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ÚVODEM

Kniha zpochyb uje tvrzení biotechnologického pr myslu, že gene-
ticky modi  kované (GM) potraviny jsou bezpe né. P edkládá tém  
ty icet zdravotních rizik, které tyto potraviny, konzumované Ame-

ri any každý den, p edstavují. 
Druhá ást knihy „Geneticky modi  kované potraviny“ vysv tluje, 

pro  jsou GM potravinami nejvíce ohroženy d ti, jak se takovýmto 
produkt m vyhnout, zkoumá falešná tvrzení obhájc  biotechnolo-
gie, objas uje, jakým zp sobem je pr myslový výzkum zmanipulo-
ván, aby problémy nezaznamenal, a pro  GM plodiny k uživení sv -
tové populace nepot ebujeme, poukazuje na ekonomické ztráty, jež 
z p stování t chto plodin vyplývají, a zabývá se i mnoha dalšími 
tématy. 

Je  rey Smith píše jasným, srozumitelným jazykem, díky n muž 
se již z první jeho knihy „Semena klamu“, rovn ž pojednávající o ge-
neticky upravených potravinách, stal sv tový bestseller. Kniha byla 
p ipravena ve spolupráci s týmem mezinárodních v dc  a je ur ena 
pro každého, kdo chce GM technologii porozum t, dozv d t se, jak 
se v i ní chránit, nebo sdílet své obavy s ostatními.

Zajímají-li vás nejnov jší informace, korekce a otev ená diskuse o 
daném tématu, navštivte www.GeneticRoulette.com. Uvítáme od-
borné ohlasy ke všem aspekt m této knihy. Zasílejte je, prosím, na 
adresu submit@GeneticRoulette.com.
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P EDMLUVA

Kone n  je tu skute n  v rohodná kniha o genetické modi  kaci, na 
kterou sv t ekal! O genetické modi  kaci toho bylo napsáno mno-
ho – n co z toho je promyšlené a zajímavé, mnohé je zlomyslné 
nebo vyložen  lživé – nic však není systematické, v rohodné po od-
bor né stránce a vy erpávající. Už nepot ebujeme polemiky, nýbrž 
fak ta, nep ikrášlené podrobnosti, které p inesou d kazy, na jejichž 
zá klad  se budou lidé moci rozhodnout. A práv  taková je tato kniha.

Válka mezi zastánci a odp rci genetického modi  kování je již p í-
liš dlouho nep ehledná. Odp rci (nezávislí v dci, ekologové a zástu-
py drobných zem d lc ) trvají na tom, že neprobíhá žádné syste ma-
tické testování geneticky modi  kovaných plodin a potravin, takže si 
nem žeme být jisti, zdali je, anebo není bezpe né jíst geneticky 
modi  kované produkty. Tábor p íznivc  (Monsanto, Bayer, Syngen-
ta a další velké agrospole nosti plus vláda Spojených stát  a Velké 
Británie) tvrdí, že geneticky modi  kované potraviny jsou bezpe né, 
protože neexistují d kazy, že by tomu bylo jinak, a není t eba po 
nich pátrat, nebo  geneticky upravené a neupravené plodiny jsou 
„v podstat  stejné“. Stávající situaci, kdy se skupiny odp rc  a p íz-
nivc  dostaly vlivem chyb jícího vzájemného dialogu do slepé uli -
ky, te  prolomí tato kniha.

V bec poprvé nejen systematicky vykládá fakta o neblahých zdra-
votních potížích souvisejících s genetickým upravováním, ale rov-
n ž pe liv  p edstavuje teorii, podle které by mohly být objasn ny 
p ípady mortality a morbidity. P íliš málo jsme si uv domovali, že 
svévolné nast elování geneticky upravené DNA do rostliny naruší 
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 P edmluva 

sekvenci gen , jež se vyvíjela více než stovky milion  let s cílem vyla-
dit fungování organismu, a jist  destabilizuje biochemické procesy 
v rostlin . Neustále zjiš ujeme, jakými nejr zn jšími zp soby m že 
tento hrubý proces vkládání zp sobovat mutaci gen  nebo geny 
trvale aktivovat i deaktivovat, m nit RNA nebo bílkoviny v rostli-
nách, vytvá et alergie na rostliny, zp sobovat jejich jedovatost nebo 
mít dokonce širší, nep edvídatelný dopad na jiné ásti genomu.

