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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce shrnuje dostupné poznatky o nápoji z mladého ječmene. Zabývá se 

charakteristikou, vlastnostmi i souvisejícími aspekty obsaţených účinných látek a vlivem 

uţívání nápoje z mladého ječmene na lidský organizmus. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis summarizes the available knowledge about the drink from young bar-

ley. It deals with the characteristics, properties and related aspects of the active contained 

substances and influence of young barley drink on the human organism. 
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ÚVOD 

Současná doba s sebou přináší v oblasti stravování celou řadu pozitivních, ale i negativních 

návyků. Mezi negativní rysy mimo jiné patří rozvoj provozoven rychlého občerstvení a 

produkce potravin s nevyváţenou skladbou jednotlivých sloţek nebo dokonce s nízkým 

obsahem nutričních látek. Některé tuzemské zdroje uvádějí, ţe denní příjem vitaminů, mi-

nerálů, stopových prvků a vlákniny činí ve stravě průměrných českých konzumentů pouze 

20 – 80 % jejich doporučené denní dávky. Naopak je v našem kaţdodenním jídelníčku 

vysoce překračován podíl lipidů (hlavně acylglycerolů). Z této skutečnosti jednoznačně 

vyplývá, ţe celá naše populace strádá nedostatkem základních ţivin. Deficit těchto látek se 

většinou řeší příjmem syntetických potravních doplňků.  

Náš organizmus je stále více zatěţován nejrůznějšími negativními vlivy. Ţije tedy neustále 

na dluh, coţ vede k nedostatku základních stavebních kamenů k jeho dalšímu správnému 

vývoji. S tím souvisí i významný pokles naší obranyschopnosti, který se ve svých důsled-

cích projevuje nejen zvýšeným sklonem k běţným infekčním chorobám, ale i malou odol-

ností vůči stresu a psychické zátěţi vůbec. V mnoha případech z toho plyne i vznik velmi 

závaţných onemocnění. Mezi ně patří nejen onkologické choroby, ale i prudce narůstající 

poruchy psychické. 

Moderní ţivotní styl v praxi znamená nejen nedostatečný přívod základních ţivin, ale i 

zanášení našeho organizmu mnoha neţádoucími látkami. Některé z nich jsou toxické 

ihned, jiné aţ po dosaţení určité koncentrace v našem organizmu. To má opět za následek 

narušení metabolické rovnováhy a biochemických procesů v kaţdé buňce. Jednotlivé buň-

ky se tak soustavně poškozují, rychleji stárnou a prudce klesají jejich regenerační a repli-

kační schopnosti.  

Jedním ze způsobů zlepšení bilance přijímaných ţivin přirozenou cestou je obohacení na-

šeho jídelníčku o tzv. „zelené potraviny“, tzn. čerstvé nebo velice šetrně konzervované 

potraviny rostlinného původu. Mladé části rostlin jsou obecně charakterizovány zvýšeným 

obsahem některých vitaminů, provitaminů, antioxidantů a dalších bioaktivních látek. Mla-

dá zelená hmota ječmene obsahuje významné mnoţství vápníku, mědi, ţeleza, hořčíku, 

draslíku a zinku, β-karotenu, vitaminů B1, B2, B5, B6 a B9, a vitaminu C, E, chlorofylu a 

vykazuje zvýšenou enzymatickou aktivitu superoxid dismutázy (SOD) a katalázy.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA JEČMENE 

Ječmen patří k nejstarším zemědělským plodinám. Je to jednoletá jarní nebo ozimá obilni-

na. Ječmen obecný má tři formy: ječmen víceřadý, dvouřadý a přechodný. Rostlinka ječ-

mene mělce koření, má úzké listy, jejich čepel bývá ojíněná s voskovým povlakem. Kvě-

tenstvím je klas. Ječmen je rostlina samosprašná, to znamená, ţe se opyluje vlastním py-

lem. Obilky jsou obaleny pluchou. Ječmen je kosmopolitní plodina, je přizpůsoben různým 

klimatickým podmínkám. Pěstuje se jak v suchých, teplých oblastech, tak i v severním 

podnebí a horských oblastech. Pěstování ječmene je rozšířeno ve všech zemědělských ob-

lastech [1]. 

Jarní ječmen se vysévá co nejdříve na jaře. Je převáţně dvouřadý, vyšlechtěný na nízký 

obsah dusíkatých látek a na vysoký obsah látek bezdusíkatých. Rostlina je náročná na půdu 

a na teplotu, na vláhu však nikoliv. Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě. Ječmen vyţa-

duje pozemek ve staré půdní síle s dostatkem ţivin v přípustné formě. Pro ekologické ze-

mědělství se vyuţívá ječmen jarní, který se pouţívá pro sladovnické a potravinářské účely 

[2,3]. Většina vypěstovaného ječmene se pouţívá ke krmným účelům a nejkvalitnější část 

produkce slouţí k výrobě sladu [2].  

 

Obr. 1. Ječmen (Hordeum vulgare) [4]  

1.1 Mladý ječmen 

Mladý ječmen je svěţí, enzymaticky ţivý nápoj plný vitaminů, minerálních látek, stopo-

vých prvků a aminokyselin. Obsahuje ve srovnání s pšenicí 25x více draslíku, 37x více 

vápníku, více neţ dvojnásobek hořčíku, 5x více ţeleza, ale o polovinu méně fosforu – prv-
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ku, který přebývá ve většině poţivatin. Obsahuje také významné mnoţství manganu a zin-

ku. Jeho zásaditý charakter pomáhá působit proti překyselení organizmu [5]. 

Mladý ječmen obsahuje vitaminy, které aktivují enzymy pomáhající při prevenci nemocí a 

patologických stavů. Má vysoký obsah β-karotenu, vitaminu C, E a vitaminy řady B: B1, 

B2, B3, B5, B6, B9, biotinu [6]. Mnoţství vitaminů B1 a B2 v potravinách dramaticky klesne 

při vaření. Avšak vitaminy a ostatní ţiviny v mladém ječmeni zůstávají téměř nedotčené 

[5]. Bez enzymů dojde k narušení všech ţivotních funkcí – trávení, dýchání, pohybu. Věd-

ci jiţ identifikovali v lidském těle tisíce enzymů. V zeleném extraktu jsou superoxid dis-

mutáza (SOD), likvidátor volných radikálů; cytochrom oxidáza, enzym urychlující oxidaci 

a redukci; peroxidáza rozkládající peroxid vodíku na kyslík a vodu; oxidáza nutná ke zpra-

cování mastných kyselin; transhydrogenáza důleţitá pro srdeční tkáň atd. Mladý ječmen se 

vyznačuje silnou antioxidační aktivitou. Většina komerčně dostupných enzymatických 

přípravků (i těch na systémovou enzymoterapii) se získává z krve, orgánů a tkání ţivočichů 

[5,7].  

