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Úvod  

Čich a chemická komunikace patří evolučně k nejstarším typům dorozumívacích 

prostředků. U mnohých druhů má dokonce dominantní postavení. My si jeho zásadní význam 

většinou dost dobře neuvědomujeme, protože člověk se orientuje převážně zrakem                        

a komunikuje pomocí řeči a sluchu. Pachová komunikace se pak odehrává spíše na 

podvědomé úrovni. Ostatním čtyřem základnám lidským smyslům se v historii věnovalo 

mnohem více pozornosti, přitom v případě chuti hraje právě čich velkou roli. I přesto byl 

většinou opomíjen a byl považován za poněkud druhořadý. Vzestup zájmu o chemickou 

komunikaci a její studium vzrostl až v 70. letech 20. století. Význam čichu si ale nejlépe 

uvědomíme, až když ho ztratíme. Stačí běžná rýma a svět se nám zdá o něco ochuzený a ani 

naše oblíbené jídlo nám příliš nechutná. Takováto dočasná ztráta čichu není zásadní, horší je 

to v případě, kdy po úrazu hlavy přijde jedinec o čich úplně a navždy. Poté zjistí, jak se jejich 

život změnil, kolik z něj ubylo potěšení. Časté je, že tito lidé začnou úzkostlivě dbát o svoji 

hygienu, některé přestane přitahovat jejich partner, jiní upadnou i do depresí. Čich je totiž 

nejvíce ze všech smyslů spojen s emocemi. Těmto problémům se ale donedávna nevěnovalo 

příliš odborné pozornosti. 

Význam, jaký má pro nás čich, můžeme sledovat na běžné komunikaci. Když se nám 

něco nelíbí, nejde nám to pod nos, když k někomu nechováme sympatie, tento jedinec nám 

nevoní, když nám není dobře, blízcí se nás dotazují na to, jak se cítíme či zda se již cítíme 

lépe. 

Ve své práci se pokusím o přehled některých dosavadních poznatků týkajících se čichové 

komunikace mezi lidmi. Nejdříve se zaměřím na individualitu lidské tělesné vůně a genetický 

původ pachového podpisu. Poté bych ráda ukázala, jak na relativně stálou tělesnou vůni 

působí a proměňují ji environmentální faktory, zvláště pak strava. V poslední části se nachází 

popis experimentu, ve kterém jsme se zabývali vlivem konzumace česneku na tělesnou vůni. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Teoretická část 
 

1. Pachový podpis  

 

Tento pojem použil poprvé Porter, když chtěl pojmenovat charakteristickou vůni každého 

člověka (Porter a kol. 1985). Tato vůně je jedinečná stejně jako třeba náš vzhled. 

Britský psycholog z počátku 20. století, Havelock Ellis, rozlišuje jako základní složky 

pachového podpisu: pach 1) kůže obecně, jejíž vůni lze cítit dokonce i po osprchování, 2) 

vlasů a skalpu, 3) dechu, 4) podpaží, 5) nohou, 6) perinea, 7) u mužů smegmatický, 8) u žen 

vaginální a menstruační (Ellis 1927). Hlavním centrem vzniku osobní vůně je axilární oblast. 

Dříve měla pravděpodobně významnější komunikační funkci oblast genitálií, ale po vzniku 

bipedality a napřímení postavy se hlavním centrem komunikace patrně stalo právě podpaží 

(Comfort 1971). Z tohoto důvodu se většina čichových výzkumů zaměřuje především na 

axilu. 

 

2. Vznik tělesné vůně 

 

2.1 Kožní žlázy 

Lidská kůže je pokryta apokrinními, ekrinními (potními) a mazovými (tukovými) 

žlázami. Již během několika hodin po umytí se kožní mikroflóra obnoví a tím pádem i naše 

individuální vůně. Čerstvý sekret těchto žláz je téměř bez vůně. Charakteristický pach vzniká 

až činností kožních bakterií a celé kožní mikroflóry. Mezi mikroorganismy lze nalézt 

především aerobní koryneformní bakterie, propionibakterie, mikrokoky a stafylokoky 

(Leyden a kol. 1981) 

Potní žlázy jsou způsobem své sekrece žlázy merokrinní, tj. žlázy, které vylučují sekret 

vytvářený buňkami a jejich organelami, přičemž narozdíl od holokrinních mazových žlázek 

buňky žlázy přetrvávají. Merokrinní žlázy jsou dvojí povahy podle své sekrece: žlázy ekrinní, 

jejichž sekretem je jen tekutina a žádná buněčná složka; takovými žlázami jsou malé potní 

žlázy, rozeseté téměř po celé kůži. A žlázy apokrinní, což jsou potní žlázy se zvláštní funkcí    

a ve specializovaných lokalizacích, jejichž sekret obsahuje části buněk, které se 

s nahromaděným sekretem oddělují a stávají se jeho součástí. Malé potní žlázy jsou typické 

ekrinní žlázy, které produkují vodnatý sekret obsahující anorganické (sodík, draslík, chloridy, 



uhličitany, čpavek) i organické látky (laktát, močovina, mastné kyseliny). Tyto žlázy jsou po 

celé kůži a neústí do pochev chlupů (jako žlázy mazové a apokrinní potní žlázy). Jejich počet 

se odhaduje na 2 miliony; jsou rozmístěny po celém těle, nejvyšší výskyt je v podpaží, na 

dlaních, ploskách nohou a na čele. Mají termoregulační funkci a jejich produkce může 

stoupnout díky strachu, stresu, vzrušení apod. (Čihák 1997). 

Apokrinní potní žlázy jsou velké potní žlázy, podstatně větší než potní žlázy ekrinní; 

produkují pot s dalšími látkami, které způsobují typický zápach sekretu (aromatické potní 

žlázy). Sekret těchto žláz je označován jako čerstvý apokrinní pot, který obsahuje triglyceridy, 

mastné kyseliny, steroidní látky (např. androstadienone, androstenol, androstenon) a ve velké 

míře například i cholesterol (Leyden a kol. 1981). Tvoří skupiny v určité lokalitě, zpravidla 

jsou vázané na terciární chlupy této lokality. Apokrinní žlázy najdeme hlavně v podpaží, 

zevním genitálu, dále na očních víčkách, bradavkách, okolo pupíku, uší a nosu. Jsou 

fylogeneticky starší a produkují chemické pachové signály související s emocionálními 

podněty, sexuálním vzrušením a stresem. Funkce apokrinních žláz se rozvíjí až v pubertě po 

nástupu hlavního vzrůstu hladin pohlavních hormonů, což naznačuje, že by mohla mít 

spojitost se sexuálním chováním (Trojan a Langemaier a kol. 1994).  

Mazové žlázy produkují sekret s obsahem mastných kyselin s dlouhým řetězcem, 

triglyceridů, cholesterolu a jeho derivátů. Vyskytují se rovněž na celém povrchu těla, 

především na skalpu, tvářích, rtech, krku, dvorcích bradavek a genitáliích. Mazové žlázy jsou 

vázány na vlasové folikuly a ústí od nich. Jsou poměrně rovnoměrně rozděleny po celém těle, 

zvlášť velké jsou v kůži hlavy, obličeje a hrudníku. Sekrecí kožního mazu se na povrch 

dostávají lipidy. Tukový maz chrání kůži před účinky vlhka a před vysycháním a zvláčňuje 

vlasy. Má také baktericidní účinky (Trojan a Langemaier a kol. 1994). 

 

2.2 Mikroflóra   

Lidská kůže je osídlena velkým množstvím mikroorganismů, jejich hustota se pohybuje 

mezi 500 000/cm2 až 1 000 000/cm2. Některé druhy jsou residentní což znamená, že jsou 

trvalé a jejich populace rostou a rozmnožují se, jiné jsou transientní, tyto druhy jsou na kůži 

pouze přechodně. Mikroflóra obsahuje převážně jen grampozitivní bakterie (mají na konci 

diagnostického barvení podle Gramovy metody pod mikroskopem modrofialovou barvu, toto 

barvení rozděluje buňky podle charakteristiky buněčné membrány), gramnegativní bakterie 

(z Gramova barvení vychází zbarvené růžově) nejsou obvykle na kůži přítomny. Mikroflóra 

se kvantitativně ani kvalitativně neliší mezi pravým a levým podpaží, neovlivňuje ji pohlaví 

ani to, zda je jedinec pravák či levák. Působí na ni mnoho fyziologických vlivů jako je 



hydratace, pH, kyslík. Ekologická stabilita je udržována interakcemi mezi hostitelem                    

a mikroflórou a mezi různými druhy mikrobů (Bojar a Holland 2002). 

V axilární mikroflóře můžeme nalézt aerobní koryneformní bakterie (Corynebacterium, 

Brevibacterium), Propionibacteria (P. acnes, P. granulosum, P. avidum), mikrokoky, 

stafylokoky a kvasinky Malassezia spp. (Bojar a Holland 2002). Nejhojněji jsou zde 

zastoupeny Micrococcaceae a aerobní koryneformní bakterie, i když u mužů jsou častější 

aerobní koryneformní bakterie a propiono bakterie (Leyden a kol. 1981). Intenzita axilární 

vůně závisí na množství aerobních bakterií, mezi ně patří stafylokoky, aerobní koryneformní 

bakterie, mikrokoky a Malassezia spp., dále na počtu aerobních koryneformních bakterií i 

mikrokoků. Axilární mikroflóra je sice do jisté míry stabilní v čase, ale může docházet 

k fluktuacím v důsledku různých environmenátlních faktorů. Ovlivňuje ji změna dominantní 

skupiny bakterií. Největší fluktuaci můžeme nalézt u aerobních koryneformních bakterií, 

které tímto způsobem zřejmě určují, jaká skupina bakterií bude v určitou dobu v podpaží 

dominantní (Taylor a kol. 2003).  