Pro  tedy o tom nevíme víc nebo pro  se škodlivé, toxické násled-
ky d kladn  nezkoumají ihned poté, co se na n  p ijde? Práv  tehdy 
je už pouhé odhalení ne ekaných biochemických reakcí vystaveno 
mimo ádné manipulaci, utajování a korupci za ú elem zachování 
a posílení moci jednotlivých spole ností. Neblahé reakce vyvolané 
genetickou modi  kací se tém  nikdy d sledn  nesledují, abnor-
mální množení bun k – což m že být p edzv stí nádoru – se igno-
ruje, d kazy o horizontálním p enosu genetické informace do st ev-
ních bakterií nebo lidské DNA – který m že zp sobit dlouhodobé 
poškození – se zám rn  p ehlížejí a údaje o mortalit  živo ich  
krmených geneticky modi  kovanými plodinami nejsou v bec brány 
v potaz nebo se zatajují.

Jak je možné, že k tomu stále dochází, když potenciální rizika pro 
lidské zdraví jsou tak obrovská – to je nejd ležit jším tématem této 
knihy; odkrývá utajované spojitosti mezi nesmírn  mocnými spole -
nostmi produkujícími geneticky upravené osivo, které skrze ovlád-
nutí celosv tových zásob potravin usilují o nejv tší zisky všech dob, 
na jedné stran  a vládami nejv tších zemí sv ta v ele se Spojenými 
státy, mezinárodní sítí ministr , klí ovými ú edníky a p ístupnými 
v dci na stran  druhé. A práv  tato mocenská provázanost, nepozo-
rovaná, avšak všudyp ítomná, zasti uje diskusi o genetickém upra-
vování a navzdory veškerým d kaz m se všemožn  snaží zachránit 
projekt genetického modi  kování p ed zhroucením. Takové machi-
nace dosud nejp esv d iv ji odhaluje toto dílo.

V této knize jsou poprvé shromážd ny informace z doposud ne-
p ístupných pramen . D kazy, které byly vyžádány s odvoláním na 
zákon o svobodném p ístupu k informacím a získané pro ítáním 
ješt  neprozkoumaných soubor  informací pr myslových subjek-
t  a vládních dokument , vrhají nové sv tlo na symbiózu pr mys-
lu genetického upravování a regula ních orgán , které údajn  
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reprezentují zájmy ve ejnosti. Popisované skute nosti jsou nepo-
chybn  jasným varováním, které by m lo de  nitivn  ukon it jakéko-
li koketování s geneticky modi  kovanými potravinami, a  již ze stra-
ny rodin, potraviná ských spole ností nebo celých stát .

Kniha Geneticky modi  kované potraviny voln  navazuje na p ed-
chozí úsp šnou knihu Je  reyho Smithe Seeds of Deception (Semena 
klamu), která se stala jakousi biblí bojovník  proti genetickým zása-
h m. Takovéto bible se výborn  tou, ale chceme-li rychle získat po-
t ebné informace, ob as se na n  t žko odvolává. Tato kniha svou 
koncepcí tuto mezeru zapl uje a hodlá nabídnout nový, mocný, 
snadno ovladatelný nástroj pro politické initele. V ím, že bude 
inspirovat elné p edstavitele v mnoha r zných oblastech, aby jed-
nali na základ  jejího obsahu – m že dokonce vyburcovat vládu Vel-
ké Británie, aby nebyla lhostejná v i v d , a upozornit nás na rizi-
ka genetických zásah .

Je  rey Smith je jedním z velkých aktivist  naší doby, neúnavným 
hleda em pravdy a jejím neohroženým obhájcem v korporátním 
sv t  utajovaných vliv ; po celém sv t  ustavi n  podporuje zájem 
ve ejnosti o danou problematiku. Je to moderní David bojující proti 
Goliáši genetického inženýrství. Tato kniha bude tedy možná oním 
pov stným prakem, který v tomto století zm ní sm r vývoje událos-
tí ve sv t .

Michael Meacher, MP, 
bývalý vládní ministr životního prost edí 

Velké Británie
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POD KOVÁNÍ

Tato kniha je výsledkem mezinárodní spolupráce elných odborní-
k  na rizika spojená s geneticky upravovanými potravinami. Každý 
oddíl p ehlédli nejmén  t i v dci, v tšinu textu však zrevidovalo da-
leko více v deckých pracovník . Chci pod kovat mnoha v dc m, 
kte í mi velkoryse v novali sv j as a poskytli své odborné znalosti. 
Pomáhali mi prostým zkontrolováním údaj , ale také mnoho hodin 
pro ítali verze rukopisu a hovo ili se mnou o podrobnostech gene-
tického inženýrství, DNA a fyziologii.

