
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.



© Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., 2013
© Miloš Palatka - ALMI, 2013

ISBN



Zamysleme se, prosím, nad stavem světa, 
který po všech stránkách dospěl 
až k naprosté zkaženosti, a zachvějme se nad ním… 
Anebo se raději poraďme, jak pomoci, 
pokud je to možné. 

Jan Amos Komenský

Zkušenost a historie nám ukazují, 
že lidé a vlády se nikdy z dějin nepoučí.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Mějme však na paměti, 
že se účastníme dramatického závodu o čas, 
který v dějinách lidstva nemá obdoby. 
V sázce je budoucnost lidstva na této planetě.

Stanislav Grof
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Na Novém Zélandu zemřela v únoru 2010 třicetiletá žena Natasha Harris.
Zpráva o její smrti obletěla světová média a internet, protože byla spojena se
zvykem této ženy pít denně 10 l Coca-Coly. O tři roky později, v únoru 2013,
došel koroner (vyšetřovatel) David Crerar na Novém Zélandu k závěru, že
pití velkého množství Coca-Coly bylo podstatným faktorem, který přispěl
k úmrtí této ženy. Problematika zdravotních rizik tohoto nápoje se tak se
zprávou BBC znovu dostala do pozornosti světového tisku. Tento smutný
příběh přináší několik poselství a můžeme ho posuzovat z několika růz-
ných hledisek.

Životní příběh Natashy Harris

Podle údajů tisku pila Natasha od svých 16 let 10 l Coca-Coly denně, a to
od prvního otevření očí ještě v posteli až do ulehnutí ke spánku. Při přeru-
šení „dodávky“ tohoto nápoje měla abstinenční příznaky – třes končetin,
byla nervózní a podrážděná. To uváděli členové rodiny na zdůvodnění, proč
se nepokoušeli její náruživé pití Coca-Coly omezit. Podle svědectví rodiny
Natasha jedla velmi málo, avšak byla silná kuřačka a vykouřila denně 
30 cigaret. Ve svých 30 letech již neměla zuby, o které přišla následkem 
zničené skloviny. Také některé z jejích dětí neměly vyvinutou sklovinu na
zubech. Pokud se nám může zdát neuvěřitelné a nezodpovědné pití tak vel-
kého množství Coca-Coly, pak blízcí Natashy říkají, že nevěděli, že tento
nápoj může škodit a považovali ho za zdravotně nezávadný. Žalovali proto
výrobce, že neuvádí na etiketách varování.

Deset litrů tekutiny denně? 

Při prvním posouzení je množství 10 l vypité tekutiny za jeden a každý den
prakticky neuvěřitelné, protože i vypití 10 l čisté vody by mohlo poškodit
zcela zdravý organismus. Natasha v uvedeném období porodila 8 dětí, takže
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Coca-Colu konzumovala v těhotenství i při kojení. Vyšetřovatel uvedl jako
důvod poškození zdraví dvojnásobný přísun kofeinu a jedenáctinásobek
příjmu cukru. To odpovídá každodennímu příjmu těchto látek při konzu-
maci 10 l Coca-Coly. V množství vypitého nápoje se poněkud liší výpovědi 
sestry, matky a partnera, ale na množství 10 l denně se patrně všichni dohodli
po smrti Natashy, kdy se rodina domáhala náhrady od výrobce Coca-Coly za
poškození jejího zdraví. Uvedené množství poněkud zpochybňuje i prostá
úvaha o ceně 10 l Coca-Coly a 30 cigaret denně, protože rodina s 8 dětmi
zjevně nepatřila mezi nejbohatší. Avšak při úvahách o obsahu dalších látek
v Coca-Cole budeme vycházet z této oficiálně uváděné hodnoty.