V Mladém ječmeni byl objeven účinný antioxidant 2“-O-glykosylisovitexin (GIV). Jeho 

antioxidační aktivita proti oxidačnímu poškození lipidů pokoţky způsobenému UV záře-

ním je přibliţně 500x vyšší neţ aktivita vitaminu E. Jeho antioxidační aktivita několikaná-

sobně převýšila aktivitu vitaminu C [8]. 

45 % hmotnosti mladého ječmene tvoří bílkoviny. Ty mají nízkou molekulovou hmotnost 

a lidské tělo je snadno vyuţívá. Rostlinná míza je bohatá na chlorofyl [8].  

1.1.1 Pěstování a sklizeň ječné trávy 

Náročné standardy výroby mladého ječmene prodraţují náklady. Sklízí se mladé listy ječ-

mene v době, kdy dosahují 20 aţ 25 cm, neboť v této prvotní fázi růstu vykazují nejvyšší 

obsah aktivních sloţek. Při délce 40 cm jiţ výtěţnost látek výrazně klesá. Konkrétně ječ-

men od firmy Green Ways je pěstován společně s vojtěškou na více neţ 1 100 ha půdy, na 

ploše bývalého sladkovodního jezera v Utahu. Tisíce let docházelo ke splachování mine-

rálních látek z okolních hor do jezera, zároveň se zde usazovaly organické látky. Po vy-

schnutí jezera leţela půda ladem stovky let v polopouštní krajině. Dnes je obdělávána šetr-

ným rotačním způsobem. Vojtěška se pěstuje s ječmenem střídavě, v souběţných pruzích 

proto, aby v krajině nevznikla jednotvárná a nepřirozená monokultura. Vojtěška dodává 

půdě dusík, který přirozeně zvýší obsah chlorofylu v listech ječmene. Vyšší nadmořská 
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výška přispívá k vysokému obsahu bílkovin. Kaţdoroční střídání plodin a pěstování v půdě 

bohaté na minerály zajišťuje nutriční hodnotu sklizně [8].  

 

Obr. 2. Pole osazené mladým ječmenem [9] 

1.1.2 Pěstování v domácích podmínkách 

Pěstovat zelený ječmen lze jednoduše i v domácím prostředí. Do sklenice se dá několik 

lţic zrní, zalije se vodou a nechá se bobtnat přes noc. Ráno se obilí propláchne pod tekoucí 

vodou a dolije se znovu voda. Sklenice se uloţí na dobře větrané místo. Proces propírání se 

opakuje dvakrát denně, dokud lze pozorovat tvorbu klíčků. Naklíčené zrno se rozloţí na 

nádobu se zeminou výšky minimálně 5 cm. Naklíčená zrnka se do zeminy lehce zatlačí a 

pokropí vodou z rozprašovače. Osivo se uloţí na 1 – 2 dny na tmavém místě, aby kořínky 

dobře zapustily. Poté se přesune ječmen na slunné místo k oknu a dvakrát denně se vlhčí 

vodou z rozprašovače. Příliš vody způsobuje vznik plísní. Naopak ječmen, který nemá do-

statek vlhka, světla a tepla, bude suchý a bledý. Sklizeň je moţná od osmého do čtrnáctého 

dne pěstování, kdy dosáhne výšky 7 – 10 cm. Při výšce lístků asi 10 cm se uříznou stébla 

ostrým noţem těšně nad kořeny a sklízí se jen takové mnoţství, které se spotřebuje. Naře-

zané listy vydrţí v lednici maximálně tři dny. Mezitím ořezané stonky postupně dorostou. 

Taková rostlina má ale na rozdíl od první sklizně menší sílu [8]. K vylisování šťávy 

z ječmene je nejlepší zvolit odšťavňovače či ruční mlýnek (z kterého se dostane jemně 

pomletá hmota, která se přecedí přes čistou gázu) [8].   
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1.1.3 Zpracování ječné trávy 

Způsoby zpracování ječné trávy jsou v zásadě tři. První spočívá v tom, ţe se listy sklidí, 

opláchnou, co nejrychleji vysuší a tato suchá a křehká surovina se velice jemně nadrtí. 

Takto vzniklý prášek obsahuje i vlákninu. Není to koncentrovaná rostlinná míza, ale jemně 

nadrcené „seno“. Tento způsob je zpracovatelsky méně náročný, a tudíţ levnější, za druhé 

zachová vlákninu. Nevýhodou je niţší stravitelnost, protoţe lidský organizmus vlákninu 

dokonale nenaruší [8]. 

Druhým způsobem je mraţení. Sklizená a umytá tráva se zmrazí na minimálně – 20
o 

C a 

spotřebitel si produkt upraví vlastním způsobem. Produkt rozmrazí a na speciálních 

odšťavňovacích přístrojích si trávu vylisuje. Vznikne tak výjimečně chutný svěţí a enzy-

maticky hodnotný nápoj. Rovněţ je moţné surovinu rozsekat ve výkonných mixérech. Tak 

vznikne rozdílný druh šťávy obsahující větší podíl vody i vlákniny [8]. 

Výrobně nejnáročnější, ale pro uţivatele nejpraktičtější způsob je ten, ţe se tráva sklidí, 

umyje a vylisuje. Šťáva je oddělena od tuhých, vláknitých částí listů procesem nízkotlaké 

extrakce. Dalším krokem je pouţití vakuového odpařovacího systému k odstranění přeby-

tečného kyslíku a vody v rámci udrţení cenných ţivin a následného přemístění extraktu 

do objemných chlazených zásobníků. Následuje sprejové sušení za teplot, které nepřesahu-

jí 31 °C. Tím vznikne 100 % čistý a nepasterizovaný prášek pro přípravu šťávy. Tento 

zpracovatelský proces umoţňuje zachovat účinné sloţky. Od okamţiku sklizně, přes liso-

vání, sušení aţ do vakuového zabalení suroviny uplyne jen několik hodin. Prášek (pokud 

v něm nejsou přidané konzervační látky) je sám o sobě světle zelený, ale po rozpuštění ve 

vodě získá sytě zelenou barvu. Prášek je citlivý na světlo a vlhko, proto je třeba jej udrţo-

vat v naprostém suchu při pokojové teplotě a v temnu [8,9].  
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Obr. 3. Ukázka výrobku Ječmen Fresh od společnosti Organic By Nature  [10] 

 

 

Obr. 4. Vakuový odpařovací systém [11] 
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Obr. 5. Sprejová sušička [11] 
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2 FYZIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY MLADÉHO JEČMENE 

2.1 Složení nápoje z ječmene 

Mladý ječmen obsahuje téměř všechny ţiviny, které organizmus potřebuje. Není ani tak 

podstatné jejich přesné mnoţství, ale fakt, ţe se jedná o jakýsi komplex, který působí spo-

lečně. Všechny navzájem podporují svoji vstřebatelnost a vyuţitelnost. 