D kuji následujícím p isp vatel m i ad  dalších, jež zde neuvá-
dím, za to, že napomohli ke vzniku této práce:

experimentálnímu biologovi Árpádu Pusztaiovi, PhD, který d íve 
p sobil v Rowettov  institutu a je špi kovým odborníkem na lektino-
vé proteiny a jedním z p edních odborník  na posuzování bezpe -
nosti GMO; biochemi ce a dieteti ce Zsuzsann  Bardóczové, PhD, 
DSc, jež d íve p sobila v Rowettov  institutu a spolu s Árpádem 
Pusztaiem analyzovala kompletní obsah výzkumu v oblasti vyhod-
nocování GMO za ú elem zjiš ování jejich bezpe nosti; molekulár-
nímu biologovi a chemikovi specializujícímu se na bílkoviny Davemu 
Schubertovi, PhD, profesoru Salkova institutu biologických studií, 
jehož odborné lánky zpochyb ují základní p edpoklady ohledn  
bezpe nosti GM plodin a upozor ují na hrubé ned slednosti a chy-
by v teoriích, na nichž tato technologie stojí; molekulárnímu gene-
tikovi Michaelovi Antoniouovi, PhD, z londýnské King’s College, 
který provádí výzkum na poli humánní genové terapie a zná doko-
nale slabiny a nevypo itatelná nebezpe í této technologie.
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Dále d kuji biochemi ce, specialistce na výživu a epidemioložce 
Judy Carmanové, PhD, editelce Výzkumného ústavu zdraví a život-
ního prost edí (IHER), která pe liv  analyzovala adu zpráv hodno-
tících bezpe nost GM plodin a p išla na bezpo et nedostatk  a pro-
blém , v jejichž d sledku je lidská populace vystavena zna nému 
nebezpe í; genetikovi Joeovi Cumminsovi, PhD, emeritnímu profe-
soru genetiky Univerzity Západní Ontario (UWO), neúnavnému ba-
dateli a plodnému kritikovi technologie genetické modi  kace, který 
pravideln  upozor uje na hrubé i malé chyby a ned slednosti v -
decké disciplíny pozm ující DNA potravin a plodin; molekulární-
mu genetikovi Jacku Heinemannovi, PhD, editeli Centra pro inte-
grovaný výzkum biologické bezpe nosti (INBI), který spole n  se 
svými kolegy dokumentuje, jak jsou v d sledku laxního postupu p i 
vyhodnocování bezpe nosti GM produkt  uplat ovaném v Austrá-
lii a na Novém Zélandu schvalovány plodiny, u nichž se netestuje, 
jestli nezp sobují závažné zdravotní potíže.

Mé díky pat í také bioložce Manuele Malatestaové, PhD, výzkum-
né pracovnici na Veronské univerzit , která ve spolupráci se svými 
kolegy objevila, že u myší krmených GM sójou má tato plodina zá-
važné a znepokojivé vedlejší ú inky; Samu Epsteinovi, MD, emerit-
nímu profesoru environmentálního a pracovního léka ství na Fakul-
t  ve ejného zdraví Illinoiské univerzity a p edsedovi Sdružení pro 
prevenci rakoviny, který je p edním odborníkem na nebezpe í spo-
jená s mlé nými produkty vyrobenými z mléka krav, jimž je do t la 
injek n  vpravován geneticky upravený bovinní r stový hormon; 
rostlinné fyzioložce E. Ann Clarkové, PhD, p sobící na Guelphské 
univerzit , která odkrývá hluboké trhliny procesu kontroly GM plo-
din v Kanad .

Dále d kuji geomorfologovi a ekologovi Brianu Johnovi, PhD, 
který úsp šn  a neúnavn  rozbíjí faleš biotechnologického pr mys-
lu a vymítá nedostatky kontrolních postup ; Jonathanu Matthewso-
vi, jehož vynikající zpravodaj a archiv na stránkách www.GMWatch.
org je neocenitelným zdrojem informací pro sv t; Ricard  Steinbre-
cherové, PhD, z organizace Econexus, která jasn  popsala rizika 
GM potravin a chybné p edpoklady, jež biotechnologický pr mysl 
používá, když hlásá bezpe nost svých produkt ; Williamu Freeso-
vi z Centra pro bezpe nost potravin, který d íve pracoval jako 
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výzkumný analytik pro hnutí P átelé Zem  a jenž pe liv  analyzoval 
dokumenty p edkládané p i schvalování GM produkt  a další obtíž-
n  srozumitelné studie, které ukazují, jak pr mysl manipuluje vý-
zkum, aby se vyhnul nalezení problém , a jak jsou spot ebitelé ne-
ustále ohrožováni nesprávnými v deckými argumenty, jimiž se 
ohání biotechnologický pr mysl a kontrolní orgány Spojených stá-
t ; Jerrymu Rosmanovi, iowskému farmá i, který zjistil, že ur ité 
odr dy GM kuku ice jsou p í inou reproduk ních problém  u jeho 
dobytka a který je pevn  odhodlán dosáhnout náležitého v deckého 
vyšet ení celé v ci.