Charakteristický axilární pach tvoří nasycené a nenasycené mastné kyseliny s krátkým 

(C2-C5) a středně dlouhým řetězcem (C6-C11), ty jsou produkovány především činností 

aerobních koryneformních bakterií, dále Propionibacteria a stafylokoky fermentují glycerol  

a laktát na kyselinu octovou (C2) a kyselinu propionovou (C3), stafylokoky jsou navíc 

schopné přetvářet rozvětvené alifatické aminokyseliny na větvené mastné kyseliny s krátkým 

řetězcem (C4-C5), což je např. kyselina izovalerová, která je tradičně spojovaná s kyselou 

složkou axilárního pachu. Činnost koryneformních bakterií uvolňuje kyselinu 3-metyl-2-

hexenovou (Bojar a Holland 2002). 

U různých jedinců existují velké rozdíly v obsahu jednotlivých steroidů v oblasti axily. 

Najdeme zde androstenon, který bývá hodnocen jako močovitý či květinový, větší množství je 

ho u mužů (Gower a kol. 1994). Kromě toho se tu nalézá androstenol, jenž je často hodnocen 

jako pižmovitý či jako santalové dřevo. U žen je ve větším množství produkován ve střední 

folikulární fázi (Preti a kol. 1997). Prekurzory androstenu a androstenolu jsou androstadienon 

a androstadienol, protože obsahují C16 dvojnou vazbu. V čerstvém apokrinním potu byl 

zaznamenán androstenon, androstadienon, androstadienol, naopak androstenol v něm 

nenajdeme (Bojar a Holland 2002). 

 

 

 

 



3. MHC  

 

Teorie o tom, že tělesná vůně je z velké části řízena geny podporují i studie z oblasti 

imunitního systému. Zjistilo se, že jednou z oblastí, která pravděpodobně způsobuje rozdíly 

v pachovém podpisu, jsou geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC - Major 

Histocompatibility Komplex), u lidí nazývané též HLA (Human Leukocyte Antigen). Tyto 

geny prezentují na buněčném povrchu cizí látky T-lymfocytům, které se při setkání 

s antigenem pomnoží a ochrání tak organismus. Některé výzkumy naznačují, že se MHC 

jedince projevuje i v jeho tělesné vůni (Wedekind a Füri 1997). Zatím ale není znám přesný 

mechanismus toho, jak k ovlivnění vůně jedince dochází. V rámci MHC existuje velká 

variabilita a obecně platí pravidlo, že čím je podobnější genetické kódování v této oblasti, tím 

jsou si jedinci příbuznější. Jestliže se tedy typ MHC projikuje do osobní tělesné vůně, je 

možné pomocí čichu rozeznávat příbuzné, třeba i na nevědomé úrovni. Geny MHC jsou 

velice polymorfní. Tento polymorfismus bývá vysvětlován tím, že heterozygotní jedinci mají 

v populaci výhodu. Podle jiných se jedná o důsledek frekvenčně závislé selekce v evolučních 

závodech ve zbrojení mezi patogeny a imunitním systémem živočichů. Podle této teorie se 

patogeny velice rychle vyvíjí, aby je hostitelský obranný systém nerozpoznal, mutantní 

varianty se rychle šíří populací a zarazí se, až se v hostitelském systému rozmnoží dostatek 

genů, které je umí poznat. Podle jiné hypotézy je polymorfismus MHC udržován sexuální 

selekcí. Živočichové si vybírají partnera s co nejodlišnějším souborem MHC genů, aby jejich 

potomek byl heterozygotní a měl tak širší obranné spektrum, kvalitní imunologickou výbavu 

a lépe odolával změnám okolních podmínek i infekcím a parazitům. Tímto způsobem se zvýší 

jeho životaschopnost. Preference partnerů podle jejich MHC by také mohla zabránit 

inbreedingu (příbuzenskému křížení). Ten totiž snižuje množství heterozygotních kombinací  

a snižuje fitness (zdatnost) jedince. 

První experimenty zabývající se tím, jestli se geny MHC projevují v tělesné vůni jedince, 

se prováděly se zvířaty. V bludišti tvaru Y, ve kterém se myši mohli orientovat pouze čichem, 

se trénovaným jedincům dařilo rozeznávat pachy spojené s odlišným MHC (Yamazaki a kol. 

1979). Další experiment měl podobný design, jen se ho zúčastnily krysy a myši a situace byla 

zkomplikována tím, že kromě rozdílného MHC se zkoumal navíc i vliv stravy. Bylo zjištěno, 

že krysám se hůře rozlišuje pach moči myší, jejichž MHC se liší jen v jednom lokusu              

a podává se jim stejná potrava. Lépe si vedly v případě, když byly myši na odlišné dietě. 

Takovýto výsledek nebyl způsoben stupněm genetické příbuznosti MHC, protože krysám se 



v dalším pokusu dařilo stejně úspěšně rozlišovat mezi pachem myší, které se lišily ve třech 

lokusech MHC, stejně jako těch, které se lišily jen v jednom lokusu (Brown a kol. 1996).  

MHC se projevuje i v pachovém podpisu člověka a je důležitým faktorem při výběru 

partnera. Když ženy hodnotili trička mužů, kteří je nosili na sobě dvě po sobě následující 

noci, podle vůně a MHC bylo odlišnější, vůně byla hodnocena jako příjemnější. Navíc vůně 

mužů s odlišným MHC často ženám připomínala jejich současného či bývalého partnera. 

Hodnocení bylo obrácené u žen užívajících hormonální antikoncepci. Z toho je vidět, že 

užívání hormonální antikoncepce silně ovlivňuje preference vůní (Wedekind a kol. 1995). I 

v další studii se potvrdilo, že čím je MHC odlišnější, tím vyšší hodnocení příjemnosti vůně 

dostává jeho nositel od mužů i žen, což ani tentokrát neplatí o ženách užívajících hormonální 

antikoncepci. Navíc bylo zjištěno, že jedinci nehledají specifické kombinace MHC genů, ale 

preferují heterozygotní partnery (Wedekind a Füri 1997). Otázka užívání hormonální 

antikoncepce a preference vůní byla zkoumána v další studii. V tomto případě ženy ve 

folikulární fázi hodnotily podobně vůně mužů s podobným i rozdílným MHC. Rozdíl byl 

v tom, že hodnotitelky bez partnera preferovaly vůni mužů s podobným MHC, zatímco 

hodnotitelkám s partnerem se více líbila vůně mužů s odlišným MHC. Po tom, co ženy začaly 

užívat hormonální antikoncepci, začaly preferovat muže s podobným MHC. Výhodou tohoto 

experimentu je, že se ho účastnily ženy, které nejprve testovaly vůně, když nebraly 

hormonální antikoncepci a poté, co ji začaly užívat. Díky tomu je vidět posun v preferencích 

vůní (Roberts a kol. 2008). Podle výsledků jiného experimentu muže více přitahovala vůně 

žen s odlišným MHC, ale u žen nebyla takováto preference zjištěna. Ženy upřednostňovaly 

jedince s heterozygotními alelami MHC, zatímco muži preferovali ženy s běžnými MHC 

alelami, možnou příčinou je snaha zabránit meiotickému tahu, při kterém by mateřská alela 

znevýhodnila potomka, který by ji nezdědil (Thornhill a kol. 2003). Jacob a kol. (2002) ve své 

studii ukázali, že ženy jsou schopny poznat rozdíl v jedné alele MHC u mužů s různým 

genotypem MHC a že preferují střední genetickou vzdálenost. Schopnost rozlišování vůní se 

zakládá na alelách HLA zděděných pouze od otce (Jacob a kol. 2002). Dalšího pokusu se 

zúčastnilo 58 studentů. Ukázalo se, že obtížnost rozhodování mezi tím, zda je vůně potu 

příjemná či nepříjemná pozitivně koreluje s vyšší podobností HLA mezi dárcem                           

a hodnotitelem. V hodnocení ženských vůní nebyla žádná korelace nalezena (Santos a kol. 

2005). Dále bylo zjištěno, že MHC ovlivňuje nejen výběr partnera, ale také existuje souvislost 

mezi jedincovým MHC a parfémem, který se mu nejvíce líbí. Studentům byly zaslány vzorky 

vůní a oni měli ohodnotit, které z nich by rádi používali. Ten samý úkol provedli ještě jednou 

s tím rozdílem, že tentokrát měli vybírat vhodný parfém pro svého partnera. U lidí se stejným 



MHC se objevily preference pro podobné vůně a vybírají si pro sebe obdobné parfémy. Tento 

efekt nebyl pozorován při výběru parfému pro partnera (Milinski a Wedekind 2001).  

 

 

4. Individualita t ělesné vůně 

 

Mnoho živočichů rozeznává ostatní jedince podle jejich pachu. I lidé produkují dočasně 

stabilní, geneticky podmíněný pachový podpis a dokáží čichem poznávat a odlišovat jiné 

jedince. Šíří také informace o svém věku, pohlaví, zdravotním a reprodukčním stavu či stravě. 

Schopnost poznat svůj pach, rozlišit pohlaví, příbuzného a nepříbuzného hraje velkou roli 

v sociálním životě a vztazích. Může být součástí neverbální komunikace mezi lidmi. 

Předpokládá se, že vnímání vůní částečně probíhá na nevědomé úrovni. Lidé sice vnímají             

a hodnotí vůni ostatních jedinců, ale nejsou si toho vždy plně vědomi. Přesto, že je pachový 

podpis poměrně stálý, jeho kvalita se může časem měnit. Působí na něj faktory vnějšího 

prostředí. 

 

4.1 Rozpoznávání pohlaví  

 

Ženy a muži se od sebe odlišují svým vzhledem, a proto lze předpokládat, že v pachovém 

podpisu existují všeobecně mužské a ženské rysy a že je možné rozlišit je i podle jejich 

pachu.  

Po vyzkoušení mužského i ženského pachu rukou, se skupina osmi žen a osmi mužů se 

zakrytýma očima snažila identifikovat, komu pach patří. Úkol se jim dařilo řešit úspěšně              

a přesnost se ještě zvýšila, když byly vzorky od nepříbuzných dárců a dárců na různé dietě. 