Následující hodnoty uvedené v tabulce 1 odpovídají 100 g suchého prášku z listů mladého 

ječmene výrobku společnosti Green Ways International. Jde ale jen o hodnoty orientační, 

neboť konkrétní čísla významně závisejí na způsobu pěstování, kvalitě půdy a mnoţství 

slunečního svitu v dané lokalitě.   

Tab. 1. Sloţení nápoje z mladého ječmene udávané výrobcem [8] 

Nutriční analýza (ve 100 g) 

Bílkoviny 28,4 g Vlhkost 5,6 % 

Sacharidy 41,1 g Popel 14,9 g 

Lipidy 4,1 g Fytosteroly 7 mg 

Vláknina 5,9 g Chlorofyl 300 mg 

2.1.1 Vitaminy 

Při nedostatku vitaminů vzniká hypovitaminóza, při úplném nedostatku avitaminóza. U 

vitamínů rozpustných v tucích se můţe vyskytnout i hypervitaminóza, ale to jen velmi 

vzácně. Vitaminy se dělí na vitaminy rozpustné ve vodě a vitaminy rozpustné v tucích 

[12,13].  

Tab. 2. Sloţení nápoje z mladého ječmene deklarované výrobcem – vitaminy [9] 

Vitaminy (ve 100 g) 

Vitamin B1 0,43 mg Vitamin E 7,38 mg 

Vitamin B2 2,41 mg Vitamin K 776 µg 

Vitamin B3 3,63 mg Vitamin B5 5,1 mg 

Vitamin B6 17,8 mg β-karoten 1320 µg 

Vitamin C 457 mg  
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β-karoten je provitaminem vitaminu A patřící do skupiny zvané karotenoidy. Nejvyšší ob-

sah je v karotce, rajčatech, zelené listové zelenině, špenátu a v některém ovoci. Najdeme 

ho také ve vaječném ţloutku a játrech [14]. β-karoten má antioxidační vlastnosti, podobně 

jako vitaminy E a C, dále stimuluje imunitní systém a chrání kůţi před intenzivním sluneč-

ním zářením [14]. 

Vitamin B1 je nezbytný pro normální vývoj a funkci mozku, svalů, nervů, srdce a pro me-

tabolizmus sacharidů. Jeho nedostatek se projevuje bolením hlavy, únavou, anorexií, 

ochablostí svalů, nechutenstvím a sníţením odolnosti proti infekcím. Jeho nejbohatším 

zdrojem jsou pivovarské kvasnice, dále játra, ledviny, srdce a vepřové maso [15].  

Vitamin B2 má významný vliv na metabolizmus cukrů, tuků a aminokyselin, je pro organi-

zmus nezbytným, neboť ovlivňuje celkovou energetickou přeměnu [16]. Nejvýznamnější-

mi zdroji jsou ţivočišné produkty; mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, z rost-

linných potravin pak obiloviny a výrobky z nich [16].  

Vitamin B3 je potřebný k uvolňování energie ze sacharidů, účastní se také řízení hladiny 

krevního cukru, udrţování zdravé kůţe, správné funkce nervového systému a zaţívacího 

traktu. Pomáhá uchovávat zdraví mozku a nervových buněk, můţe zmírňovat deprese, úz-

kostné stavy a nespavost a je důleţitý pro zdraví kloubů. Dobrými zdroji niacinu jsou pi-

vovarské kvasnice, játra, drůbeţ, tuňák, slunečnice, fazole, přítomen je také v mléce a vej-

cích [5,17].  

Vitamin B5 je důleţitý pro zdraví nervové soustavy, dále pro paměť, koncentraci, stav ků-

ţe, činnost nadledvinek a vstřebávání ţivin. Jeho nedostatek je málo častý. Projevuje se 

zejména únavou, nemocemi kůţe, poruchami paměti, bolestmi hlavy a břicha nebo náchyl-

ností ke křečím. Nachází se v mnoha potravinách rostlinného i ţivočišného původu, přede-

vším v mase a vnitřnostech, celozrnném pečivu luštěninách [5].  

Vitamin B6 je nutný pro vstřebávání a trávení bílkovin a zdraví srdce. Pomáhá redukovat 

otoky a stabilizovat hladinu ţenských pohlavních hormonů. Dobrými zdroji jsou fazole a 

luštěniny, ořechy, vejce, maso a obiloviny [5]. 

Vitamin C působí jako silný antioxidant a zároveň chrání β-karoten a vitamin E před jejich 

oxidací. Je nutný pro zdraví kůţe, zubů, dásní, očí, svalů, pojivových tkání a růstové pro-

cesy. Zdrojem vitaminu C je čerstvé ovoce a zelenina, zvláště paprika, křen, rajčata, citru-

sy, jahody, brokolice [5,17]. Průměrné mnoţství zjištěné v hmotě mladého ječmene bylo 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 19 

 

500 mg.100 g
-1

, coţ je srovnatelné s mnoţstvím zjištěné v hlávkovém zelí, rajčatech nebo 

čerstvém špenátu [18].  

Vitamin E je antioxidant, podporuje reprodukční funkce a zdraví srdce. Nedostatek vede 

k degeneraci svalů, neplodnosti a pomalému uzdravování ze zranění a infekcí [17]. Mladý 

ječmen obsahuje pouze tokoferoly, nikoli tokotrienoly. Zdrojem jsou kukuřice, ořechy, 

olivy, listová zelenina, sója a olej z pšeničných klíčků [18]. 

Vitamin K má zásadní význam pro dobrou sráţlivost krve a hraje významnou úlohu 

v kostním metabolizmu [19]. 

2.1.2 Aminokyseliny 

Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem bílkovin, jsou nepostradatelné pro 

zdravý buněčný růst, regeneraci a celkově pro zachování veškerých ţivotních funkcí. Mla-

dý ječmen obsahuje 17 z 20 základních aminokyselin včetně esenciálních, které si tělo ne-

umí vyrobit. Oproti obilnému zrnu obsahuje prášek z mladé ječmenné trávy dvojnásobné 

mnoţství proteinů. Jde především o aminokyseliny a rostlinné peptidy, které mají nízkou 

molekulovou hmotnost a lidské tělo je snadno vyuţívá. Rostlinné peptidy chrání povrchové 

tkáně a sliznice před poškozením a přispívají k jejich regeneraci [5].  