D kuji i Warrenu Porterovi, PhD, z Univerzity ve Wisconsinu 
a Caroline Coxové, PhD, editelce pro výzkum ve St edisku pro en-
vironmentální zdraví, kte í jsou odborníky na dopady pesticid  na 
zdraví; zem d lskému ekonomovi Charlesi Benbrookovi, PhD, v -
deckému pracovníkovi p sobícímu v irském Organickém centru, 
který d íve zastával funkci výkonného editele Zem d lského ústavu 
Národní akademie v d Spojených stát  – Charles Benbrook krom  
jiného shromaž uje agronomické d kazy o GM plodinách, které 
odporují tvrzení, že p i p stování t chto rostlin se dosahuje vyšších 
výnos  a používá se mén  pesticid ; biofyzi ce a geneti ce Mae-
-Wan Hoové, PhD, editelce Institutu pro v du ve spole nosti, jejíž 
etné texty pojednávající o špatné v d  stojící za GMO jsou fantas-

tickým zdrojem informací; Stanleymu Ewenovi, PhD, vrchnímu his-
topatologovi Správy nemocnic Grampianské univerzity, jehož st -
žejní výzkum provád ný ve spolupráci s Árpádem Pusztaiem odhalil 
nebezpe í technologie genetické modi  kace a který dál zjiš uje do-
pady nekontrolovatelných aspekt  GM potravin na zdraví.

Dougu Gurianovi-Shermanovi, PhD, lenovi Sdružení angažova-
ných v dc , který d íve p sobil jako posuzovatel bezpe nosti gene-
ticky upravených plodin v Agentu e pro ochranu životního prost e-
dí (EPA) a v decký poradce v oblasti bezpe nosti GM potravin na 
Ú adu pro kontrolu potravin a lé iv (FDA) – jeho podrobné analýzy 
dokument  p edkládaných ú adu FDA ukazují nekompetentnost 
kontrolního systému a jeho neschopnost ochránit ve ejnost p ed 
zdravotními riziky; Brianu Toka rovi, editeli projektu Biotechnolo-
gie na Institutu pro sociální ekologii a redaktorovi vynikajících 
antologií o GMO, který do hloubky rozumí složitým spole enským, 
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politickým, environmentálním a v deckým dopad m této techno-
logie.

Profesoru Gilesovi-Éricovi Seralinimu, PhD, z Caenské univerzity 
ve Francii, prezidentu v decké rady Výboru pro nezávislý výzkum 
a informace o genetickém inženýrství, lenovi dvou francouzských 
komisí pro hodnocení GMO a lenovi grémia odborník  pro evrop-
ské orgány, který vynesl na sv tlo nežádoucí reakce u zví at krme-
ných GM plodinami a také to, že evropské kontrolní ú ady schvalo-
valy plodiny na základ  nev deckých a rozporuplných tvrzení 
biotechnologických producent ; Kirku Azevedovi, DC, který odváž-
n  odešel ze spole nosti Monsanto, když zjistil, že její produkty mo-
hou poškozovat zdraví obyvatelstva; Kenu Roseborovi, vydavateli 
asopisu The Organic and Non-GMO Report, který sleduje rostoucí 

trh geneticky neupravovaných produkt , k emuž jej motivují obavy 
spot ebitel  po celém sv t ; Michaelu Meacherovi, MP, n kdejšímu 
ministrovi životního prost edí Velké Británie, politikovi, který se 
velmi dob e orientuje v oblasti GM potravin, k této problematice se 
jasn  vyjad uje a který odmítá ml et o nebezpe ích a zpolitizování 
tohoto v deckého oboru.