Během sezení byli hodnotitelé informováni a správnosti úsudku, takže mohlo dojít k učení 

(Wallace 1977). V jiné studii měl jedinec na výběr ze tří možností, přičemž hodnotil své 

vlastní tričko, tričko cizího muže a cizí ženy. Objevila se zde signifikantně významná 

schopnost rozeznat jednotlivá pohlaví (81% mužů a 69% žen správně identifikovalo pohlaví 

jedince). Mužské pachy byly většinou popisovány jako pižmové a ženské jako nasládlé 

(Russell 1976). Když bylo dárcům dovoleno používat parfémy a deodoranty, úspěšnost 

rozlišování mužských od ženských vzorků klesla na 8% u žen a 4% u mužů. Schopnost 

rozeznávat mužskou a ženskou axilární vůni se ukázala i v mezikulturní studii, kde pohlaví 

správně rozpoznalo 20% italských, 32% německých a 64% japonských hodnotitelů. Trička 



nošená sedm po sobě následujících nocích byla rozložena v oddělných místnostech                      

a hodnocena na hedonickou kvalitu a pohlaví (Schleidt 1981). Nejen podle axilární vůně, ale  

i podle pachu dechu jsou ženy i muži schopni správně určit pohlaví jeho nositele. Ženy jsou 

ale v tomto úkolu úspěšnější než muži (Doty a kol. 1982). V axilární vůni mužů a žen nebyly 

objeveny žádné kvalitativní rozdíly, ani v kyselinotvorných složkách ani v proteinech 

přítomných v potu (Zeng a kol. 1996). Jen u mužů bylo nalezeno více 16-androstenu, jeho 

množství se lineárně zvyšuje s koncentrací cholesterolu (Gower a kol. 1985).  

 

   Vliv intenzity vůně na určování pohlaví  

V několika studiích se ukázalo, že ženské vůně bývají vnímány jako příjemnější                    

a mužské jako nepříjemnější, a to jak v případě axilárních vůní (Schleidt 1980; Wedekind           

a Füri 1997), tak i v případě pachu z úst (Doty a kol. 1982). Příjemnost tělesné vůně často 

negativně koreluje s její intenzitou. Proto jsou intenzivnější vůně přiřazovány mužům a méně 

intenzivní vůně ženám nezávisle na tom, jakého pohlaví je dárce ve skutečnosti (Doty a kol. 

1982; Weisfeld a kol. 2003). Jedna práce se zabývala určováním pohlaví na základě čichu u 

jedinců různého stáří. Vzorky byly získány od malých děvčat (průměrný věk 5 let), malých 

chlapců (průměrný věk 6 let), dospělých žen (průměrný věk 20 let), dospělých mužů 

(průměrný věk 23 let), starších žen (průměrný věk 71 let) a starších mužů (průměrný věk 73 

let). V každé skupině bylo 5 osob a vzorky hodnotilo 308 studentů, z nichž byla polovina žen 

a polovina mužů. Nejvíce příjemné a nejméně intenzivní byly hodnoceny vzorky od malých 

chlapců a děvčat, naproti tomu nejvíce intenzivní a nepříjemné od dospělých mužů a starších 

žen. Určování pohlaví nebylo jednoznačné, ale malí chlapci byli zaměňováni za děvčata              

a starší ženy za muže (Chen a Haviland-Jones 1999).  

Jak je vidět, mužská a ženská tělesná vůně se liší a lze podle ní jednotlivá pohlaví 

rozeznat. Pravděpodobně je to ale z větší části důsledek nižší či vyšší intenzity vůně. 

 

 

4.2 Vlastní vůně a vůně sexuálního partnera  

 

Vlastní vůně 

Sami se sebou jsme v neustálém a bezprostředním kontaktu. Proto bylo zkoumáno, jak 

jsou lidé úspěšní při identifikaci své vlastní tělesné vůně. 

 Účastníci jedné ze studií nosili trička 24 hodin a poté měli poznat své vlastní mezi 

dalšíma dvěma, cizím mužským a ženským. 81% mužů a 69% žen určilo svůj vzorek správně 



(Russell 1976). V dalším experimentu bylo třeba správně určitě své tričko mezi devíti. 

Tentokrát správně odpověděla jen jedna třetina respondentů. Muži hodnotili svou vůni častěji 

jako spíše nepříjemnou, ženy hodnotily svou vůni spíše jako příjemnou (Hold a Schleidt 

1977). I přesto jsou výsledky signifikantně vyšší, než určení pouhou náhodou. V podobné 

studii hodnotili muži a ženy příjemnost své vlastní vůně. Muži hodnotili vlastní vůni jako 

nepříjemnější, než když svoji vůni hodnotily ženy (Schleidt 1981). Jedna ze studií přinesla 

opačné výsledky, když svoji vlastní vůni po půlhodinovém nošení vatového polštářku poznala 

více než polovina žen, ale mužů to dokázalo jen minimum. Navíc ženy hodnotili svou vůni 

spíše negativně (Platek a kol. 2001).  

 

Vůně sexuálního partnera 

Kromě nás samých jsme  v častém a intimním kontaktu se svým partnerem, setkáváme se 

s jeho kůží i tělesnou vůní, a proto by mělo být možné jeho vůni i poznat. 

Když 24 párů nosilo po sedm nocí trička, správně vybrat tričko svého partnera byla 

schopna třetina probandů. Muži i ženy hodnotili vůni svého partnera častěji spíše jako 

příjemnou (Hold a Schleidt 1977). I v jiné studii byl přibližně stejný počet jedinců schopný 

určit vůni partnera i přesto, že po dárcích nebyla požadována žádná hygienická omezení             

a mohli libovolně používat své parfémy a deodoranty. V tomto případě ale muži hodnotili 

vlastní vůni méně často jako nepříjemnou (Schleidt 1980). V mezikulturním srovnání byla 

vůně sexuálního partnera častěji hodnocena jako příjemná u Německých žen, než u Italských 

a Japonských. U mužů nebyly žádné takové rozdíly nalezeny. Výsledky v úspěšnosti 

rozpoznání jak vlastní vůně (Německo 31 %, Itálie 38 %, Japonsko 25 %) tak i vůně partnera 

(Německo 33 %, Itálie 30 %, Japonsko 21 %) byly obdobné ve všech zemích (Schleidt a kol. 

1981). 

Z těchto výsledků lze soudit, že lidé jsou schopni poznat svou vlastní vůni. Přitom ženy ji 

ve většině případů hodnotí spíše pozitivně a muži spíše negativně. Není pro nás ani příliš 

těžké naučit se vůni svého partnera, ta bývá navíc hodnocena jako příjemná. 

 

 

4.3 Rozeznávání příbuzných  

 

Pachový podpis je pravděpodobně z velké části určen geny. Proto by měl být                           

u příbuzných (zvláště těch bližších) podobný a mělo by být možné je podle toho rozeznat. 

Tento předpoklad potvrzuje studie, ve které byli cizí lidé schopni k sobě správně přiřadit 



trička matek a jejich dětí. Na druhou stranu se jim v tom samém úkolu nedařilo u manželů, 

kteří většinou nejsou geneticky příbuzní a samotné environmentální faktory nedostačují na to, 

aby bylo díky nim možné jedince spojit k sobě (Porter a kol. 1985). Schopnost poznat své 

příbuzné hraje důležitou roli v zabránění inbreedingu či ve správném nasměrování 

příbuzenského altruismu. 

 V jedné z mnoha studií byla správně rozpoznána trička malých dětí, když byla 

předložena k hodnocení jejich matkám a sourozencům. Ti měli na výběr mezi ním a tričkem 

stejně starého dítěte stejného pohlaví. 16 z 18 rodičů (10 matek a 8 otců) správně poznalo své 

děti. Rodiče navíc i rozlišovali mezi vůněmi svých dětí. Podobně 19 z 24 sourozenců poznalo 

svého sourozence (Porter a Moore 1981). Že by to bylo díky společně sdílenému prostředí           

a společné stravě bylo vyvráceno. Dospělí sourozenci, kteří žili dlouhou dobu daleko od sebe, 

hodnotili vůně svých bratrů a sester a kontrolní osoby stejného věku. 27 ze 40 jedinců správně 

rozpoznalo tričko sourozence, který ho nosil tři noci (Porter a kol. 1986). 

 

Stupeň příbuznosti 

V některých studií bylo zkoumáno, zda má blízkost příbuzenství vliv na podobnost 

pachového podpisu. Různé stupně příbuznosti testovali Porter a kol. (1986). Když byli otcové, 

babičky a tety vystaveni vůně novorozence ještě před testováním, správně poznali jeho vůni 

při výběru ze dvou možností. Podle otců byla podobná té jejich nebo podobná vůni matky 

novorozence. Poměrně dobré výsledky u vzdálenější příbuzných, jako tety a babičky, lze 

vysvětlit předchozí znalostí cílu studie a možným tréninkem. Proto stupeň příbuznosti neměl 

vliv na rozpoznávání vůně novorozeného dítěte (Porter a kol. 1986). V jiné studii byl vliv 

stupně příbuznosti nalezen. Prepubertální děti dokázaly podle vůně identifikovat vlastní 

sourozence, ale již ne poloviční nebo nevlastní sourozence. I matky úspěšně poznaly vlastní 

děti v 27 ze 30 případů, u adoptivních děti to již ale bylo jen 2 ze 7 (Weisfeld a kol. 2003). 