Obr. 5. – Obsah aminokyselin (v g/1 kg) suché hmoty z rostlin ječmene 

v určitých fázích růstu [18]  

 

Celkový obsah aminokyselin se sniţuje se stářím rostliny ječmene. Patrné je vysoké zastoupení 

kyseliny asparagové (15,2-28,7 g/1 kg suché hmoty ječmene) a glutamové (16,7-35,5 g/1 kg 
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suché hmoty ječmene). A naopak minimální obsah sirných AMK, převáţně metioninu (2,6-5,0 

g/1 kg suché hmoty ječmene) [18]. 

2.1.3 Minerální látky 

Minerální látky potravin jsou obvykle definovány jako prvky obsaţené v popelu potraviny 

nebo přesněji jako prvky, které zůstávají ve vzorku po úplném spálení organického podílu. 

Zajišťují optimální průběh biochemických procesů v organizmu. Jsou stavebním materiá-

lem pro růst tkání, kostí a zubů, regulují hospodaření s tekutinami a účastní se na látkové 

přeměně v těle [20].  

Tab. 3. Sloţení nápoje z mladého ječmene – minerální a stopové prvky [8] 

Minerály a stopové prvky 

Vápník 5,48 mg.g
-1

 Fosfor 3,94 mg.g
-1

 

Draslík 68,3 mg.g
-1

 Bór 26,2 µg.g
-1

 

Hořčík 3,96 mg.g
-1

 Mangan 0,14 mg.g
-1

 

Ţelezo 0,13 mg.g
-1

 Měď 0,015 mg.g
-1

 

Zinek 0,03 mg.g
-1

 Stříbro  0,50 µg.g
-1

 

Křemík 0,04 mg.g
-1

 Chróm 1,09 µg.g
-1

 

Sodík 4,74 mg.g
-1

  

 

Vápník je minerální prvek, který se v našem těle vyskytuje v největším mnoţství, asi 1 − 

1,5 kg u dospělých jedinců, přičemţ 99 % jeho obsahu se soustřeďuje v kostech a zubech. 

Zajišťuje činnost svalové a nervové soustavy, reguluje srdeční stahy a krevní oběh, aktivu-

je sráţlivost krve. Absorpce vápníku lidským tělem závisí na jeho interakci s jinými sloţ-

kami stravy – šťavelany, citrany, fytáty apod., které jeho absorpci bzdí [20]. 

Draslík se vyskytuje především v intracelulární tekutině a působí jako protihráč sodíku, 

coţ je dáno tím, ţe sniţuje krevní tlak. Poměr mezi těmito dvěma minerály by měl být 2:1 

ve prospěch draslíku. Udrţuje vodní rovnováhu v buňkách, reguluje funkci ledvin a přispí-

vá ke správné činnosti svalů a nervů, ovlivňuje činnost srdce [21].  

Hořčík je v těle dospělého člověka asi ze 40 % uloţen ve svalových buňkách a v srdeční 

svalovině a zbývajících 60 % tvoří pevnou součást kostí. Je důleţitý pro přenos informací 
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z nervů do svalů. Zklidňuje nervovou soustavu, protoţe má vliv na vyplavování adrenali-

nu, reguluje srdeční rytmus a je uţitečný při léčení obtíţí s prostatou [21,22,23].  

Sodík je nejdůleţitější minerální látkou v extracelulárním prostoru. Reguluje mnoţství 

vody uvnitř buňky, ale především v jejím okolí. Podporuje činnost ledvin a zvyšuje roz-

pustnost vápníku, čímţ sniţuje riziko tvorby ledvinových kamenů. Společně s draslíkem 

přispívá k zachování acidobazické rovnováhy v těle [22].  

Z 600 − 700 g fosforu obsaţeného v lidském těle je uloţeno více jak 85 % převáţně v kos-

tech a zubech, dalších asi 10 % ve tkáních a pouhé 2 g se nacházejí v krvi, kde regulují 

hospodaření s kyselinami a zásadami. Ve spojení s vápníkem zajišťuje mineralizaci kostí a 

tvorbu struktury kostí. Je nezbytný pro uchování a uvolnění energie ve formě ATP. Jako 

součást fosfatidylcholinu je obsaţen v kaţdé buňce a má význam pro činnost mozku a ner-

vů.  

Ţelezo se nachází v červeném barvivu svalstva (myoglobinu) a červeném krevním barvivu 

(hemoglobinu), kde transportuje kyslík a oxid uhličitý [22,24]. Potlačuje únavu, předchází 

chudokrevnosti a zvyšuje imunitu. Pomocí trávicích šťáv se pouhých 10 % přijatého ţeleza 

vstřebává do ţaludku a tenkého střeva. Šťavelany (zvláště ve špenátu) a fytáty (v obilni-

nách) brzdí jeho vstřebávání. V našem těle je zhruba 4 – 5 g ţeleza [22,25]. 

Zinek je ochranným prvkem imunitního systému, má vliv na strukturu a funkci buněčných 

membrán, urychluje hojení ran. Jeho působení na kvalitu kůţe a vlasů je spojeno se sou-

časnou přítomností vápníku a hořčíku. V lidském těle je cca 1 − 2 g zinku, z toho je asi    

90 % uloţeno v červených krvinkách. Je součástí přibliţně 200 enzymů a podílí se na 

správné funkci inzulinu [25,26].   

Měď je stopový prvek, na jehoţ nedostatečný přísun reaguje řada orgánů, především sr-

dečně-cévní systém, plíce, kosti a chrupavky. Měď je důleţitá pro systémy krvetvorby, 

imunitní a centrálně nervový systém. Podílí se také na tvorbě pigmentu a kolagenu potřeb-

ného pro zdravé a pevné kosti, chrupavky a šlachy. Zvýšená koncentrace mědi je v játrech, 

mozku a ledvinách, avšak největší mnoţství mědi je ve svalovině a kostech [21,26].  

Stejně jako jód, je i mangan potřebný k tvorbě tyroxinu, hormonu štítné ţlázy. Je význam-

ný pro vlastní obranyschopnost organizmu, poněvadţ můţe vyrábět protilátky interferony 

(ochrana proti některým druhům nádorů). Mangan sehrává zásadní roli v ochraně buněč-

ných membrán. Podporuje správnou činnost slinivky břišní, je nezbytný pro správnou mi-
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neralizaci kostí a pro správnou funkci nervového systému. Největší koncentrace manganu 

je v játrech a ledvinách, ale značné mnoţství je obsaţeno i v kostech [22,25,26]. 

Chrom zvyšuje mnoţství svalové hmoty a napomáhá odbourávat přebytečný tuk. Spolu 

s niacinem a několika aminokyselinami tvoří glukózotoleranční faktor, který je nezbytný 

pro správnou činnost inzulinu a jeho vyváţenou hladinu v krvi [26].    