Jsem vd ný také mnohým v dc m za to, že mi pomohli zkontro-
lovat správnost údaj  v mém shrnutí jejich výzkum  nebo v materiá-
lech z obor , v nichž jsou specialisté. Pat í k nim Irina Vladimirovna 
Ermakovová, PhD, vedoucí v dkyn  Institutu vyšší nervové aktivity 
a neurofyziologie ruské Akademie v d a viceprezidentka Ruské ná-
rodní asociace pro genetickou bezpe nost; odborník na americké 
potravinové právo Steve Druker, JD, editel Aliance pro biointegri-
tu; biochemik Robert Mann, PhD, z Aucklandské univerzity; repro-
duk ní toxikolog Barry Markaverich, PhD, docent molekulární a bu-
n né biologie na Baylorov  léka ské fakult ; mikrobiolog Mark 
Rasmussen, PhD, n kdejší spolupracovník Ministerstva zem d lství 
Spojených stát ; odborník na rostlinné p irozené produkty Richard 
Firn, PhD, z Yorské univerzity; zoolog Federico Infascelli, PhD, pro-
fesor výživy zví at na Fakult  veterinární medicíny neapolské Uni-
verzity Fridricha II. (Štaufského); profesor zem d lské biochemie 
Harry Gilbert z Univerzity v Newcastle-upon-Tyne; pediatr Jim Dia-
mond, MD; fy ziolog rostlin Neil Carman, PhD; environmentální 
bioložka Michelle Marvierová, PhD, z Univerzity Santa Clara; Kavit ha 
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Kurugantiová z Centra pro udržitelné zem d lství; veteriná ka, 
doktorka Rameshová z organizace ANTHRA; virolog Terje Traavik, 
PhD, editel Norského institutu genetické ekologie; Rick North, 
ú astník kampan  proti rbGH (geneticky modi  kovaný r stový hor-
mon pro hov zí dobytek) pracující pro skupinu oregonských léka  
požadujících zodpov dnost v i spole nosti.

Panu Jamesovi Turnerovi d kuji za právní radu a podporu. Hlu-
boce vd ný jsem Nadaci JMG, že  nan n  podpo ila tuto knihu.

Rád bych také vyjád il lásku a vd k své rodin , Nancy Tarasciové, 
Mortonu Smithovi, Ricku Smithovi a Robynn Smithové, kte í tole-
rovali, že jsem v posledních dvou letech spolu s tím, jak se rozši o-
val rozsah a záb r této knihy, svou nep ítomnost po ád dokole ka 
omlouval slovy: „Už to budu mít hotové.“ Zvlášt  pak d kuji své 
žen  Andree, která pomohla p izp sobit náš život mému sedmiden-
nímu pracovnímu týdnu. D kuji i zam stnanc m Institutu pro zod-
pov dnou technologii, kte í horliv  poukazují na nebezpe í této 
technologie a mobilizují veškeré zdroje pot ebné pro ochranu zdra-
ví lidí i životního prost edí.
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Podvody, domn nky a popírání – 
odkrývání podstaty geneticky 

modi  kovaných plodin

Když Kirk Azevedo p ijal v roce 1996 nabídku náborá e ze spole -
nosti Monsanto, aby prodával geneticky upravené (GM) plodiny, 
nep im lo ho k tomu zvýšení platu. Motivovaly jej texty výkonného 
editele spole nosti Roberta Shapira. Shapiro vykresloval obraz sv -

ta, ve kterém nová technologie jeho spole nosti nakrmí sv t a dá do 
po ádku životní prost edí. Kirka fascinovala p edstava vým ny gen  
mezi jednotlivými druhy, um lé vytvá ení organism , které doká-
žou zredukovat výrobní odpady, p em na „polí v továrny na výrobu 
ehokoli, od lék  zachra ujících životy až po rostliny odolné v i 

hmyzu“1. Když Azevedo coby nový zam stnanec navštívil úst edí 
Monsanta ve m st  St. Louis kv li školení, projevil b hem sch zky 
své nadšení pro Shapirovu vizi. Když sezení skon ilo, vzal si ho vi-
ceprezident spole nosti stranou a narovinu mu ekl: „To, co íká 
Robert Shapiro, je jedna v c, ale co d láme my, je v c jiná. Jsme tu, 
abychom vyd lávali peníze. On je formální  gurka, která vypráví 
p íb h. Ani nerozumíme tomu, o em mluví.“

Azevedo byl šokovaný. Jeho obraz sv ta „pomoci a lé by“ genetic-
ky upravovanými plodinami se ukázal jako pouhá smyšlenka – lež – 
vykonstruovaná tak, aby ji p ijala ve ejnost a aby protla ila produkty 
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spole nosti. Azevedo si uv domil, že pracuje „jen pro další spole -
nost zam enou na zisk“.