Kofein a Coca-Cola

Konzumenti Coca-Coly budou patrně překvapeni, že obsah kofeinu v tomto
stimulujícím nápoji není příliš vysoký. Na etiketách se uvádí, že se přidává
jako aroma, ale kolik se ho přidává, se nedozvíme. Podle vyšetřovatele v pří-
padě Natashy Harris teprve 10 l obsahovalo dvojnásobnou denní dávku 
kofeinu, a přesto ho označil za příčinu selhání srdce. Kofein však není pri-
márně zdraví škodlivý, za rozumné množství se považuje 250 mg denně,
což odpovídá asi 3 šálkům kávy. V EU se považuje za limit pro množství
kofeinu v energetických nápojích 320 mg kofeinu/l. Energetické nápoje
jsou tedy v současné době bohatším zdrojem kofeinu než Coca-Cola a po-
tenciálně více nebezpečné pro možnost jeho předávkování. Ovšem každá
látka se může stát jedem, záleží především na jejím množství a na době, po
kterou ji člověk konzumuje. V případě kávy však neexistují žádná pravidla,
která by člověku bránila pozřít tolik kofeinu, kolik si v nápoji namíchá.

Víte, že kofein je obsažen ve více než 60 rostlinách? Funguje v nich jako
pesticid, jako ochrana rostlin proti škůdcům. Pokud se do nápojů nebo su-
plementů přidávají extrakty rostlin jiných než káva a čaj, nemusí být na eti-
ketách vyznačeno, že obsahují kofein.

Mohla způsobit smrt Natashy nadměrná konzumace cukru?

Z fyziologie víme, že lidské tělo a zejména mozek potřebuje cukr jako 
zdroj energie i jako palivo pro spalování tuků. Natasha téměř nejedla a její
tělo matky početné rodiny, ve kterém se buď vyvíjel nový život, nebo se 
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tvořilo mléko pro jeho výživu, mělo značné energetické nároky. Troufám si
tvrdit, že přežila 14 let ve svém nezdravém životním stylu jedině díky do-
dávkám cukrů z Coca-Coly. Podle fotografií Natasha zjevně netrpěla obe-
zitou a žádná zpráva neuvádí, že by měla cukrovku. Cukr není bílý nepří-
tel, ale stává se jím, pokud ho přijímáme nadbytek. To je potom případ
milionů dětí a adolescentů v USA, kteří pravidelně konzumují sladké „so
drinky“ ke svému vydatnému jídlu. 

Ve čtvrtlitrové sklenici pomerančového džusu je asi 8 čajových lžiček
cukru; z toho téměř polovinu tvoří fruktóza. Podle doporučení odborníků
může dospělý muž spotřebovat denně až 9 a žena 6 čajových lžiček cukru.
Při spotřebě cukru 65 kg na obyvatele na rok v USA také snadno pocho-
píme, proč je tolik Američanů obézních.

Medscape Medical News, což je médium pro vzdělávání amerických prak-
tických a rodinných lékařů, uveřejnilo v březnu 2013 přehledný článek na-
zvaný Slazené nápoje mohou vysvětlit 180 000 úmrtí po celém světě ročně. 
Vychází z mezinárodní epidemiologické studie, která například zjistila, že 
78 % úmrtí v důsledku pití slazených nápojů nastává v chudých zemích, ze-
jména v Latinské Americe a karibské oblasti. Mexiko uvádí 318 úmrtí na
milion dospělých. Naproti tomu v Japonsku, které má velmi nízkou spo-
třebu těchto nápojů, zjistili nejnižší rizikový faktor – 10 úmrtí na milion do-
spělých.

Nebezpečná fruktóza

Problematickým se stává právě cukr, který se v posledních letech používá
pro slazení nealkoholických nápojů. Lidé vynalezli technologii přípravy
ovocného cukru fruktózy z kukuřičného škrobu. Je to levnější než výroba
cukru z řepy nebo třtiny a fruktóza je sladivější. Jenomže fruktóza v lid-
ském těle nepodléhá regulačním pravidlům jako glukóza, snadno a rychle
se přeměňuje v játrech na tuky a ukládá se zejména v břiše (viz Doba 
jedová 2). Všimli jste si, že ve většině nealkoholických nápojů je fruktó-
zový sirup? A že většina konzumentů ho považuje za „zdravý“, je to přece
ovocný cukr! Fruktóza se chová v našich potravinových řetězcích jako nový
a dosud nerozpoznaný skrytý škůdce lidského zdraví. 