Křemíku bychom v lidském těle nejvíce našli v kostech a chrupavkách. Tělo dospělého 

člověka obsahuje asi 1 g tohoto prvku. Podílí se na tvorbě a výstavbě pojivové tkáně, do-

dává jí pevnost a pruţnost. Studie prokázaly, ţe má vliv na mineralizaci a tvorbu kostí. 

Zvýšením obsahu křemíku ve stravě se zvyšuje obsah vápníku v kostech, a to i v případě 

konzumace potravin s nízkým obsahem vápníku [22,26]. 

Bor zabraňuje pohlcování vápníku, coţ je velmi důleţitý faktor hlavně pro ţeny v období 

menopauzy a osoby trpící osteoporózou, kdy dochází k velkým ztrátám vápníku. Je také 

prospěšný při prevenci a léčbě artritidy [27]. 

2.1.4 Chlorofyl 

Chlorofyl je přírodní látka, způsobující zelené zbarvení rostlin. Molekula chlorofylu má 

jedinečnou schopnost přeměňovat sluneční energii na energii chemické vazby prostřednic-

tvím fotosyntézy. Takto zelené rostliny vyrábějí sacharidy, základní zdroj energie pro další 

biochemické a biologické procesy [28]. Chlorofyl podporuje produkci hemoglobinu a na-

pomáhá tak efektivnějšímu okysličování tkání. Výrazně urychluje hojení ran a popálenin 

(podporuje epitelizace tkání) a brání vzniku zánětu a infekcí. Má desinfekční, detoxikační a 

deodorační účinky. V řadě klinických případů se prokázalo, ţe hojivých účinků chlorofylu 

lze úspěšně vyuţít k léčbě chronicky hnisavých koţních poranění, lézí a vředů prováze-

ných nekrotickými procesy, které vzdorují konzervativní léčbě [5,6]. Chlorofyl neutralizuje 

účinky volných radikálů, působí proti stárnutí a podporuje imunitní systém. V současné 

době se zaměřuje pozornost na jeho protiradiační a chemoprotektivní vlastnosti, díky kte-

rým hraje chlorofyl důleţitou roli v prevenci nádorových onemocnění. Chlorofyl je také 

cenným zdrojem biologicky vázaného hořčíku – minerálu nezbytného pro správnou funkci 

srdce, svalů a nervové soustavy [8].  

2.1.5 Antioxidanty 

Jedná se o látky, které brání oxidačnímu procesu nebo ho zpomalují. Antioxidanty ochra-

ňují sloučeniny před účinkem kyslíku a kyslíkatých volných radikálů. Aby mohly být po-
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vaţovány ţiviny za antioxidanty, musí potlačovat destrukční činnost volných radikálů tím, 

ţe poskytují chybějící elektron [29]. 

Oxidační stres představuje porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním reaktivních 

forem kyslíku. Je vyvolán zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálů nebo sníţením kapacity 

antioxidační ochrany. Se zvyšujícím se věkem tvorba reaktivních forem kyslíku stoupá, 

zatímco kapacita antioxidačních systémů klesá. Proto je velmi důleţité podávání antioxi-

dantů jedincům s oslabeným imunitním systémem, starším nebo nezdravě a jednostranně 

se stravujícím lidem, protoţe jejich organizmus produkuje těchto látek méně [30,31]. 

Exogenní neboli potravinové antioxidanty zahrnují vitaminy, zejména C a E, flavonoidy, 

karotenoidy a několik sloučenin obsahujících síru. Tyto antioxidanty mají v ochranném 

působení širší záběr. Vitamín E chrání buněčné membrány a lipoproteiny, vitamin C je 

nejdůleţitějším antioxidantem v krvi [29].  

Rozsah poškození organizmu závisí na rovnováze mezi mnoţstvím kyslíkových radikálů a 

schopností systému antioxidační ochrany kyslíkové radikály vychytávat a stabilizovat. Sys-

tém antioxidační ochrany je zde tvořen specifickými enzymy a látkami neenzymatické 

povahy. V mladém ječmeni se vyskytuje řada látek, které jsou součástí tohoto systému. Při 

konzumaci dochází k podpoře vlastních obranných mechanizmů organizmu. 

 Antioxidační enzymy – superoxid dismutáza (SOD), glutation peroxidáza (GPx), 

kataláza aj. 

 Neenzymatické antioxidanty – vitamin E, vitamin C, β-karoten, flavonoidy, chloro-

fyl, stopové prvky (selen a zinek) [18]. 

Vitamin E ochotně reaguje s ionty ţeleza, hydroperoxidy lipidů, ozónem, vzdušným kyslí-

kem a jinými oxidanty. Citlivost k oxidaci a biologická aktivita se sniţují spolu s klesají-

cím počtem metylových skupin na chromanovém kruhu, zatímco naopak antioxidační efekt 

se zvyšuje. Reakce vitaminu E s volnými radikály produkuje tokoferolový radikál. Jedna 

molekula tokoferolu můţe reagovat se dvěma hydroxylovými radikály. Tato reakce deakti-

vuje vitamin E, a ten ztrácí svou antioxidační schopnost. Tokoferolový radikál, alespoň 

z části, redukuje zpět na tokoferol askorbát [18,25].  

Antioxidační vlastnosti vitaminu C zahrnují reakce s aktivními formami kyslíku a volných 

radikálů, inhibuje vznik nitrózaminů [18].   
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Flavonoidy, které se přirozeně vyskytují v polyfenolických sloučeninách, byly nalezeny v 

ovoci a zelenině a jejich příjem v potravě je poměrně vysoký v porovnání s ostatními anti-

oxidanty ve stravě. K dnešnímu dni bylo identifikováno více neţ 4000 různých flavonoidů. 

U savců studie flavonoidů prokázaly řadu příznivých vlastností, jako jsou antivirové, proti-

zánětlivé, antialergické, kardioprotektivní a anti-karcinogenní účinky [32,33]. Většina 

těchto pozitivních účinků je způsobena antioxidační a chelatační schopností flavonoidů. 

Flavonoidy byly prokázány jako vysoce efektivní likvidátory většiny typů zoxidovaných 

molekul, včetně singletového kyslíku a dalších volných radikálů produkovaných lipopero-

xidací [34]. Saponarin a lutonarin jsou hlavními flavonoidy, jeţ byly identifikovány 

v mladém ječmeni [35].  

2.1.6 Enzymy 

Mladý ječmen obsahuje řadu biologicky aktivních enzymů, které jsou katalyzátory meta-

bolických procesů. Kaţdá přírodní potravina v syrovém stavu obsahuje kompletní výbavu 

enzymů, které jsou potřebné k jejímu rozštěpení na jednotlivé sloţky. Tepelně zpracovaná 

strava ţádné ţivé enzymy neobsahuje, jelikoţ v průběhu kuchyňské úpravy došlo k jejich 

ireverzibilní denaturaci [5,36].  