Pomoc sv tu je pouze jedním z n kolika konstrukt  o geneticky 
upravených plodinách, tím nejzásadn jším pak je, že GM potraviny 
jsou bezpe né. Toto tvrzení pochází z hlavního zdroje, kterým je 
americký Ú ad pro kontrolu potravin a lé iv (United States Food 
and Drug Administration, FDA). Podle jeho stanoviska ke GM po-
travinám z roku 1992 si „ú ad není v dom jakékoli informace pou-
kazující na skute nost, že se potraviny získané t mito novými meto-
dami jakkoli významn  nebo jako celek liší od ostatních potravin“. 
Na základ  této v ty FDA prohlašuje, že není t eba žádných studií 
zkoumajících bezpe nost a že „nakonec je to výrobce potravin, kdo 
odpovídá za zaru ení bezpe nosti“.2 Biotechnologické spole nosti 
si tedy samy rozhodují, jestli jsou jejich produkty neškodné. Tento 
postup odstartoval rychlý rozvoj nové technologie. Konsolidovalo 
se odv tví semená ství, byly osázeny miliony polí, stovky milion  
polí byly zkrmeny, spot ebitelé i celé národy protestovali, schvalo-
valy se zákony, kontaminovaly plodiny, utrácely miliardy dolar  – 
a nakonec se ukázalo, že ona v ta je lživá.

Ú ad FDA si pln  uv domoval, že GM plodiny jsou významn  od-
lišné. A na tom se ve skute nosti p evážnou v tšinou shodovali 
„techni tí odborníci ú adu“. V dci byli zajedno v tom, že genetické 
upravování p ináší „jiná rizika“3 než tradi ní šlecht ní, a opakovan  
varovali své nad ízené, že GM potraviny mohou mít nep edvídatelné 
a obtížn  odhalitelné vedlejší ú inky. Naléhali na politické pov en-
ce, kte í na ú adu FDA zastávali zodpov dné funkce, aby požadova-
li dlouhodobé studie bezpe nosti, v etn  studií sledujících ú inky 
GM potravin na lidi, a aby dávali pozor na možné alergie, jedy, nové 
nemoci a sporné otázky výživnosti.

V roce 1992, kdy byla do praxe uvedena strategie ú adu FDA, se 
obavy v dc  držely v tajnosti. Po sedmi letech však došlo v d sledku 
soudního sporu ke zve ejn ní interních nahrávek a podvod se pro-
valil. Ú ad nov  vydal 44 000 stránek, které odhalují, že „zmínky“ 
vládních v dc  „o necht ných negativních ú incích… se postupn  
vymazávaly z koncept  politických prohlášení (p es protest v dc  
ú adu)“.4 Následn  se ukázalo, že ú ad FDA dostal p íkaz z Bílé-
ho domu, aby podporoval GM potraviny a aby byl do FDA p izván 

doba jedova 5.indd   17 15/09/2015   09:43:00



18

 Doba jedová 5 – Geneticky modi  kované potraviny 

Michael Taylor, bývalý právní zástupce a pozd ji viceprezident spo-
le nosti Monsanto, a dohlédl na strategický rozvoj. Za Taylorova 
vedení se varování v dc  ignorovala a popírala.

V d sledku toho je konzultace s FDA ohledn  bezpe nosti GM 
potravin dobrovolná, ú ad dostává resumé bez dat a záv ry bez 
podklad . Prohlásí-li spole nost, že jsou její potraviny bezpe né, 
FDA se již dále na nic neptá. A tak je u GM produkt , které nikdy 
nebyly podány zví at m, a patrn  už v bec ne lidem, v rámci pe li-
vého zkoumání jejich bezpe nosti schválen jejich prodej v prodej-
nách potravin.

V polovin  devadesátých let dvacátého století se rozhodla vláda 
Velké Británie zavést to, co odmítali elní ameri tí p edstavitelé – 
p ísné, dlouhodobé testování bezpe nosti. Pov ila v dce, aby vy-
pracovali hodnotící postup pro schvalování GM plodin, který by 
se používal ve Velké Británii a asem i v Evropské unii. V roce 1998, 
po t ech letech fungování programu, v dci zjistili, že brambory 
upravené tak, aby vytvá ely neškodný insekticid, zp sobovaly pot-
kan m rozsáhlá zdravotní poškození. Vláda podporující genetické 
upravování okamžit  projekt zrušila, vedoucí v deckého týmu byl 
propušt n ze zam stnání a výzkumný tým se rozpadl. Požadavky 
na hodnocení nakonec p ijala Evropská unie, ale byly na hony 
vzdálené t m, které vznikly ve Velké Británii. Ledabylé testovací 
postupy musí stále ješt  spl ovat požadavky uml ených v dc  
z FDA.

