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Jablka jsou v České republice jedním z nejatraktivnějších druhů ovoce. Jablka se po celý rok 

stávají významným přírodním zdrojem ochranných látek, které každodenně potřebujeme pro své 

zdraví. Konzumace ovoce svou různorodostí zabezpečuje přísun celého komplexu vitamínů, 

minerálních látek, vlákniny a dalších prospěšných látek, jejichž dostatečný a pravidelný přísun 

podporuje odolnost a obranyschopnost organismu.  

Předpokládáme, že výzkumem navrhovaných témat bude během plánovaného období řešení 

projektu docílena řada významných výsledků okamžitě uplatnitelných v pěstitelské praxi, která přispěje 

ke zvýšení produkce tohoto ovoce v jednotlivých regionech ČR a pozitivně ovlivní odbyt, zpracování a 

ekonomiku pěstování tohoto ovocného druhu. Uváděním jablek a jejich produktů s vysokým obsahem 

fytonutrientů, vlákniny a bez obsahu alergenů na trh se zvýší kvalita produkovaného ovoce a posílí se 

konkurenceschopnost pěstitelů a zpracovatelů jablek v jednotlivých regionech ČR.  

 

Rozsáhlé medicínské studie dokazují, že konzumace jablek snižuje výskyt řady chronických 

onemocnění, snižuje riziko výskytu rakoviny (zejména rakoviny plic), kardiovaskulárních onemocnění, 

výskyt astma, všeobecně působí příznivě na funkci plic, snižuje výskyt diabetes typu II.  

V posledních letech přicházejí vědci se stále novými poznatky o úloze volných radikálů při 

oxidačním stresu u živých organismů. Za normálních podmínek existuje mezi produkcí volných radikálů 

a antioxidanty rovnováha, převažuje-li však jedna či druha složka, dochází k poruchám, které mohou 

organismus vážně poškodit. Převaha volných radikálů se označuje termínem oxidační stres. Následkem 

může byt disfunkce buněk vedoucí ke stárnutí, funkční neschopnosti a chorobám. Tyto radikály působí 

na biologicky významné sloučeniny, především lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny, pozměňují jejich 

strukturu a tím modifikuji jejich funkci. To vyvolává následné změny ve struktuře buněk, poškozeni 

celých tkání, orgánů a důležitých funkcí v organismu (mutageneze, karcinogeneze, inaktivace enzymů). 

Reparativní procesy organismu nemohou samy plně eliminovat poškození důležitých funkcí v 

organismu. Jednou z možnosti, jak chránit organismus před vlivem radikálů je působeni antioxidantů. 

Jablka jsou vzhledem k celoroční konzumaci velmi významným zdrojem fytonutrientů (látek s 

antioxidační aktivitou) v lidské výživě. Vitaminy, polyfenolické látky, stopové prvky obsažené v jablkách 

jsou důležitou součástí antioxidačního komplexu. V ovoci jsou tyto látky obsaženy v biologicky ideální 

formě a nelze je proto zcela adekvátně nahradit uměle syntetizovanými produkty. Celkový přínos 

pěstování a konzumace jablek na lidské zdraví je obrovský. Pravidelná konzumace jablek jako součást 

zdravé výživy může výrazně pomoci v prevenci chronických chorob a celkové podpoře zdraví lidí. V 

jablkách je zejména vyšší obsah flavonoidů, ale vysoký je obsah i dalších fytonutrientů. Obsahy jsou 



závislé na mnoha faktorech: odrůda, doba sklizně, skladování a případné zpracování.  V jednotlivých 

odrůdách jabloní jsou odlišné obsahy látek s antioxidační aktivitou, zejména flavonoidů. Odrůdy s 

vyšším obsahem fenolických látek vykazují zároveň vyšší antioxidační aktivitu. Červené zbarvení slupky 

vzniká v důsledku kumulace antokyanů a je spojeno s vyšším obsahem látek vykazující antioxidační 

aktivitu.  Stanovení obsahu látek s antioxidační kapacitou jsou předmětem výzkumu v naší laboratoři 

v rámci projektu. 

 

Jablka jsou vzhledem k celoroční konzumaci velmi významným zdrojem fytonutrientů (látek s 

antioxidační aktivitou) v lidské výživě. Pravidelná konzumace jablek jako součást zdravé výživy může 

výrazně pomoci v prevenci chronických chorob a celkové podpoře zdraví lidí. Vzhledem ke skutečnosti, 

že jabloně jsou nejvíce pěstovaným ovocným druhem v ČR a jablka jsou k dispozici celoročně, přispívá 

jejich konzumace velmi výrazně k prevenci organismu před škodlivými vlivy volných radikálů a 

každodenní konzumace dodává lidskému organismu potřebné látky s antioxidační aktivitou v ideální 

biologické formě. Šlechtění a selekce odrůd s vysokým obsahem lidskému zdraví prospěšných 

fytonutrientů s dlouhodobou skladovatelností je v souladu s potřebami konzumentů a skladovatelů. Z 

těchto důvodů je předkládaný projekt vysoce aktuální a potřebný. Uváděním jablek a jejich produktů s 

vysokým obsahem fytonutrientů, vlákniny a bez obsahu alergenů na trh se zvýší kvalita produkovaného 

ovoce a v konečném důsledku se posílí konkurenceschopnost pěstitelů a zpracovatelů jablek v 

jednotlivých regionech ČR. 

 

 

 

 

 

 

 