V té samé studii se 22 kanadských vysokoškolských studentů (11 mužů a 11 žen) snažilo 

podle vůně poznat svou matku, otce, bratra, sestru, známého, který ale nebyl příbuzný, cizince 

a sebe. Příbuzní byli jen vzácně zaměněni za nepříbuzné. Nejlépe poznávali cizí osobu (91%), 

matku (86%), nepříbuzného známého (73%), otcové, bratři a sestry měli shodně 59% a své 

vlastní tričko správně poznala polovina zúčastněných. I když účastníkům často vůně připadala 

povědomá, nebyli si jisti, komu přesně patří. Zdá se tedy, že blízcí příbuzní mají podobný, ale 

rozlišitelný pachový podpis. Mezi příbuznými nejčastěji docházelo k zaměňování vůně bratra 

a otce a matky se sestrou, zvláště pokud jejich vůně měla podobnou intenzitu. Rozlišení 

příbuzných a nepříbuzných je spojeno s inbreedingem a incestním tabu. Když se zkombinují 



podobné příbuzné geny, potomek může mít nižší životaschopnost. Obecně jsou vzorky od 

příbuzného opačného pohlaví označovány jako méně příjemné. Proto lidé poznají své 

příbuzné podle vůně, ale popisují ji jako méně příjemnou než vůni nepříbuzných jedinců. 

Nejvýraznější averze byla nalezena mezi otcem a dcerou a bratrem a sestrou, tyto vztahy jsou 

totiž incestem nejvíce ohroženy (Weisfeld 2003). Existují dvě hlavní teorie o mechanismu 

rozpoznávání příbuzných. První se týká čichového imprintingu během senzitivní periody. 

Rozeznání vůně sourozence je tak posíleno stykem sourozenců v dětství (Porter a kol. 1986). 

Druhá se zabývá fenotypovým srovnáváním. Na základě podobných vlastností pachového 

podpisu, mohou jedinci rozlišovat mezi vůněmi známých příbuzných a možných příbuzných. 

Například trička matek a jejich dětí byla správně přiřazena k sobě neznámými hodnotiteli na 

základě vnímaných podobností (Porter a kol. 1985). Že mají příbuzní podobný pachový 

podpis podporuje experiment s rozlišováním monozygotních dvojčat na základě vůně rukou 

(Wallace 1997), i to, že když cizí osoby měly k sobě přiřadit podle vůně matky vůni dítěte ve 

čtyř-výběrovém testu a podruhé naopak, podařilo se to přibližně polovině zúčastněných 

(Porter a kol. 1985). Tímto samým způsobem ale cizí jedinci nebyli schopni k sobě přiřadit 

vůni manžela a manželky. Výsledky ukazují, že správné přiřazování příbuzných není jen 

důsledkem sdílení domácnosti a konzumace podobné stravy.  

 

 

4.3.4 Rozpoznávání matky novorozencem 

 

 Vůně plodové vody a mateřského mléka 

Možná nejdůležitějším příbuzenským vztahem je vzájemný vztah matky a dítěte. Právě 

čich hraje velmi důležitou roli v navázání pouta mezi matkou a jejím dítětem.  

Již během prenatálního vývoje mají při vnímání okolí pro dítě pravděpodobně velký 

význam čichové podněty, které ho obklopují v amniotické tekutině. Plod se setkává 

s množstvím chemických informací v děloze matky přes proudění plodové vody skrz nosní 

dutinu dítěte. Jinak je totiž prostředí na vizuální a sluchové podněty poměrně chudé. Jelikož 

se tímto způsobem dítě seznámí s vůní vlastní plodové vody a pamatuje si ji, mají 

novorozenci ve věku jednoho až dvou dnů déle otočenou hlavičku směrem k vlastní 

amniotické tekutině v porovnání s kontrolním podnětem (Schall a kol. 1995). Tři dny staří 

novorozenci dávají přednost tampónům s vlastní amniotickou tekutinou ve srovnání s cizí 

amniotickou tekutinou nebo kontrolní látkou, a to jak novorozenci krmení mateřským 

mlékem, tak i umělou stravou. Ovšem cizí amniotická tekutina je preferována před kontrolní 



látkou (Schaal a kol. 1998). Bylo prokázáno, že matka i otec poznají vůni amnotické tekutiny 

svého dítěte od amniotické tekutiny cizího dítěte. Tato vůně se podle nich podobá vůni jejich 

novorozeného dítěte i vůni matky (Schaal a Marlier 1998). V dalším experimentu byl ihned 

po porodu jeden prs matky potřen amniotickou tekutinou a 23 z 30 právě narozených dětí mu 

dávala přednost před druhým, neošetřeným (Varendi a kol. 1996). Amniotická tekutina má 

také uklidňující účinek, při přítomnosti její vůně kojení novorozenci méně plakali (Varendi a 

kol. 1998). Jiný experiment ukázal, že mezi prvním a třetím dnem po narození kojenci 

nepreferovali ani vůni plodové vody ani mléka. Čtvrtý a pátý den již preferovali vůni 

mateřského mléka (Marlier a kol. 1997). Vývoj preferencí dětí se ukázal v následující studii. 

Dva dny po narození děti otáčely hlavu k vůni plodové vody nebo kolostra, když jim byly 

podány spolu s kontrolním stimulem. Když jim byla předložena vůně plodové vody a kolostra 

současně, nebyla pozorována žádná preference. I čtyři dny po narození děti preferovaly vůni 

amniotické tekutiny a mateřského mléka před kontrolním stimulem, ale při současné 

prezentaci těchto dvou vůní si vybíraly vůni mateřského mléka (Marlier a kol. 1998a). Pro 

děti staré dva až čtyři dny krmené umělou stravou je přitažlivá vůně amniotické tekutiny            

i sunaru, když si mezi těmito podněty musí vybrat, preferují vůni amniotické tekutiny 

(Marlier a kol. 1998b).  

 

Vůně matčina prsu 

I vůně prsu je pro kojence velmi přitažlivá a pravděpodobně velmi důležitá při prvním 

kojení (Schaal a kol. 2006). Dokonce i pro ty děti, které s ním nemají zkušenost a jsou 

krmeny umělou stravou. V jednom z výzkumů byly testovány preference dětí krmených 

umělou stravou. Ženy nosily osm hodin gázové pošltářky na bradavce nebo v podpaží. 

Nejdříve bylo zjištěno u dívek, že dávají přednost vůni prsu kojící ženy oproti kontrolnímu 

podnětu. U chlapců žádná taková preference zjištěna nebyla, a proto nebyli dále testováni. Při 

dalších pokusech se zjistilo, že dívky dávají přednost vůni prsu kojící ženy, před vůní prsu 

nekojící ženy (Makin a Porter 1989). Jedinečnost vůně matčina prsu byla potvrzena, když ve 

věku šesti týdnů děti poznaly vůni prsu své matky (a pozitivně na ni reagovaly) od vůně prsu 

cizí ženy. U jedno a dvoutýdenních děti toto nebylo pozorováno (Russell 1976). Jak je 

důležitá matčina vůně a speciálně vůně bradavky při prvním krmení se ukázalo ve studii 

Varendiho a kol. (1994). Z celkového počtu 30 dětí si 22 z nich vybralo ke krmení neomytou 

bradavku před umytou (Varendi a kol. 1994).  

Dále bylo zjištěno, že 14 dní staré děti dokáží poznat svou matku i podle axilární vůně. 

Ženy nosily gázové polštářky v podpaží osm hodin. Děti pak dostaly na výběr mezi vůní své 



matky, jinou kojící ženou a cizí nekojící ženou a většinou dávaly přednost vůni vlastní matky. 

Žádná podobná preference pro vůni vlastního otce nebyla zjištěna. Děti krmené sunarem 

žádnou z vůní nepreferovaly (Cernoch a Porter 1985).  

 

Rozpoznávání novorozence matkou  

Stejně jako dítě pozná podle vůně svou matku, je matka schopna rozpoznat vlastní dítě. 

Při použití dvou-výběrového testu bylo schopno poznat oblečení svého dítěte starého méně 

než šest dnů 16 z 20 matek. Matky poznají své dítě, i když s ním měly omezený kontakt. To 

bylo prokázáno u žen, které rodily císařským řezem, měly s dětmi kontakt jen okolo dvou 

hodin, a přesto je rozpoznalo 13 ze 17 matek (Porter a kol. 1983). Podobných výsledků se 

dosáhlo i u dvoudenních dětí, kdy jejich matka měla na výběr ještě ze vzorku cizího dítěte, ale 

stejného věku a stejného pohlaví. Tentokrát uspělo 87% žen (Fleming a kol. 1995). Matky, 

které lépe poznají vůni svého dítěte, krmily dítě dříve po porodu a strávily s ním více času 

během prvních 12 hodin po porodu. U těchto matek byl také zjištěn rozdíl v jejich chování. 

Chovaly se k němu láskyplněji a trávily s ním více času v přímém kontaktu v porovnání             

s matkami, které nebyly v rozeznání svého potomka tak úspěšné. 

Ukázalo se, že schopnost matky poznat své dítě není vůbec předem daná. Významnou 

roli zde pravděpodobně hraje právě délka vzájemného kontaktu. Studie se účastnila skupina 

matek a skupina žen-studentek, které neměly vlastní děti. Kontakt s dítětem byl omezen na 45 

minut a poté byly testovány ve tří-výběrovém testu. V úspěšnosti mezi skupinami nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl, vůni daného dítěte správně určilo 82% matek a 77% studentek 

(Kaitz a Eidelman 1991). Vůni dítěte se tedy může samovolně naučit každý během běžného 

styku s ním a matky nemají k rozpoznání svého dítěte žádnou zvláštní schopnost. Vedou si 

přibližně stejně dobře jako ženy, které děti nemají. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Vliv prostředí na tělesnou vůni 

 

Jak můžeme vidět, pachový podpis je z velké části určován geneticky. Nejvýraznější 

podíl na pachovém podpisu má vůně podpaží, kůže, skalpu, genitálu. V současnosti se 

uvažuje o tom, že apokrinní žlázy v podpaží a oblasti genitálu se vyvinuly především pro 

účely komunikace.  Kvůli vzniku bipedality ale byla signalizační funkce externích genitálií 

potlačena a přesunula se téměř výhradně do podpaží.  