Pr mysl zodpovídá za bezpe nost

Je ironií, že politi tí initelé po celém sv t  získávají d v ru v bez-
pe nost GM plodin proto, že se chybn  domnívají, že je americký 
ú ad FDA schvaluje na základ  rozsáhlého testování. P itom je toto 
schvalování všude závislé na pracovnících p sobících ve vývoji, kte-
í provád jí bezpe nostní studie svých vlastních plodin. Výzkum 

není t eba zve ej ovat a v tšina dat se skryje pod zást rkou „tajných 
obchodních informací“. Pro ve ejnou kontrolu je k dispozici velice 
málo informací. Nap íklad v roce 2003 v dci vyhodnotili zve ejn -
né, recenzované studie zkoumající ú inky geneticky upravené stra-
vy na zví atech, které kvali  kovali jako zhodnocení bezpe nosti. 
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Bylo jich deset. Korelace mezi záv ry a  nancováním byly výmluvné. 
P t studií „provedených vícemén  ve spolupráci se soukromými 
spole nostmi“ informovalo o nep íznivých ú incích. T i nezávislé 
studie „udávaly vedlejší ú inky“. Jejich auto i uvád li: „Pozoruhod-
né je, že všechny tyto ú inky byly pozorovány už po 10–14denním 
podávání této stravy.“5

Obhájci biotechnologie prohlašují, že existuje spousta d kaz  
o bezpe nosti geneticky upravených produkt . Christopher Pres-
ton nap íklad v prosinci 2004 vyhledával v databázi recenzované 
studie provedené po celém sv t  a zam ené na krmení zví at gene-
ticky upravenou stravou a došel k íslu 41.6 T ebaže je to stále ješt  
neuv iteln  nízký po et studií, na jejichž základ  by se m la posu-
zovat bezpe nost geneticky upravených produkt , podle Árpáda 
Pusztaie, odborníka na studie tohoto typu, Preston v seznam „ne-
rozlišuje mezi v deckou studií a cvi ením z živo išné výroby, které 
má možná n jakou cenu pro komer ní živo išnou výrobu, ale jeho 
v decký význam je omezený“.7 Po odstran ní komer ních studií ze 
seznamu jich zbylo pouze 18 (4 z nich jsou v ruštin  nebo ínštin ).

V íjnu 2005 shromáždil Wayne Parrot 60 anotací pod názvem 
„Stanoviska o obecné bezpe nosti a výsledky hodnocení bezpe -
nosti konkrétních geneticky modi  kovaných plodin v láncích v -
deckých asopis .“8 Seznam byl p edložen ministru zem d lství 
a potravin západní Austrálie coby d kaz, že dosavadní výzkumy 
dosta ují k tomu, aby bylo možné uzav ít, že GM potraviny jsou 
bezpe né. Podle analýzy epidemioložky Judy Carmanové „p ezkou-
mání t chto anotací ukázalo, že ve v tšin  p ípad  šlo o studie za-
bývající se živo išnou produkcí… ve skute nosti pouze o deseti ano-
tacích by se dalo íci, že obsahují m ítka aplikovatelná na zdraví 
lidí. Ve v tšin  t chto anotací (šest; 67 %) se psalo o zjišt ní nep íz-
nivých ú ink  následkem konzumace GM plodin“. Carmanová upo-
zornila, že n které další studie, které došly k nep íznivým záv r m, 
byly v seznamu opomenuty. Nakonec shrnuje: „Seznam anotací 
proto nepodporuje tvrzení, že je bezpe né jíst GM plodiny. Naopak 
p ináší d kazy, že GM plodiny mohou být zdraví škodlivé.“9

Po átkem roku 2007 bylo provedeno jen n co málo p es 20 revi-
dovaných studií zam ených na bezpe nost zkrmování geneticky 
upravených plodin. Byl uve ejn n pouze jeden jediný pokus, p i 
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kterém byly plodiny podány lidem, a ti, kte í konzumují GM potra-
viny po jejich uvedení na trh, nebyli testovaní v bec. Testy  nanco-
vané nebo provád né výrobci geneticky modi  kovaných plodin stá-
le neodpovídají standardu. Je pro n  typické, že nezkoumají dopady 
GM potravin na fungování st ev, jater, ledvin, imunitního a endo-
krinního systému, složení krve, neprošet ují alergické reakce, ú inky 
na plod, jejich potenciální vliv na vznik rakovinového onemocn ní 
i p sobení na st evní bakterie. Navíc jsou tyto výzkumy  nancova-

né pr myslem nechvaln  proslulé tím, že používají vynalézavé zp -
soby, jak se vyhnout odhalení problém . Geneticky modi  kovaná 
strava je b hem nich podávána starším zví at m namísto mladým, 
citliv jším jedinc m, vzorky jsou zám rn  p íliš malé na to, aby se 
dosáhlo statistického významu pot ebného pro d kazy ve v dec-
kých studiích, GM složky krmiva se edí, vzorky va í p íliš dlouho, 
výsledky jsou porovnávány s irelevantními kontrolními skupinami, 
volí se zastaralé necitlivé metody detekce, omezuje se trvání pokus  
a dokonce se nebere v potaz úmrtí nebo onemocn ní zví at. Z „pa-
v dy“ ud lali v du.