V mladém ječmeni se vyskytují následující enzymatické systémy: 

Superoxid dismutáza (SOD) je tělu vlastní enzym, vyskytující se přirozeně vně i uvnitř 

buněk. Je součástí endogenního systému slouţícího ke sniţování oxidativního stresu 

v buňce. SOD brání před napadením volnými kyslíkovými radikály, podílí se na obraně 

proti infekci, preventivně působí proti poškození DNA a vzniku nádorového onemocnění, 

katalyzuje přeměnu superoxidového radiálu na kyslík a peroxid vodíku. 

2O2
-. + 2H

+
 → H2O2 + O2 

Součástí chemické struktury SOD je vţdy kofaktor v podobě kationtu kovu (Cu
2+

, Zn
2+

, 

Fe
2+

, Ni
2+

, Mn
2+

), který zajišťuje aktivitu SOD. Superoxid vzniká jednoelektronovou re-

dukcí kyslíku při autooxidaci flavinů, hydrochinonů, katecholaminů, tiolů, tetrahydropteri-

nů a hemoproteinů. Je to nejčastěji se objevující radikál v ţivých organizmech, který se 

tvoří při četných enzymových reakcích, např. katalytickým účinkem xantinoxidázy a řady 

jiných oxidáz, lipoxygenázy, cyklooxygenázy, při přenosu v dýchacím řetězci a při foto-

syntéze v chloroplastech.  
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Superoxid sám není příliš reaktivní, a tedy ani škodlivý. Spontánně se tzv. dismutací pře-

měňuje na peroxid vodíku. Mohou však vznikat i mnohem škodlivější reaktivní formy kys-

líku, např. hydroxylový radikál, peroxylový radikál či kyselina chlorná. Nejnebezpečnější z 

těchto produktů je hydroxylový radikál. Má tak krátký biologický poločas (řádově 10
-9

 s), 

ţe nemůţe existovat účinný mechanizmus k jeho odstranění. Enzym superoxid dismutáza 

urychluje dismutaci superoxidu o čtyři řády [29]. SOD je obsaţena ve všech aerobních 

organizmech [30]. Aktivita SOD byla zkoumána v mladém ječmeni na několika odrůdách 

ječmene rostoucích ve dvou různých lokalitách po dobu tří let. Byly naměřeny hodnoty 

v rozmezí 189 – 684 U.g
-1

. Lokalita a vývojové stáří rostliny se ukázaly být významnými 

faktory ovlivňujícími aktivitu SOD [37]. 

Kataláza (CAT) je tělu vlastní enzym, kterýţ pracuje v součinnosti se SOD a okamţitě 

štěpí jím vyprodukovaný peroxid vodíku na vodu a kyslík.  

2H2O2 → 2H2O + O2 

Kataláza je enzym, který v porovnání s ostatními vykazuje zdaleka nejvyšší aktivitu. Pero-

xid vodíku je totiţ molekula, která běţně vzniká při řadě metabolických procesů, ale pro 

tělo je nebezpečná, jelikoţ zvyšuje kyselost vnitřního prostředí, zvyšuje oxidativní stres a 

působí karcinogenně. Proto musí být okamţitě po vzniku přeměněna na látky, které pro 

tělo nejsou nebezpečné [38]. Nachází se v mitochondriích a peroxizómech hepatocytů a 

v cytoplazmě enterocytů. Chrání uvedené buňky před toxickým vlivem vyšší  koncentrace 

peroxidu vodíku a navazuje tak na činnost superoxid dismutázy [39]. Aktivita CAT 

v mladém ječmeni byla pozorována v rozmezí hodnot 104 – 1744 U.g
-1

, u kterých sehrává 

významnou roli odrůda ječmene a staří rostliny, kdy nejvyšší hodnoty vykazovaly vývojo-

vě mladší rostliny [37].  

Glutationperoxidáza (GPx) je enzym katalyzující redukci peroxidu vodíku a současnou 

oxidaci glutationu (GSH). Aby tento enzym mohl plynule zajišťovat likvidaci peroxidu 

vodíku, je třeba regenerovat glutation. K tomu slouţí glutationperoxidáza. Ta se vyskytuje 

ve třech různých formách, které se nacházejí v různých částech buňky [38]. Studie zkou-

mající vliv selenu na růst, obsah chlorofylu a aktivitu GPx uvádí hodnoty aktivity tohoto 

enzymu v rostlinách ječmene v rozmezí 50 – 80 U.g
-1 

[40]. 

Cytochrom C oxidáza (COX) – je součástí mitochondriálního elektronového transportního 

řetězce (téţ dýchacího řetězce). COX se podílí na konečné oxidaci ţivin a jejich přeměně 
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v energii (tvorba ATP). Translokací elektronů způsobuje přeměnu molekulárního kyslíku 

na vodu [41]. 
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3 MLADÝ JEČMEN A ZDRAVÍ 

Výhonky mladého ječmene nejsou lékem, a nelze proto říci, ţe jejich uţívání je klíčem 

k vyléčení jakékoli nemoci. Tím, ţe obsahují kompletní nabídku důleţitých ţivin, ovšem 

podporují fungování mnoha pochodů v organizmu, včetně imunitních procesů. Příznivý 

vliv mladého ječmene byl ovšem zaznamenán u celé řady nemocí [5]. 

3.1 Vliv na acidobazickou rovnováhu 

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř organizmu. Je 

nezbytná pro udrţení homeostázy. Porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin 

vede k acidóze (sníţení pH), porucha ve prospěch zásaditých látek k alkalóze (zvýšení 

pH). Slučitelné se ţivotem jsou hodnoty pH krve v rozmezích 6,8 – 7,70 [42]. 

Mladý ječmen má výrazný alkalizující efekt v lidském těle (sniţuje kyselost vnitřního pro-

středí). Většina v současné době konzumované stravy způsobuje v lidském organizmu ky-

selou reakci a překyselené tělo je ţivnou půdou pro řadu chorob a mikrobů. Naše buňky 

nejsou schopny správně fungovat, pokud se pH nepohybuje v poměrně úzkém rozpětí ko-

lem neutrálních hodnot [43]. Mladý ječmen obsahuje bazické minerály jako je sodík, dras-

lík, vápník a hořčík, které díky svému zásaditému charakteru pomáhají kyselé prostředí 

v těle neutralizovat, a tím přispívají k optimálním funkcím organizmu. Schopnost mladého 

ječmene sniţovat kyselost vnitřního prostředí lze také prakticky vyuţít při problémech 

s překyselením ţaludku a pálením ţáhy [44].   

