
AOECS – General Assembly 2019 

Milán 27 – 29 září 

Letošní konference AOECS se konala v Miláně. Akce se zúčastnili zástupci většiny členských organizací 

z Evropy a také zástupci nově přijatých členů a přidružených členů AOECS – organizace z Jordánska, 

Lotyšska, Běloruska a Turecka.  

První den probíhaly odborné přednášky na téma „The Future of Celiac Disease“. Vědecké týmy pracují 

na výzkumu v několika oblastech: 

➢ Otázka možnosti výzkumu a vývoje „očkovací látky“, která by eliminovala nebo snižovala 

možnost výskytu celiakie v populaci. Určitý efekt má očkování proti rotavirům. 

➢ Šlechtění obilí bez obsahu glutenu. V Austrálii se již podařilo vyšlechtit sladový ječmen bez 

glutenu. Zásadní problém je ale kontaminace obilných polí standardními obilninami. 

➢ Genetický výzkum 

Druhý den probíhala každoroční agenda AOECS včetně diskuse o plnění dlouhodobých cílů na další 

období a volba nových členů vedení AOECS . 

AOECS se dlouhodobě zaměřuje na následující oblasti: 

1. Rozvoj a propagace systému kvality (ELS) 

Souhrnný systém pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin s ohledem na obsah lepku, tzv. 

ELS, používají po celém světě již stovky firem. Standardy, návody jak eliminovat případnou 

kontaminaci produkce i metody kontroly garantují výrobcům i jejich zákazníkům, že vyrábějí / 

konzumují bezpečné potraviny. Symbol přeškrtnutého klasu představuje pro lidi 

s nesnášenlivostí lepku jistotu bezpečné potraviny, kterou mohou bez obav konzumovat. 

2. Možnosti stravování v restauracích (EATING – OUT) 

Problematika stravování v restauracích byla částečně řešena povinností uvádět jednotlivé 

alergeny. Velká část práce je ale ještě před námi. Vysvětlování jak lze jednoduše vařit bez lepku, 

jak v restauračních provozech skladovat suroviny a jak postupovat, aby nedošlo ke kontaminaci 

a návštěvník restaurace dostal své „jídlo bez lepku“. 

3. Matoucí označování „může obsahovat“ 

Různá textová označení na obalech potravin mohou být velmi matoucí. Zatím není možné dát 

jednoznačné doporučení, jak s označeními typu „může obsahovat stopy lepku“, zacházet. 

Hlavním vodítkem na obalech potravin je ale vždy jejich složení a „seznam alergenů“, obvykle 

zvýrazněný tučným písmem. Ostatní texty typu „může obsahovat“ mají řádově nižší význam a 

vypovídací hodnotu. 

4. Spolupráce s mimoevropskými organizacemi   

AOECS se snaží o harmonizaci v legislativě tak, aby bylo možné ve všech státech nakupovat 

potraviny „bez lepku“ bez obav, jaké limity v dané zemi pro tyto potraviny platí a zda jsou pro 

ně bezpečné. Toto vyžaduje spolupráci i s mimoevropskými organizacemi, které mají shodné 

nebo podobné cíle jako AOECS. Tyto organizace přijímá AOECS jako tzv. přidružené členy 

AOECS. 



Základní poslání AOECS je naplňování vize, že všichni pacienti, kteří trpí celiakií, musí být včas 

diagnostikováni, musí mít přístup ke kvalitní lékařské péči, sociální péči a mít k dispozici bezpečné 

potraviny bez obsahu lepku. Vše napříč všemi státy Evropy. Za Českou republiku se o naplňování této 

vize snaží (jakožto člen AOECS) nezisková organizace „Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s.“. 

Vojtěch Lášek, delegát Společnosti pro bezlepkovou dietu 

 