Pachový podpis se tedy dědí, ale na druhou stranu na tělesnou vůni působí řada faktorů 

vnějšího prostředí. Mezi tyto faktory patří reprodukční stav, emoční vyladění, infekce             

a nemoci a strava, jejíž vliv je pravděpodobně největší. Tomuto tématu je v této práci také 

věnováno nejvíce prostoru. Samozřejmě ale nelze od sebe oddělit genetické a vnější faktory. 

Pachový podpis je výsledkem působení a interakcí obou těchto vlivů. 

 

 

5.1 Reprodukční stav  

 

Změna atraktivity v ůně během menstruačního cyklu  

Některé druhy primátů mají viditelné vizuální znaky, díky kterým lze poznat ovulační 

fázi. U lidí takovéto zřejmé znaky chybí, a tak se vždy předpokládalo, že je skrytá. Ženy jsou 

receptivní po celý rok a nemají v jednu dobu přesně stanovené období říje. Existuje několik 

teorií, které se tento fenomén snaží objasnit. Když muži nebudou vědět, kdy je žena 

nejplodnější, sníží to jejich soupeření a naopak podpoří jejich kooperaci, což bude výhodné 

pro celou skupinu (Etkin 1963). Dále by skrytá evoluce mohla podporovat otcovskou péči 

(Strassmann 1981) nebo oklamat nepravého otce, aby se o dítě staral (Benshoof a Thornhill 

1979) a tímto způsobem snižovat riziko infanticidy. Jestliže muž nemá naprostou kontrolu 

nad tím, jestli je dítě jeho, vyplatí se mu spíše se o něj starat a investovat do něj co nejvíce 

zdrojů, aby se dítěti dařilo. Podle některých názorů znaky ovulace existovaly, ale během 

evoluce vymizely. Pawlowski (1999) vysvětluje vymizení znaků ovulace jako vedlejší efekt 

bipedality. Když se postava napřímila, externí genitálie se skryly mezi dolní končetiny a tím 

se schovaly i zduřeniny, muži na ně neviděli a staly se tak pro signalizaci nepotřebnými. 

Navíc mohly ženám vadit při chůzi (Pawlowski 1999). Ovulace je skrytá i před samotnými 

ženami. Kdyby si ženy byly vědomy toho, že jsou v plodné fázi, mohly by se vyhýbat 



pohlavnímu styku, aby zabránili otěhotnění a bolestivému a zvláště v dřívějších dobách život 

ohrožujícímu porodu (Burely 1979). Několik studií ale ukázalo, že hedonické hodnocení 

tělesného pachu se během menstruačního cyklu mění a tělesná vůně je nejpřitažlivější právě 

během období ovulace.  

Ve studii Thornhill a Gangestad (1999) nebyla jako v jediné nalezena korelace mezi 

příjemností a atraktivitou ženské vůně a pravděpodobnosti početí, když ženy nosily trička ve 

folikulární a luteální fázi (Thornhill a Gangestad 1999). Použit byl mezisubjektový design 

pokusu, vhodnější by ale byl vnitrosubjektový design, který dovoluje kontrolovat rozdíly ve 

vůni  jedné ženy v různých fázích menstruačního cyklu. Další studie již ale ukázala, že se 

tělesná vůně v průběhu menstruačního cyklu proměňuje. Ženy nosily trička po tři dny během 

folikulární fáze a tři dny během luteální fáze. Před hodnocením muži byla trička rozmražena   

a umístěna do krabic. Pak byla trička ponechána týden v krabicích při pokojové teplotě                 

a hodnocena znovu. Trička nošená ve folikulární fázi byla hodnocena jako příjemnější              

a svůdnější v porovnání s tričky oblečenými během luteální fáze. Intenzita se neměnila. I po 

sedmi dnech byly vůně z folikulární fáze stále hodnoceny jako příjemnější a atraktivnější,             

i když rozdíl nebyl již tak výrazný (Singh a Bronstad 2001). Podobné studie se tentokrát 

zúčastnily jak ženy užívající, tak ženy neužívající hormonální antikoncepci. Dvě po sobě 

následující noci nosily trička, která byla ihned po navrácení experimentátorům hodnocena na 

atraktivitu a intenzitu. Muži preferovali vůni žen, které byly v nejplodnější fázi. U 

hodnotících žen se objevil stejný slabý trend jako u mužů, kdy se hodnotitelkám o něco více 

zamlouvala vůně žen z období ovulační fáze, což naznačuje, že i ženy možná mohou poznat 

reprodukční stav ostatních žen. Ani muži ani ženy nehodnotili atraktivitu vůně žen užívajících 

hormonální antikoncepci podle fáze jejich menstruačního cyklu. Zde se atraktivita vůně téměř 

neměnila, z toho lze soudit, že antikoncepce potlačuje její proměny v rámci cyklu 

(Kuukasjärvi a kol. 2004). I nejnovější studie přinesla obdobné výsledky. Ženy neužívající 

hormonální antikoncepci s pravidelným menstruačním cyklem byly rozděleny do skupin 

podle začátku menstruačního cyklu na menstruační fázi, folikulární fázi a luteální fázi. 24 

hodin nosily podpaží polštářky, které byly ihned po sběru hodnoceny. Vůně žen ve folikulární 

fázi byla vnímána jako nejméně intenzivní, nejatraktivnější a nejpříjemnější. Navíc byly 

nalezeny signifikantní rozdíly v intenzitě, příjemnosti a atraktivitě mezi menstruační               

a folikulární fází a v příjemnosti a atraktivitě mezi menstruační a luteální fází. Signifikantní 

rozdíly ve folikulární a luteální fázi byly nalezeny jen pro atraktivitu žen. Muži by tedy 

čichem mohli být schopni rozpoznat nejplodnější fázi své partnerky podle podpažní vůně. 

Ovulace tedy u lidí není skrytá, spíše jen neinzerovaná (Havlíček a kol. 2006).  



Jestliže tedy i u lidí existují způsoby, jak poznat ovulaci, muži by toho mohli využívat k 

většímu hlídání partnerky v době ovulace nebo k vybírání si potencionální partnerky. Nejedná 

se jen o změny v tělesné vůni. Bylo zjištěno, že muži i ženy hodnotí jako atraktivnější fotku 

tváře ženy, která se nachází plodné fázi v porovnání s fotkou té samé ženy pořízenou 

v luteální fázi (Roberts a kol. 2004). V době ovulace se také u žen zvyšuje symetričnost, jak 

bylo zjištěno měřením obou uší a prostředníčku, prsteníčku a malíčku na každé ruce (Scutt a 

Manning 1996), snižuje se poměr pasu a boků (Kirchengast a Gartner 2002). Ženy, které 

neužívají hormonální antikoncepci, mají partnera, ale jdou na diskotéku bez něj, se odvážněji 

oblékají, tj. mají na sobě kratší a užší sukně a odhalují více kůže, když jsou v plodné fázi 

(Grammer a kol. 2004). Tyto cyklické změny ve vůni vznikly spíše jako vedlejší produkt 

fyziologických změn, než že by byly signálem ovulace. Muži proto nemohou určit dost přesně 

ovulaci a ani se o to vědomě nesnaží, spíše jde o změny v podvědomém hodnocení 

přitažlivosti a žena jim v některém období více a v jiném méně „voní“. 

 

Reprodukční a nereprodukční fáze života  

Kromě těchto cyklických změn lze předpokládat, že se podobně bude lišit tělesná vůně v 

plodném období od vůní v nereprodukčních etapách život, tj. prepubertální                                    

a postklimakterické. Na toto téma zatím nebylo provedeno mnoho studií. 

Studie zapadající do tohoto tématu byla primárně zaměřena na studium emocí                       

a zúčastnilo se jí pět malých dívek, pět malých chlapců, pět studentek, pět studentů, pět 

starších žen a pět starších mužů. Každý hodnotitel dostal sedm vzorků, vůni děvčete, chlapce, 

studentky, studenta, starší ženy, staršího muže a vůni domova. Hodnotila se příjemnost, 

intenzita, věk dárců a pohlaví dárců. Jako nejpříjemnější, nejméně intenzivní, femininní             

a mladé byly vnímány vůně domova a dětí. Uprostřed byly vůně studentek a starších mužů           

a na druhém konci stupnice vůně studentů a starších žen, tedy nejméně příjemné, 

nejintenzivnější a maskulinní. Zaměňována byla vůně malých chlapců a dívek, vůně mladých 

mužů a starších žen byla zaměňována za vůni starších mužů, vůně mladých žen byla pletena 

s vůní dětí (Chen a Haviland-Jones 1999).  

 

 

5.2 Emoční vyladění  

 

Člověk je sociální tvor žijící ve společnosti dalších lidí. Pokud se dovede orientovat                

v emocích ostatních, je to pro něj výhoda. Bylo zjištěno, že zvířata vystavená stresu vydávají 



určitou vůni a ostatní jedinci ji rozpoznají a reagují na ni. Čtyřicet osm dní staré samice                 

i samci myší vykazovali preferenci pro pach dospělých nestresovaných myší, před pachem 

stresovaných myší, které dostávaly elektrické šoky (Carr a kol. 1980). Proto bylo testováno, 

jestli emoční vyladění člověka ovlivňuje jeho tělesnou vůni. 