Genetické upravování vytvá í dalekosáhlé, 
nep edvídatelné zm ny

P evládající sv tonázor, jenž stál v pozadí rozvoje GM potravin, tvr-
dil, že geny jsou jako kosti ky lega, samostatné áste ky, které za-
padnou do ur itého místa. To je omyl. Proces vytvá ení n jaké GM 
plodiny m že zp sobit obrovské zm ny v p irozeném fungování 
DNA té které rostliny. P vodní geny mohou zmutovat, mohou být 
smazány nebo se natrvalo vypnout nebo zapnout a stovky gen  mo-
hou zm nit sv j stupe  exprese. Vložené geny se mohou zkrátit, 
rozpadnout na fragmenty, smíchat s jinými geny, m že u nich dojít 
k inverzi nebo znásobení a geneticky modi  kované bílkoviny, které 
rostlina produkuje, mohou mít necht né vlastnosti se škodlivými 
vedlejšími ú inky.

Pro lepší srozumitelnost použijeme oblíbeného p irovnání DNA 
ke knize. ty i báze, které tvo í sekvenci genu, jsou písmena v kni-
ze; geny pak p edstavují zvláštní stránky, které popisují „postavy“ 
zvané bílkoviny. B žn  se tedy vysv tluje a podporuje genetické 
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upravování takto: „Je to, jako byste vzali stránku z jedné knihy a vlo-
žili ji do knihy jiné.“

Poté co kniha prošla metodou genetické úpravy, bude ve skute -
nosti vypadat zcela jinak. M že to dopadnout tak, že se z vložené 
stránky (genu) stanou její identické kopie, neúplné stránky nebo jen 
malé kousky textu. Úseky nové stránky obsahují gramatické hrubky, 
chybí, jsou oto ené vzh ru nohama nebo pomíchané. P íb h na 
p edchozí a následující stránce je mnohdy nesrozumitelný, písmena 
jsou tu zp eházená, objevuje se nový text a chyb jí stránky. Zbytek 
knihy se ale také zm nil. Všude se objevily typogra  cké chyby, jsou 
jich n kdy stovky i tisíce. Písmena jsou jinak poskládaná, slova po-
motaná a n které v ty zmizely nebo se opakují anebo jsou oto ené. 
Pasáže z jedné ásti knihy, dokonce celé kapitoly (chromozomy), 
jsou p esunuté jinam anebo se jinde znovu opakují, as od asu se 
objeví útržky textu z úpln  jiných knih. Mnoho postav v p íb hu 
(bílkoviny) nyní jedná naprosto jinak. Z n kterých menších rolí se 
staly hlavní postavy, osoby v hlavních rolích se ocitly na vedlejších 
místech a z n kterých hrdin  jsou najednou padouši a naopak. A po-
kud už vás takovýhle p íb h nebude bavit, vezm te p vodní knihu, 
vložte do ní jinou stránku – nebo i tu samou – a zm ny budou zcela 
jiné. Anebo z sta te u p vodní knihy a ona by za as možná vlože-
nou stránku p euspo ádala.

Krom  necht ných zm n v DNA tu existují zdravotní rizika pra-
menící z dalších aspekt  GM plodin. Když za ne p enesený gen pra-
covat v nové bu ce, m že nap íklad vytvá et bílkoviny, které jsou 
jiné, než se zamýšlelo. Sekvence aminokyselin m že být nesprávná, 
tvar bílkovin jiný a molekulové vazby mohou zp sobovat škodlivost 
bílkovin. Skute nost, že se bílkoviny chovají v novém prost edí rostli-
ny odlišn , byla Australan m vyvíjejícím GM hrášek bolestn  známá. 
Sv j desetiletý výzkum za 2 miliony dolar  ukon ili poté, co jejich 
geneticky modi  kovaná bílkovina, údajn  totožná se svou neškodnou 
p irozenou formou, vyvolávala u myší zán tlivé reakce. Nepatrné, 
nep edvídané zm ny v molekulových vazbách by mohly po uvedení 
hrášku na trh podobn  spoušt t zhoubné alergické reakce u lidí.

Dokonce i tehdy, když je geneticky modi  kovaná bílkovina p es-
n  taková, jaká by m la být, vyvstávají problémy. Nap íklad odr dy 
kuku ice a bavlny se upravují tak, aby vytvá ely pesticidní bílkovinu 
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