Fruktóza z kukuřice se od fruktózy přítomné jako přirozený cukr v ovoci
liší pozůstatky některých chemikálií z výroby. Jednu takovou látku předsta-
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vuje glutaraldehyd. Ten může v malém množství vyvolávat bolest hlavy,
nevolnost, dráždit oči a hrdlo. Může dráždit žaludek. V produktech sla-
zených fruktózovým sirupem jistě nejsou dávky glutaraldehydu toxické, ale
je to další důvod, proč nápoje slazené fruktózovým sirupem nekonzumovat
pravidelně a ve větším množství. Nebezpečnou kontaminující látkou fruk-
tózových sirupů je však i rtuť, která může být neurotoxická v jakémkoliv
stopovém množství. Není přítomná ve znepokojivém množství v sirupech
od všech výrobců, avšak uvádí se, že třetina až polovina testovaných vý-
robků slazených fruktózovým sirupem (ovocné nápoje, ovocné tyčinky,
dresinky) obsahuje tolik rtuti, že při průměrné spotřebě slazených nápojů
(nazývaných v USA jako „soda“) může konzument přijmout až pětkrát
vyšší dávku rtuti, než je hladina nezpůsobující žádný efekt (NOAEL), což 
je 5,5 mikrogramu rtuti za den (Dufault et al., 2009).

Nevím, jaký cukr používali ke slazení Coca-Coly výrobci na Novém 
Zélandu, avšak Natasha měla ještě velké štěstí, že Coca-Cola light nebo
Coca-Cola Zero se na Novém Zélandu začala vyrábět až v roce 2011. Zdán-
livě se jednalo o výraznou pozitivní změnu – výrobci odstranili škodlivý
cukr a nahradili ho umělými sladidly. Pro Coca-Colu se užívá směs aspar-
tamu a acesulfamu K.

Proč je aspartam v Coca-Cole nebezpečný?

Ten, kdo si koupí kolu bez cukru, to činí jistě v zájmu svého zdraví. Jenomže
si neustále připomínáme, že aspartam se při mírném zahřátí rozkládá na
dvě aminokyseliny, které ho tvoří – fenylalanin a kyselinu aspartamovou.
Obě se chovají jako neurotoxiny, poškozují nervové buňky, protože se do-
stávají i do mozku. Tam mohou vyvolávat podráždění, chronické záněty,
odumírání nervových buněk a z toho plynoucí změny nálady, chování a de-
menci. Kromě nich molekula aspartamu uvolňuje metanol. O jeho škodli-
vosti jistě nemusíme nikoho v České republice přesvědčovat. Metanol se
v těle přeměňuje na rakovinotvorný formaldehyd a na kyselinu mravenčí.
Je s podivem, že aspartam se stále vyskytuje jako složka 6 000 druhů potra-
vin, má označení E950, a je proto považován za neškodný. Ve skutečnosti
představuje klíčovou toxickou látku, která se „zasloužila“ o vznik tzv. syn-
dromu války v Zálivu.
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Válka v Zálivu (2. srpna 1990 – 28. února 1991), známá také pod označe-
ním Operace pouštní bouře, byla ozbrojeným konfliktem mezi Irákem a koa-
licí 28 států (včetně Československa) pod vedením USA, kterým OSN po-
skytla mandát k provedení vojenské operace pro osvobození Kuvajtu. Ame-
ričtí vojáci dostávali v akci Pouštní bouře zdarma aspartamem slazené nápoje
typu Pepsi a Coca-Cola. V horké poušti představovalo asi 600 000 amerických
vojáků slušně velký soubor k testování toho, co v lidském těle dokáže aspar-
tam vyvolat. Oficiálně se uvádí, že jeden ze tří veteránů trpí syndromem války
v Zálivu s psychosomatickými, respiračními, imunitními a psychickými po-
ruchami, které takto nemocným znemožňují zařazení do běžného života
(Martini, 2011; Mercola, 2011). Navíc se těmto veteránům rodí děti s vysokým
počtem různých deformací a postižení.