3.2 Potlačení anémie 

Anémie čili chudokrevnost je jednou z nejrozšířenějších nemocí vůbec. Postihuje obyvate-

le rozvojového světa, kteří trpí nedostatkem základních ţivin, ale nevyhýbá se ani zemím 

vyspělým. Důvodem je především nevyváţenost jídelníčku. Krvetvorba totiţ závisí nejen 

na příjmu ţeleza, ale i dalších ţivin: bílkovin, vitaminu B12, vitaminu B9, mědi či draslíku. 

Tepelně upravovaná strava jich neobsahuje dostatek a navíc se v ní ţelezo působením tepla 

mění na obtíţně vstřebatelné oxidy [44]. 

Mladý ječmen obsahuje ţelezo organicky vázané, které se skvěle vstřebává a nemá vedlejší 

účinky obvyklé u preparátů obsahujících tento kov v anorganické formě. Navíc v něm na-

jdeme i další ţiviny důleţité pro krvetvorbu [44]. 
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3.3 Detoxikace 

Výhonky mladého ječmene obsahují chlorofyl a enzymy, které mají výrazné detoxikační 

účinky. Proto mohou tělo chránit před následky stále se zvyšujícího mnoţství škodlivin 

v potravě, ovzduší a předmětech denní potřeby. V roce 1978 Hagiwara prokázal, ţe mladý 

ječmen pomáhá metabolizovat některé insekticidy a chemická aditiva přidávaná do potra-

vin [5]. V roce 1999 stejní vědci publikovali v časopise Journal of Agricultural and Food 

Chemistry své poznatky, podle nichţ je extrakt z mladého ječmene schopen degradovat 

nebezpečné organofosfátové pesticidy jako jsou malation, chlorpyrifos, gution, diazinon, 

metidation a paration [45]. 

3.4 Potlačení kožních projevů a chorob 

Stav kůţe úzce souvisí se stavem vnitřních orgánů. Na koţních nemocech a problémech se 

můţe podílet stav ţaludku, střev, jater, ledvin, nadledvinek a dalších orgánů. Krémy a další 

léky pro vnější pouţití sice mohou přinést určitou úlevu, samotnou příčinu však neřeší [8].  

Mladý ječmen jako potravina s vysokým obsahem minerálů, enzymů a vitaminů má příz-

nivý vliv na funkci všech jmenovaných orgánů, stejně jako na výţivu koţních buněk a je-

jich ochranu před degenerací a stárnutím. Účinnost mladého ječmene při koţních choro-

bách prokázaly klinické experimenty japonského dermatologa Muta, publikované v roce 

1975. Ten podával mladý ječmen 25 pacientům s různými koţními chorobami a zjistil, ţe u 

nich dochází k vyléčení či zmírnění příznaků mnohem rychleji, neţ je obvyklé. Zlepšil se 

jejich krevní oběh, vyměšování, chuť k jídlu a sníţila se únava [5,8].  

3.5 Mladý ječmen a nadváha 

Nadváha je jedním z největších zdravotních problémů ve vyspělých zemích. Jde o vý-

znamný rizikový faktor řady závaţných onemocnění, od potíţí pohybového aparátu, před 

diabetes, aţ po srdeční, cévní choroby a rakovinu. Mladý ječmen není lék na hubnutí, sa-

motné jeho uţívání váhový úbytek nezaručí. Vţdy je třeba provést úpravu ţivotního stylu, 

změnit jídelníček ve prospěch nízkokalorických potravin a přidat pohybové aktivity. 

Klíčovým procesem při hubnutí je totiţ spalování tuků čili lipidový metabolizmus a funkce 

mitochondrií – buněčných organel zodpovědných za hospodaření s energií. Pro obojí je 

nutný nejen dostatečný přísun vitaminů a minerálů, ale také enzymu cytochrom-oxidázy, 

který je v mitochondriích hojně obsaţen. Mladý ječmen má zároveň příznivý vliv na čin-



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 29 

 

nost štítné ţlázy, která prostřednictvím svých hormonů ovlivňuje energetický metaboli-

zmus. Pokud pracuje nedostatečně, organizmus spaluje méně energie, coţ se projeví nejen 

únavou a dalšími příznaky, ale i přibýváním na váze [5].  

3.6 Prevence vzniku rakovinných prekurzorů  

Za nárůstem výskytu některých typů rakoviny v posledních desetiletích stojí především 

dva faktory: strava chudá na ţiviny a zvýšené mnoţství toxinů v potravě, vodě a ovzduší. 

První faktor negativně ovlivňuje schopnost těla bránit se proti rakovinným procesům, dru-

hý pak můţe přímo způsobovat změny genetického materiálu buněk našeho těla [5].  

V roce 1978 publikoval  Hagiwara své poznatky o tom, ţe mladý ječmen příznivě ovlivňu-

je buňky. O rok později pak tento badatel zjistil, ţe enzymy obsaţené v mladém ječmeni 

dokáţou neutralizovat látky označované jako Try-P1 a Try-P2. Ty se vyskytují 

v opečeném mase a rybách a jsou 20x více karcinogenní a mutagenní neţ škodliviny obsa-

ţené v tabákovém kouři [46]. Podle zprávy Japonské farmaceutické společnosti z roku 

1982 podporuje ochranu před rakovinou i enzym peroxidáza v mladém ječmeni. Ten doká-

ţe neutralizovat toxický efekt BHT (butylhydroxytoluen) obsaţeného v tepelně upravova-

ném mase. Biolog Hotta pro změnu zkoumal opravný efekt mladého ječmene na poškoze-

nou DNA, coţ je schopnost zvlášť důleţitá při ochraně před rakovinou [47]. Kdyţ apliko-

val mladý ječmen do buněk se zničenou DNA, byly schopné se samy opravit 2x rychleji 

neţ skupina kontrolních buněk odkázaných pouze na vlastní opravné mechanizmy. Mladý 

ječmen obsahuje mimořádně vysoké mnoţství mukopolysacharidů, které přímo ovlivňují 

schopnost imunitních buněk bojovat s rakovinou [5]. 

