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Sou�asná situace

Mno�ství alergických onemocn�ní v populaci, 
zejména d�tské, má dlouhodob� vzestupný 
trend. N�jakým alergickým onemocn�ním je
v sou�asnosti posti�eno asi 30 % d�tí, které 
sou�asn� tvo�í tém�� polovinu v�ech pacient�
v ordinacích alergolog�. 

Pokud jde o potravinovou alergii, odhaduje se, �e 
jí trpí mezi 11-26 miliony obyvatel Evropy.
Na rozdíl nap�. od astmatu, alergické rýmy, 
zán�tu spojivek �i ekzém� v�ak chybí studie 
sledující trendy výskytu potravinových alergií
v �ase. U d�tí se uvádí incidence potravinové 
alergie 5-8%. P�ibli�n� 50% dosp�lých s alergií na 
pyl má sou�asn� alergii na potraviny.

Vývoj po�tu alergik�
na 1000 registrovaných pacient� daného v�ku

Zdroj: ÚZIS � Aktuální informace �. 26/2013

Potravinová alergie má významný spole�enský
a ekonomický aspekt. U d�tí omezuje vyu�ití 
�kolního stravování a jejich zapojení do �ivota ve 
�kole a spole�nosti, a nevyhnutelný dopad má
i na jejich rodi�e, nap�íklad v podob� omezené 
pracovní doby v zam�stnání.

Informování spot�ebitel�

Nejú�inn�j�ím ale sou�asn� velmi obtí�ným 
zp�sobem jak p�edcházet alergické reakci z po-
travin, je vyhýbat se potravinám identi�kovaným 
pro konkrétního pacienta jako alergen. Tak si 
pacient za pomoci léka�e ��ídí riziko�. 

Aby se pacient � spot�ebitel m�l mo�nost 
vyhnout potravinám, které u n�j mohou vyvolat 
ne�ádoucí reakci, musí mít dostatek informací
o jejich slo�ení nebo alespo� o p�ítomnosti 
ur�itých látek. Po�ínaje 13. 12. 2014 vstoupilo
v platnost na�ízení Evropského parlamentu
a Rady �. 1169/2011, o poskytování informací 
spot�ebitel�m, které ukládá provozovatel�m 
uvád�t u potravin p�ítomnost látky zp�sobujících 
alergii nebo nesná�enlivost, nov� se týká rovn�� 
nebalených potravin a pokrm� nap�. v restau-
racích, kantýnách apod., v tomto smyslu by m�l 
být spot�ebitel informován podobn� jako u po-
travin balených pr�myslov�. 

Na�ízení uvádí vý�et 14 látek, o kterých 
provozovatel musí, pokud je pou�il, spot�ebitele 
informovat a ten poté m��e u�init �informovaný 
výb�r potraviny, která je pro n�j bezpe�ná�.
V �R promítnuto do zákona o potravinách
(�. 110/1997 Sb). 

V reakci na tuto povinnost se objevilo mno�ství 
doporu�ení a návod� od vládních i nevládních 
organizací a dal�ích subjekt�, jak se s novou 
povinností v praxi vyrovnat.

 

Aktivity KHS MSK

KHS MSK kontroluje zna�ení látek zp�sobujících 
alergii nebo nesná�enlivost v za�ízeních 
spo le�ného  s t ravován í .  Z  p rovozoven 
prov��ených b�hem ledna a února 2015 byla 
povinnost spln�na v cca 90 % p�ípad�. V 10 % bu� 
informace chyb�la zcela nebo nepokrývala celý 
sortiment, nebyla nap�. uvedena u nápoj� nebo u 
ochucovadel umíst�ných na stole. Naprostá 
v�t�ina provozovatel� o povinnosti ví, realizace je 
v�ak r�zná a ne v�dy úsp��ná 

Obecn� více závad v uvád�ní informací je 
zji��ováno v restauracích �i bufetech ne� nap�.
v jídelnách institucí provozovaných v�t�ími 
subjekty, které bývají na zm�ny legislativy lépe 
p�ipravené.

Informace o alergenech v pokrmech

Byly zji��ovány také reakce spot�ebitel�. Podle 
provozovatel�  spot�ebitelé bu� smysl t�chto 
informací nechápou, p�ípadn� reagují negativn� 
kdy� alergeny zam��ují za �é�ka� nebo za 
ne�ádoucí kontaminanty. Sou�asn� v�ak ve 22 
p�ípadech spot�ebitelé informace po�adovali, 
zejména pokud jde o lepek a o�echy.

Látky zp�sobující alergii nebo nesná�enlivost 
uvedené v p�íloze II na�ízení (EU) �. 1169/2011 

(zkráceno):

 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétn�: p�enice, �ito, je�men,
  oves nebo jejich hybridní odr�dy a výrobky z nich

 2. Korý�i a výrobky nich

 3. Vejce a výrobky z nich

 4. Ryby a výrobky z nich

 5. Jádra podzemnice olejné (ara�ídy) a výrobky z nich

 6. Sójové boby a výrobky z nich

 7. Mléko a výrobky z n�j (v�etn� laktózy)

 8. Sko�ápkové plody: mandle, lískové o�echy, vla�ské o�echy,   ke�u o�echy,
  pekanové o�echy, para o�echy, pistácie, makadamie   a výrobky z nich

 9. Celer a výrobky z n�j 

 10. Ho��ice a výrobky z ní

 11. Sezamová semena a výrobky z nich

 12. Oxid si�i�itý a si�i�itany v koncentracích vy��ích ne� 10 mg/kg
  nebo 10 mg/l

 13. Vl�í bob (lupina) a výrobky z n�j

 14. M�kký�i a výrobky z nich
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