Američtí vojáci byli vystaveni i jiným vlivům, jako bylo vdechování škod-
livých látek z ovzduší v průběhu válečných akcí nebo povinné očkování 
(mj. proti antraxu). Zajímavé však je a v oficiálních dokumentech se to uvádí,
že příslušníci francouzských a československých jednotek, kteří nedostá-
vali tyto nápoje, uvedenými poruchami netrpí. Naši lékaři připouštějí, že
někteří naši veteráni měli podobné příznaky, ale jako nemoc ze Zálivu to
klasifikováno nebylo, možná z politických či formálních důvodů.

Kyselina fosforečná v Coca-Cole

Ve zprávě zmíněného koronera se uvádí, že Natasha měla hypokalémii, tedy
výrazný pokles obsahu draslíku. Podle mého názoru tuto poruchu mohla
bezprostředně vyvolat Coca-Cola pro svůj vysoký obsah kyseliny fosfo-
rečné, ačkoliv se i na našem internetu po léta šíří doporučení pediatra
MUDr. Lukeše pít 2 l Coca-Coly denně právě pro vysoký obsah této kyse-
liny. Natasha může být živou ukázkou toho, že taková konzumace může 
způsobit i smrt. Ztráta draslíku vyvolaná fosfáty je v klinické medicíně do-
kumentovaná (Burke, 2008) a podle patologů to byla bezprostřední příčina
její smrti.

Soli kyseliny fosforečné jsou součástí všech živých organismů, tvoří zá-
klad veškerého života, energetického metabolismu, přeměny živin, hormo-
nálních regulací a nervového přenosu. Právem tedy můžeme tvrdit, že 
fosfát je nezbytný pro udržení života a zdraví. Proto také ukazujeme na
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mimořádné nebezpečí „koktejlového účinku“ fluoridu a hliníku v podobě
fluorohlinitanových komplexů AlFx, které napodobují fosfát a tím zasahují
do regulace mnoha metabolických procesů (viz Doba jedová).

Znamená to také, že fosfáty v jejich přírodní formě přijímáme v kaž-
dodenní stravě, protože jsou součástí veškeré přírodní potravy. Mléko,
maso, drůbež, ryby, zelenina, ořechy či vaječný žloutek dodávají našemu tělu
potřebné fosfáty.

Kyselina fosforečná ve formě přidávané do potravin má poněkud jiné
účinky. Je to čirá, bezbarvá tekutina bez jakéhokoliv zápachu a sirupové 
konzistence. V potravinářství se používá k odstranění plísní nebo k pro-
čištění produktu. V nápojích typu kola se užívá jako okyselující látka, 
která dodává kolám jejich příjemně nakyslou příchuť. Díky vysokému ob-
sahu kyseliny fosforečné je Coca-Cola ve skutečnosti kyselejší než citro-
nová šťáva nebo ocet. Velké množství cukru tuto aciditu maskuje a vy-
rovnává.

Kyselina fosforečná se považuje za aditivum a má číselný kód E338. 
Přidává se i tam, kde je fosfátu dostatek, jako například do masa, masných
a mléčných výrobků. Ty potom škodí nikoliv přirozeným obsahem fosfá-
tových skupin vázaných v molekulách bílkovin, ale volným fosfátem doda-
ným například proto, aby výrobek vázal víc vody.