Experimentátoři pustili ženám a mužům úryvek z komedie a o den později úryvek ze 

strach nahánějícího filmu, přitom měli v podpaží polštářky, na které se sbírala jejich tělesná 

vůně. Dárci uváděli, že byli během komedie veselí a během strašidelného úryvku pociťovali 

mírný strach. Hodnotitelé měli nejdříve ze tří možností (vůně nasbíraná při sledování 

komedie, vůně nasbíraná při sledování strach nahánějícího filmu a kontrolní polštářek) určit 

vůni veselosti a poté vůni strachu. Stejný postup byl i u dalšího úkolu, ale tentokrát bylo třeba 

vybírat ze šesti možností. Ženy správně vybíraly pach veselosti u mužů i žen, muži poznali 

veselou vůni u žen, ale u mužů ne. Muži i ženy správně určily pach strachu mužů, ale u žen se 

jim to nedařilo. Z výsledků vyplývá, že různé emoční stavy jsou i u lidí doprovázeny změnou 

tělesné vůně. Jiní lidé dokáží tyto změny vnímat, přičemž ženy podávají lepší výkony než 

muži (Chen a Haviland-Jones 2000). Čtyřicet dva žen dostalo do podpaží vatové polštářky           

a pak jim byl jeden den puštěn horor a druhý den neutrální film. Po shlédnutí hororu měly 

ženy větší strach a byl podle nich strašidelný. Hodnotitelky dokázaly rozlišit mezi vůní 

strachu po shlédnutí hororu a vůní po shlédnutí neutrálního filmu. Vůně strachu byla také 

hodnocena jako intenzivnější a méně příjemná, navíc jim připomínala agresivitu (Ackerl a 

kol. 2002). Několik podobných experimentů provedl Cantafio (2003). Nejdříve pouštěli 

dvakrát za sebou dvanáctiminutový úryvek ze strašidelného filmu a dobrovolníkům odebírali 

vzorky po 6, 12 a 24 minutách. Podle hodnotitelek byly vzorky získané od mužů po 24 

minutách filmu cítit jako strach, u žen ale ne. V dalším pokusu byl při odběru vzorků 

promítán horor a s týdenním odstupem komedie, naposledy byla tělesná vůně sbírána za 

neutrálního kontextu. V tomto případě se ukázalo, že vzorky po 12 minutách jsou více cítit 

jako strach než vzorky po 24 minutách. Vůně odebrané při komedii byly ale vnímány jako 

ustrašené, naopak vzorky ze sledování hororu byly hodnoceny jako veselé. Podle autora lidé 

mohou rozlišovat mezi emocemi, ale nedaří se jim správně určovat kontext, při kterém byly 

vůně získány. Proto se rozhodl vyzkoušet, jestli lidé budou stejně pojmenovávat emoce ve 

dvou za sebou jdoucích testech bez ohledu na to, jestli je správně rozpoznají. Při prvním            

i druhém sezení byly vzorky označovány stejně a dokonce mužské vůně sebrané při sledování 

hororu byly hodnoceny správně (Cantafio 2003). 

Některé emoční stavy se tedy promítají do tělesné vůně. Problém je ale v tom, že lidé 

často nedokáží čichové vjemy správně verbalizovat. Kvůli podprahovému vnímání 



olfaktorických podnětů si navíc lidé nemusí být emoční informační hodnoty vůně vědomi. 

Pouze jim může být určitá vůně příjemnější nebo naopak nepříjemnější. Dokonce ji ani 

nemusí vědomě vnímat a její přítomnost může ovlivňovat jen fyziologický stav. Jako 

v případě pokusu, kdy byly dobrovolníkům jednou odebrány vzorky tělesné vůně ve stresové 

situaci (těsně před zkouškou) a oni se báli a podruhé při namáhavém tělesném cvičení. Jen tři 

ze sedmi subjektů detekovali ve vzduchu přítomnost lidského potu. Na elektromyogramu, 

měřícím napětí svalů, se ale u všech jedinců zvětšila křivka při předložení vatového polštářku 

s tělesnou vůní odebranou za stresových podmínek v porovnání s křivkou, kdy byl předložen 

samotný vatový polštářek či polštářek s tělesnou vůní odebranou během cvičení (Prehn a kol. 

2005). 

 

 

5.3 Infekce a nemoci  

 

Tělesná vůně informuje o zdraví  

Pokud má být jedinec úspěšný, zvláště pokud jde o sociálně žijícího jedince, je důležité, 

aby se stýkal a rozmnožoval s co nejzdravějšími partnery. Proto je pro každého velmi 

důležité, aby sledoval zdravotní stav ostatních. Při bližším styku s nakaženými jedinci může 

totiž lehce dojít k přenosu patogenů. Navíc při rozmnožování s nemocným jedincem se může 

infekce přenést i na potomka a snížit jeho životaschopnost či ho úplně zahubit. Jelikož jsou 

podle současných názorů jednou z největších hnacích sil evoluce patogeny, u mnoha druhů 

zvířat se jedinci informují o zdravotním stavu ostatních pomocí čichu.  

V jednom z pokusů bylo devět samců myší infikováno střevním hlístem 

Heligmosomoides polygyrus a devět samců bylo zdravých. Infekce se navenek neprojevuje           

a nezpůsobuje žádnou fyzickou indispozici. Proto musel o zdraví jedince informovat jeho 

pach. Během experimentu samice trávily přibližně stejné množství času u obou samců. 

V páření, ke kterému je potřeba souhlas samice, ale byli úspěšnější neinfikovaní samci. 

Výsledky naznačují, že samice jsou aktivní ve volbě partnera a preferují neinfikované jedince 

(Ehman a Scott 2002). I v dalším případě byl použit k infikování části samců hlíst 

Heligmosomoides polygyrus. Samice byly vpuštěny do bludiště ve tvaru Y. Zde trávily delší 

dobu blízkosti pachu zdravého samce, než u pachu nakaženého samce, dále preferovaly pach 

zdravého samce před kontrolním stimulem a při současném přeložení pachu infikovaného 

samce a kontrolního stimulu, nevykazovaly žádnou preferenci (Kavaliers a Colwell 1995). 

Poslední experiment založený na podobném principu potvrdil, že samice preferují pach 



samců, kteří nebyli nakaženi vešmi. Navíc rozlišovaly mezi novými a již známými 

infikovanými samci (Kavaliers a kol. 2003).  

 

 Metabolická onemocnění  

Některá onemocnění mají vliv na kvalitu tělesné vůně. Pro každého jedince je užitečné 

dokázat rozlišovat mezi metabolickými onemocněními a infekčními nemocemi. Metabolická 

onemocnění jsou z velké části předávána dědičně (existuje velká pravděpodobnost, že je zdědí 

potomek, což výrazně sníží jeho fitness) a často jsou charakterizována chybějícím enzymem. 

To se může projevit produkcí odlišných metabolitů, které mohou ovlivnit tělesnou vůni.  

Nejběžnějším příkladem metabolických onemocnění ovlivňujících tělesnou vůni, je 

cukrovka typu I, při které dochází k nedostatečné sekreci inzulínu. To vede k nadprodukci 

acetonu, který je odpovědný za charakteristický nasládlý dech diabetiků (Laffel 1999). 

Porucha metabolismu aminokyselin je příčinou syndromu javorového sirupu, kdy moč 

pacientů svou typickou vůní připomíná sladký sirup (Podebrad a kol. 1999, Monastiri a kol. 

1997). Dalším ale poměrně vzácnou vrozenou metabolickou poruchou je trimetylaminurie 

(syndrom rybího zápachu). Je způsobena nesprávným či nedostatečným fungováním enzymu. 

Jedinci trpící trimetylaminurií nedokáží trimetylamin přeměnit na trimetylamin oxide, který je 

bez zápachu, a proto je z jejich dechu, moči a potu cítit pach připomínající rozkládající se 

ryby (Chalmers a kol. 2006).  

Podobné je to i při strukturálních poruchách, kdy organismus nemusí vytvářet strukturální 

proteiny, což vyústí v patologické změny. Příkladem strukturálních poruch ovlivňujících 

tělesnou vůni je jedna z forem ichtyózy (vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní). Tu 

způsobuje mutace genu kódujícího keratin, která se postupně projeví na kůži. Kůže 

postiženého je obvykle pokryta puchýři. Metabolická aktivita bakterií kolonizujících 

odlupující se kůži a puchýře je pravděpodobně příčinou nápadného zápachu, který nemoc 

provází (Shwayder 2004). 

         

Infekční onemocnění 

Tělesnou vůni mohou měnit i nemoci, které jsou způsobeny aktivitou bakterií a různých 

patogenů. Většina povrchu těla je osídlena vlastní mikroflórou, která se může za určitých 

podmínek změnit na patogeny. Cizí mikroorganismy také mohou napadnout různé části 

lidského těla, např. kůži, ústní dutinu, genitálie, močové ústrojí atd. Samozřejmě ne každá 

nemoc způsobí změnu tělesného pachu. 



Nepříjemný rybí zápach doprovází ženské bakteriální vaginózy. Ty jsou způsobeny 

změnou mikroflóry, jejímž následkem je přeměna trimetylamin oxidu na zapáchající 

trimetlyamin (Wolrath a kol. 2005). K popisu zápachu z úst se používá termín halitóza. Za 

páchnoucí dech jsou odpovědné sirné složky, které vznikají činností bakterií 

v aminokyselinách obsahujících síru. Nezvyklý zápach z ústní dutiny lze pozorovat při 

paradentóze, tonsilitidě, zánětu průdušek, selhání ledvin či rakovině plic (Morita a Wang 

2001). Houbovité nádory a nezhoubné kožní vředy jsou často doprovázeny ošklivým 

zápachem, za který jsou odpovědné mastné kyseliny produkované anaerobními organismy 

(Finlay a kol. 1996).  

V historii ale najdeme záznamy o zvláštním pachu spojeném s pandemiemi moru, tyfu          

a dalších nemocí. Ty byly hlavními příčinami úmrtní malých dětí i lidí v reproduktivním 

věku. Proto bylo důležité se vyhýbat nakaženým lidem a čich v tom mohl být jedním 

z hlavních pomocníků. 