3.7 Mladý ječmen a kardiovaskulární onemocnění 

Mladý ječmen má vliv na faktory, které výrazně zvyšují riziko vzniku srdečně cévních 

onemocnění. V 2002 byla uskutečněna studie zaměřená na vliv uţívání mladého ječmene 

na zdraví srdce a oběhového systému. Náhodně vybraným pacientům, kteří trpěli diabetem 

2. typu (diabetici jsou totiţ kardiovaskulárními chorobami ohroţeni mnohem víc neţ běţná 

populace), při uţívání mladého ječmene výrazně poklesla hladina celkového cholesterolu, 

LDL cholesterolu a volných radikálů kyslíku, coţ jsou všechno rizikové faktory atero-

sklerózy [48]. Také studie na králících z Nového Zélandu potvrzuje drastické sníţení tria-

cylglycerolu, celkového cholesterolu a LDL-chloesterolu po krmení stravou obsahující 1 % 

extraktu z mladého ječmene [49]. 
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3.8 Mladý ječmen a stárnutí 

Hlavní příčinou, proč je mladý ječmen velmi účinný při ochraně buněk proti předčasnému 

stárnutí, je vysoký obsah superoxid dismutázy (SOD). Tento enzym má výrazné antioxi-

dační účinky a chrání buňky před poničením vysoce reaktivními superoxidovými radikály. 

Důleţitý je i obsah dalších látek s antioxidačním účinkem, které chrání buňky lidského 

těla. Nishyama, Hagiwara a Shibamoto testovali schopnost antioxidantů z mladého ječme-

ne bránit poškození tkání látkou jménem glyoxal, která je přítomna v cigaretovém kouři. 

Z ječmene izolovali flavonoid 2“-O-glykosylisovitexin, který přidávali ke zkoumaným 

buňkám spolu s glyoxalem. Schopnost glyoxalu ničit buňky poté klesla o více neţ 70 % 

[34]. Markham a Mitchell v roce 2003 uveřejnili článek, ve kterém uvádí, ţe v předchozích 

studiích došlo k chybné identifikaci, a 2“-O-glykosylisovitexin (povaţován za hlavní fla-

vonoid v zeleném ječmeni) jsou ve skutečnosti flavon-C-glykosidy saponarin a lutonarin 

[35]. 

3.9 Regulace trávení 

Poruchy vyměšování mohou mít na stav organizmu výrazně nepříznivý vliv. Nejen ţe způ-

sobují pocit plnosti a otoky v břiše, které sniţují chuť k jídlu, ale často jsou příčinou bolestí 

hlavy, závratí a poruch spánku. Proto jsou lidé se zácpou náchylnější k únavě a mentální 

nestabilitě. Při dlouhodobé stagnaci vyprazdňování dochází k tomu, ţe se toxické produkty 

z tlustého střeva mohou vstřebat zpět do krevního oběhu, coţ má váţné důsledky pro zdra-

ví celého organizmu. Mladý ječmen je při léčbě zácpy velmi účinný. Vláknina, chlorofyl a 

další obsaţené látky podporují peristaltiku střev a pomáhají neutralizovat toxiny v tlustém 

střevě. Důleţitou roli hraje i vysoký obsah draslíku. Na rozdíl od projímadel nemá mladý 

ječmen nepříznivé vedlejší účinky a není návykový [5]. 
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ZÁVĚR 

Zelené nápoje a potraviny se stávají trendem třetího tisíciletí. Řada odborníků na výţivu po 

celém světě začíná prosazovat tzv. trend "green foods" (zelené potraviny). Jeho hlavní zá-

sadou je, ţe naše strava by měla obsahovat velký podíl rostlinné sloţky v syrovém stavu. 

Jako prevenci rakoviny vědci doporučují kaţdodenní konzumaci pěti porcí ekologicky pěs-

tovaného ovoce či zeleniny. Důleţitou součást tohoto trendu představuje i pití tzv. zele-

ných nápojů, které mají na naše zdraví zcela jedinečné účinky.  

V této bakalářské práci jsou uvedeny příklady pozitivních vlivů na lidské zdraví, které 

souvisejí s uţíváním nápoje z mladého ječmene. Je povaţován za prostředek napomáhající 

k udrţení celkového zdraví, zpomalovat proces stárnutí a chránit před nepříznivými vlivy 

prostředí. Je vhodný při léčbě koţních onemocnění, pomáhá v boji s nadváhou a zácpou, 

působí preventivně proti vzniku rakovinných prekurzorů, a také je vhodný při rekonvales-

cenci. Obsahuje unikátní kombinaci ţivin: vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, minerály 

(křemík, ţelezo, draslík, vápník, hořčík, zinek atd.), enzymy, aminokyseliny, antioxidanty, 

bioflavonoidy a další látky, a to v ideálních poměrech, které napomáhají jejich vstřebávání 

a vyuţití v organizmu. Téměř polovinu jeho hmotnosti tvoří aktivní enzymy, které spolu s 

chlorofylem účinně podporují jak šetrnou detoxikaci, tak i hojivé procesy. 

Vzhledem k poznatkům, získaných během sběru dat k vypracování této bakalářské práce, 

jsem došel k názoru, ţe pravidelné pití nápoje z mladého ječmene můţe vhodně doplňovat 

náš kaţdodenní jídelníček o zdraví prospěšné látky, které často nejsou v naší běţné stravě 

obsaţeny v dostatečném mnoţství.   
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DNA   deoxyribonukleová kyselina 

GIV  2“-O-glykosylisovitexin 

GPx  glutation peroxidáza 

SOD   superoxid dismutáza 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 37 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1. Ječmen (Hordeum vulgare) [4] .………………………………………………..... 11 

Obr. 2. Pole osazené mladým ječmenem [9] …………………..………………………… 13 

Obr. 3. Ukázka výrobku Ječmen Fresh od společnosti Organic By Nature [10] ..….……. 15 

Obr. 4. Vakuový odpařovací systém [11] …………………………………………………15 

Obr. 5. Sprejová sušička [11]…………………………………………………………….. 16 

Obr. 6. Obsah aminokyselin (v g/1 kg) suché hmoty z rostlin ječmene 

   v určitých fázích růstu [18]………………………………………………………. 19 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 38 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1. Sloţení nápoje z mladého ječmene udávané výrobcem [8]……………………….. 17 

Tab. 2. Sloţení nápoje z mladého ječmene deklarované výrobcem – vitaminy [8]………. 17 

Tab. 3. Sloţení nápoje z mladého ječmene – minerální a stopové prvky [8]……………... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA  I: VÝROBKY Z MLADÉHO JEČMENE DOSTUPNÉ NA 

TRHU 

Název výrobku Výrobce Balení Vzhled výrobku 

Barley Green Pre-

mium 
Barley Green 200 g 

 

Bio mladý ječmen Angelika Hesse 250 g 

 

Ječmen Green Ways 220 g 

 

Ječmen Fresh 
Organic By Nature 

Inc, California 
200 g 

 



 

 

MladýJečmen BIO Bretbach 200 g 

 

Mladý ječmen & 

Mladá pšenice 
Remedicum 300 g 

 

Mladý ječmen bio Lifefood 200 g 

 

Mladý ječmen 

PLUS 

Sustainable Ag-

riculture 
80 g 

 

Vitae Green Barley Vitae 60 g 

 

 