Nadměrný příjem kyseliny fosforečné (zejména pitím Coca-Coly) bývá
spojován se vznikem ledvinových kamenů a poruch ledvin, protože právě
v ledvinách jsou základní mechanismy regulující metabolismus fosfátu.

Laici často nerozlišují mezi syntetickou kyselinou fosforečnou a fosfáto-
vými skupinami v lidském těle, takže jsem se setkala i s výrokem z úst vá-
ženého a uznávaného léčitele, který pacientovi řekl: Máte tělo plné fosforu.
A v tom měl pravdu, avšak on to zjevně považoval za nedostatek.

Fluorid v Coca-Cole?

Z mého pohledu je zvláštní, že ani patologové ani vyšetřovatel se nepoza-
stavili nad vysokým příjmem fluoridů. V zemích, kde je pitná voda stále
fluoridovaná, jako je tomu například v USA nebo na Novém Zélandu, jsou
obyvatelé vystaveni vyššímu příjmu fluoridů pitím nápojů, které jsou z pitné
vody připravovány. Uvádí se, že i Coca-Cola obsahuje až 1,1 mg fluoridů
v litru.
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I když může být obsah fluoridů v Coca-Cole poněkud naředěn ostatními
přísadami, přesto 10 l vypitého nápoje denně stále představuje několika-
násobné překročení doporučené „neškodné“ dávky 2 mg denně. Fluorid 
je metabolický i nervový jed. První známkou jeho toxicity v těle je naru-
šení zubní skloviny, tzv. zubní fluoróza. A tou zjevně Natasha trpěla, touto
poruchou jsou postižené i některé z jejích dětí. Případ této ženy z Nového
Zélandu je extrémní a týká se pouze „jednoho subjektu“. Pro badatele by
bylo jistě zajímavé vyšetření zdravotního stavu jejích 8 dětí. Nepochybně 
je zasáhla smrt jejich matky, hazardující se svým zdravím, ale není vylou-
čené, že některé z nich si ponesou do dalšího života narušené zdraví.

Avšak v USA je v důsledku fluoridace pitné vody postiženo zubní fluo-
rózou 48 % dětí a mladistvých. Miliony obyvatel konzumují denně ne-
alkoholické nápoje slazené fruktózou nebo aspartamem, obsahující fluoridy.
Zpráva o úmrtí jedné mladé matky osmi dětí se šíří prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků po celém světě. Kdy však pochopí každý sám, co škodí
a co neprospívá jeho zdraví? Na varování výrobců na etiketách jejich vý-
robků nemůžeme čekat. V současné době je také zjevné, že mocná ruka 
trhu a peněz bude ještě dlouho chránit výrobce, aby lidem takové výrobky
mohli nabízet.

Podle údajů portálu Kupi.cz se Coca-Cola prodává ve slevě nejčastěji. 
Zákazníky tato sleva také nejvíc zajímá. Napadlo vás někdy, jakou daň za
tyto ušetřené peníze z vaší peněženky budete jednou platit v nemocech va-
šeho těla?

Kolik vody můžeme (musíme) vypít?

K běžným jevům současného života patří mladý člověk s polyetylenovou
lahví vody, ze které často upíjí. Dokonce se to už naučili i někteří senioři, ale
těm většinou popíjení na veřejnosti a nošení láhve s vodou není příjemné.
Všichni dobře víme, že se doporučuje pít, pít a pít. Sklenice vody jsou ne-
zbytnou kulisou na všech jednáních, konferencích, televizních přenosech.
Marketingově se ujalo doporučení, že by každý měl vypít alespoň 6–8 skle-
nic vody denně. Rozumí se tím sklenice o obsahu 8 uncí, tedy asi 8×250 ml,
přesný přepočet uvádí 1 893 ml. Když zde napíši, že člověk tolik vody každý
den vypít nemusí, snese se na mne kritika desítek, ba stovek konzumentů,
výživových poradců, zdravotníků i největších lékařských autorit. Jak tedy

I.4  Upila se k smrti Coca-Colou

61