 

  

5.4 Strava  

 

Studie se zvířaty 

Vliv stravy na tělesnou vůni byl zkoumán v mnoha studiích se zvířaty. Složení potravy          

u zvířat ovlivňuje jejich fyzickou kondici a šanci na reproduktivní úspěch. Druhotné sexuální 

znaky totiž vypovídají o konzumaci kvalitní stravy a tito jedinci budou preferovanými 

partnery. Takový partner může být v lepší fyzické kondici nebo může mít přístup ke kvalitní 

potravě, a proto může investovat více energie do krmení potomka a do péče o něj. Také mu 

předá své genetické kvality. Například peří samce hýla mexického může být světle žluté až 

zářivě červené. Barva odráží množství a druh karotenoidů získaných z potravy (tělo je 

nemůže vyrobit samo). V experimentu si samice vybíraly samce se zářivějším a červenějším 

peřím, kteří měli kvalitnější stravu bohatší na karotenoidy (Hill 1990). Konzumace kvalitní 

stravy ovlivňuje reprodukční úspěch, např. samičky pavích oček si vybíraly oranžovější 

samečky. Oranžová barva je způsobena karotenoidy, které mohou získávat jen z potravy. 

Proto se podle barvy dá poznat, jestli konzumují kvalitní stravu (Houde, 1987).  

U mnoha druhů hlodavců je velmi důležitá pachová komunikace. Proto si Ferkin a kol. 

(1997) položili otázku, jestli strava lišící se množstvím proteinů (9%, 15% nebo 25% 

proteinů) ovlivní pach hrabošů a tím i jejich přitažlivost pro opačné pohlaví. Samci reagovali 

tím, že trávili delší dobu zkoumáním pachů samic s obsahem 15% a 25% proteinů. Podobně 



samice nejvíce preferovaly pach samců s obsahem 25% proteinů, druhou nejdelší dobu trávily 

u pachů s obsahem 15% proteinů a nejméně času strávily a pachů s obsahem 9% proteinů 

(Ferkin a kol. 1997). Jiná studie zkoumala vliv nedostatku jídla u samic hrabošů. Když byly 

24 hodin bez jídla, jejich pach méně samce přitahoval oproti pachu samic, které se krmily, jak 

chtěly. Tento efekt vymizel po 48 hodinách opětovného pravidelného krmení. Hladové 

samice také méně zkoumaly pach samce, v porovnání s pachem samice. Až po 48 hodinách 

normálního krmení se tato doba vyrovnala a po 72 hodinách krmení si opět vybíraly pach 

samce jako dříve (Pierce a Ferkin 2005). Strava také ovlivňuje atraktivitu moči morčat, pokud 

dostávají kvalitnější krmení, jejich moč je přitažlivější (Beauchamp, 1976). Díky kvalitní 

stravě mají i mloci výkaly, které jsou přitažlivé pro samičky (Walls, 1989). Zjistilo se, že pro 

krysy je jednodušší rozlišovat mezi pachem moči myší, které jsou na odlišné dietě, než mezi 

pachem moči myší, které dostávají stejnou stravu a jejichž MHC se liší v jediném lokusu. 

Tento výsledek nebyl způsoben stupněm genetické příbuznosti MHC, protože krysám se 

dařilo stejné úspěšně rozlišovat mezi pachem myší, které se lišily ve třech lokusech MHC, 

stejně jako těch, které se lišily jen v jednom lokusu. Krysy se mohly rychleji naučit poznávat 

rozdíly v dietě než v MHC proto, že podněty ze stravy byly výraznější než genetické podněty, 

vliv diety na tělesný pach mezi druhy je význačnější, než vliv genotypu a také pro krysy také 

může být lehčí rozlišovat genetické rozdíly v pachu jiných krys v porovnání s pachem myší 

(Brown a kol. 1996).  

 

 Studie s dvojčaty 

Velký vliv potravy na tělesnou vůni člověka potvrzují studie na dvojčatech. Psi jsou 

schopni rozlišit dvojvaječná dvojčata nebo jednovaječná dvojčata, na která působí odlišné 

faktory prostředí (strava). Nejsou ale schopni odlišit jednovaječná dvojčata, která jsou pod 

vlivem stejných vlivů prostředí (Hepper, 1988). Tentokrát lidští účastníci dostali v 

experimentu za úkol odlišit od sebe vůně rukou dvou cizích nepříbuzných žen na stejné dietě, 

identických dvojčat na stejné dietě, dvou sester na stejné dietě a identických dvojčat na 

odlišné dietě. Nejlépe se jedincům vedlo při rozlišování nepříbuzných žen na stejné dietě. 

Lidé ale nedokáží správně rozlišit vůni rukou u dvojčat na stejné dietě, u dvojčat 

konzumujících různou stravu však dosahují mnohem lepších výsledků (Wallace 1977).  

 

  Odlišná vůně jiných kultur 

 Je vcelku běžné, že se o lidech z jiných kultur říká, že je jejich tělesná vůně 

nepříjemná či dokonce že páchnou. V hedonickém hodnocení běžných vůní existují 



mezikulturní rozdíly, což je pravděpodobně následek odlišných kulturně specifických 

stravovacích návyků. Němky a Japonky dostaly k hodnocení vůně, z nichž šest bylo vybráno 

jako typicky japonských, šest jako typicky evropských a šest mezinárodních. Japonky častěji 

hodnotily vůně japonských jídel jako poživatelné než Němky a naopak Němky hodnotily 

vůně evropských jídel častěji jako poživatelné než Japonky. V hodnocení vůní mezinárodních 

jídel nebyly nalezeny signifikantní rozdíly. Když ženy z jedné populace hodnotily určitý pach 

signifikantně často jako příjemný, hodnotily ho také jako poživatelný (Ayabe-Kanamura a 

kol. 1998). Když tedy existují takové rozdíly v jídelníčcích některých kultur a různá strava 

pak ovlivňuje tělesný pach, lidé v různých kulturách mohou vonět trochu jinak. Ovšem to, že 

jsou někteří jedinci kvůli kulturně rozdílné stravě cítit trochu jinak ještě neznamená, že se           

o nich bude tvrdit, že páchnou.  

 

  Vliv stravy na chuť a vůni plodové vody a mateřského mléka  

Z jídla, které matka sní, se přenáší jeho chuť a vůně do plodové vody. Plod ji polyká,         

a tak se s chutěmi seznamuje. Stejně tak se i v mateřském mléce odráží aroma zkonzumované 

potravy. Tímto způsobem se dítě seznámí s typickými jídly své kultury ještě předtím, než 

samo začne jíst tuhou stravu. Aby se vůně a chutě mohly projevit a dítě je bylo schopné 

detekovat, matky musí jíst určité jídlo pravidelně.  

V jednom z experimentů se testovalo, jestli předchozí zkušenost s určitou chutí v plodové 

vodě nebo mateřském mléce ovlivní přijetí této stravy dětmi po odstavení. Těhotné ženy byly 

rozděleny do tří skupin. První skupina žen pila během těhotenství mrkvový džus a při kojení 

vodu, druhá skupina pila během těhotenství vodu a při kojení mrkvový džus a třetí skupina 

pila jen vodu. Děti pak jednou dostaly cereálie s vodou a podruhé cereálie s mrkvovým 

džusem. Když matky během těhotenství nebo kojení pily mrkvový džus, dětem se více 

zamlouvaly cereálie s mrkvovým džusem než s vodou. I matky si tohoto rozdílu byly vědomy. 

U dětí, jejichž matky pily jen vodu, nebyl žádný takový rozdíl pozorován (Mennella a kol. 

2001). V jiné studii dostaly matky dva týdny před porodem bonbony, sušenky a sirup 

s příchutí anýzu, které mohly konzumovat v obvyklých dávkách. Nastávající matky 

v kontrolní skupině naopak tyto dva týdny nejedly žádné jídlo obsahující větší množství 

anetolu. Jejich děti pak první den po porodu vykazovaly více a déle trvajících negativních 

výrazů v obličeji, když ucítily anýz. Naopak děti matek konzumujících anýz více a déle  

pohybovaly ústy, kdyžto cítily, navíc k němu měly hlavu otočenou déle než ke kontrolnímu 

stimulu, zatímco děti z kontrolní skupinu nepreferovaly žádný z podnětů. Čtvrtý den po 

porodu již nebyly negativní výrazy v obličeji a pohyby ústy ovlivněny tím, jestli matky 



konzumovali či nekonzumovaly anýz. Děti matek, které konzumovaly anýz, byly pouze delší 

dobu otočené k vůni polštářku s anýzem, děti z kontrolní skupiny stále nepreferovaly žádný 

stimul (Schaal a kol. 2000). Změny ve vůni mateřského mléka po konzumaci určitého jídla 

potvrdila studie Mennely a Beauchamp z roku 1991. Kojící ženy dostaly buď česnekovou 

tabletku nebo placebo a byly jim odebrány vzorky mléka hodinu před, 0, 1, 2 a 3 hodiny po 

spolknutí tabletky. Intenzita vůně postupně narůstala, vrchol byl dvě hodiny po spolknutí 

tabletky a poté intenzita opět klesala. Děti, jejichž matky spolky tabletku s česnekovým 

extraktem, sály delší dobu a s vyšší frekvencí, ale nevypily více mléka (možná kvůli jeho 

nedostatečnému množství) (Mennella a Beauchamp 1991). V podobné studii byly matky 

rozděleny do tří skupin, v první skupině dostávaly matky 8. - 10. placebo, ve druhé skupině 5. 

– 7. den tabletky s výtažkem česneku a ve třetí skupině 8. – 10. den česnekové tabletky. V 11. 

den testování dostaly všechny matky před kojením česnekovou tabletku. Děti z první a druhé 

skupiny strávily kojením přibližně stejné množství času jako při prvním testování, zato děti ze 

třetí skupiny, které s česnekem nepřišly do styku, se krmily déle a více sály, nezkonzumovaly 

ale větší množství mléka. Autorky vysvětlují výsledky tím, že u dětí ze druhé a třetí skupiny 

proběhla habituace, zatímco děti ve třetí skupině nový podnět zburcoval (Mennella a 

Beauchamp 1993). V dalším experimentu dvě skupiny kojících matek dostaly 10 ml extraktu 

vanilky či placeba a při druhém sezení se skupiny prohodily. Následující tři hodiny krmení se 

děti krmily déle a vypily více mléka, pokud matka zkonzumovala extrakt vanilky. Matky si 

rozdílu nebyly vědomy. Když se dětem na umělé výživě přidala do sunaru příchuť vanilky, 

první den silněji a delší dobu sály, druhý a třetí den strávily také více času u dudlíku, ale 

čtvrtý den sály méně. Vanilková příchuť první den fungovala jako stimulant, protože předtím 

byla strava poměrně nevýrazná, proto sály více (Mennella a Beauchamp 1996). Dalším 

předmětem zájmu se stala konzumace alkoholu během kojení a reakce dětí na jeho přítomnost 

v mateřském mléce. Kojící matky se napily buď pomerančového džusu s etanolem nebo jen 

samotného džusu. Následující čtyři hodiny bylo natáčeno chování dítěte při krmení a váženo. 

Po návratu domů matka dítě vážila ještě nejméně 16 hodin po každém krmení. Děti 

konzumovaly asi o 20 % méně mléka během prvních čtyř hodin potom, co se matka napila 

džusu s alkoholem v porovnání s kontrolními podmínkami. Osm až šestnáct hodin poté se 

příjem mléka zvýšil, aby se kompenzovala vzniklá ztráta (Mennella 2001). V jiné studii se též 

zkoumal efekt etanolu v mléku na krmení dětí, tentokrát ale mimo kontext kojení. Do jednoho 

vzorku mateřské mléka byl přidán etanol a druhý vzorek zůstal nezměněn. Pak byly dětem 

střídavě nabízeny lahve se vzorky. Děti pily více a sály častěji, když pily mateřské mléko 

ochucené alkoholem ve srovnání s neupraveným mlékem. Objevila se korelace mezi tím, jak 



často matky požívaly alkoholické nápoje během těhotenství a kojením a rytmem a frekvencí 

sání dětí, když dostaly mléko ochucené etanolem. Menší zkonzumované množství mléka po 

tom, co matka pila alkoholický nápoj, není důsledkem příchutě etanolu v matčině mléce. 

Naopak ochucené mléko pily více, a to pravděpodobně z důvodů, že nová příchuť byla 

intenzivnější, etanol má sladkou chuť a tu děti preferují, změněná chuť mohla také sloužit 

jako stimul sání a alkoholem ochucené mléko mohlo  být pro děti chutnější, protože 

obsahovalo příchuť, se kterou měly děti předchozí kladné zkušenosti. Nižší příjem mléka při 

kojení matkou, která pila alkohol, může být způsoben anti-diuretickým účinkem alkoholu, 

který by snížil množství mléka, což se ale nepotvrdilo, nebo alkohol může ovlivnit složení 

mateřského mléka a i přestože dítě vypije méně, přijme stejné množství kalorií (Mennella 

1997). Poslední studie testovala, zda se vůně přenese do plodové vody a zda jsou ji dospělí 

jedinci schopni identifikovat. Deset žen podstupujících amniocentézu dostalo buď pilulku 

s česnekovým olejem nebo placebo. Jako silnější nebo jako více česnekové byly dospělými 

hodnoceny vzorky plodové vody žen, které dostaly tabletku s česnekovým olejem 

v porovnání s vůní plodové vody žen, které dostaly placebo (Mennella a kol. 1995). 

Všechny tyto studie naznačují, že vůně ze stravy, kterou matka konzumuje, se přenáší 

přes krevní řečiště jak do mateřského mléka, tak do plodové vody. Dítě pak na tyto chutě při 

krmení reaguje, pozitivně, když se s nimi již dříve setkalo třeba ještě před narozením, nebo 

negativně v případě, kdy je pro něj chuť neznámá. Pokud ale matka dodržovala určitou dobu 

dietu bez výraznějších chutí, nová chuť je pro dítě stimulem, a proto reaguje pozitivně. Tímto 

kontaktem se také vytváří preference chutí. 

    

Vůně dítěte po porodu  

Nezvyklý pach právě narozeného dítěte vždy přitahuje pozornost, protože může být první 

známkou nemoci. Vysvětlením ale může být jídelníček matky, který ovlivňuje nejen její 

tělesnou vůni, vůni plodové vody a mateřského mléka, ale může ovlivnit dokonce i vůni 

svého novorozeného dítěte. Byl zaznamenán případ, kdy novorozenec a jeho moč voněly po 

javorovém sirupu, vyšetření však nepotvrdila syndrom javorového sirupu a zvláštní vůně po 

čtyřech dnech zmizela. Příčinou bylo, že matka jedla před porodem jídlo, které obsahovalo 

pískavici neboli řecké seno (Yalcin a kol. 1999). Podobně v další nemocnici byly dvě čerstvě 

narozené děti cítit po kmínu. Matky totiž den před odchodem do porodnice jedly „schug“, 

ostré jídlo obsahující kmín, česnek, sůl, olej a pepř. V dalším případě zase matka 

konzumovala „amba“, pokrm s mangem, šafránem a kari. Z toho důvodu pak bylo dítě            

i plodová voda nažloutlá a byli cítit po kari (Hauser a kol. 1985). 



 

  Konzumace masa ovlivňuje tělesnou vůni 

 Jeden z mála výzkumů zaměřených na to, jak strava ovlivňuje tělesnou vůni, se 

soustředil na konzumaci červeného masa (Havlíček a Lenochová 2006). Zúčastnilo se 

sedmnáct zdravých mužů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin a po dobu dvou týdnů 

museli dodržovat buď bezmasou dietu nebo každý den sníst alespoň porci masa. Na prvních 

deset dnů dostali seznam jídel, ze kterých si mohli vybírat, poslední čtyři dny kvůli ještě lepší 

kontrole bylo jídlo pro všechny zajištěno. Jídla se lišila jen přítomností či nepřítomností masa. 

O měsíc později si skupiny mužů dietu prohodili. Vzorky byly okamžitě po sběru testovány 

skupinou třiceti žen neužívajících hormonální antikoncepci na příjemnost, atraktivitu, 

maskulinitu a intenzitu. Vzorky od mužů, kteří byli právě na bezmasé dietě, ženy hodnotily 

jako příjemnější, atraktivnější a méně intenzivní. Zatím není jasné, jak dlouho, jak často             

a jaké množství masa musí být konzumováno, aby se tento efekt v tělesné vůni projevil.  

Tyto výsledky jsou do jisté míry překvapující, protože v lovecko-sběračských 

společnostech měli jedinci úspěšní v zajišťování masité potravy pravděpodobně vyšší sociální 

postavení. Jejich dobré lovecké schopnosti by tudíž mohly být inzerovány skrze tělesnou 

vůni. Jenže v té době lidé nekonzumovali tolik masa, kolik je běžné v dnešní době 

v rozvinutých společnostech. Proto by toto negativní hodnocení člověka, v jehož jídelníčku se 

často objevuje tmavé maso, mohlo v evolučním pohledu vypovídat o jeho případné 

metabolické poruše (Havlíček a Lenochová 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Empirická část 
  

 

6. Vliv konzumace česneku na tělesnou vůni 

  

Úvod 

Největší vliv na tělesnou vůni mají z environmentálních faktorů pravděpodobně naše 

stravovací návyky. Přesto je o působení různých složek potravy na naši vůni známo jen velmi 

málo. Tuto mezeru poněkud vyplnila studie o ovlivnění tělesné vůně konzumací či 

nekonzumováním tmavého masa (Havlíček a Lenochová 2006). V tomto experimentu byli 

probandi dva týdny buď na masové nebo na vegetariánské dietě. Ženy pak hodnotily vzorky 

mužů na bezmasé dietě jako příjemnější, atraktivnější a méně intenzivní. 

Naše studie se zaměřila na objasnění toho, jestli tělesnou vůni ovlivňuje konzumace 

česneku. Snad každý má svou zkušenost s tím, že po konzumaci česneku jedince obklopuje 

charakteristický česnekový pach. Všeobecně se spekuluje o tom, že naši vůni ovlivňuje 

negativně, a proto se jeho požívání na určitou dobu spolu s dalšími potravinami zakazuje před 

sběrem vzorků tělesné vůně (Kuukasjärvi a kol. 2004; Chen a Havilland-Jones 1999; Roberts 

a kol. 2004). Ve studiích zabývajících se účinky česneku na zdraví se objevily stížnosti 

účastníků na česnekový dech a nepříjemný tělesný pach (Borrelli a kol. 2007; Helou a Harris 

2007; Amagase a kol. 2001; Staba a kol. 2001). Česnek jsme vybrali také z toho důvodu, že 

se v několika studiích prokázalo, že děti reagují na jeho příchuť v mateřském mléce a je 

možné ho cítit v plodové vodě. Kojícím ženám byly po spolknutí česnekové tabletky 

odebrány vzorky mléka a intenzita jejich vůně stoupala první dvě hodiny, poté zase klesala. 

Navíc jejich děti sály delší dobu a s vyšší frekvencí, ale nevypily více mléka (Mennella a 

Beauchamp 1991). V podobném experimentu se děti, jejichž matky dostaly česnekovou 

tabletku až v den testování a předtím se s česnekem nesetkaly, také krmily déle a více sály, 

nezkonzumovaly ale větší množství mléka (Mennella a Beauchamp 1993). Vůně plodové 

vody žen, které dostaly tabletku s česnekovým olejem, byla dospělými hodnocena jako 

silnější nebo jako více česneková v porovnání s vůní plodové vody žen, které dostaly placebo 

(Mennella a kol. 1995). 

Proto jsme se rozhodli rozšířit naše vědomosti o působení stravy na tělesnou vůni               

a otestovat, zda ji česnek skutečně nějakým způsobem ovlivňuje. Na toto téma totiž zatím 

nebyly provedeny žádné studie.  



6.1 Česnek 

Česnek patří do třídy jednoděložných rostlin a čeledi česnekovitých. 

Název „Allium sativum“ pochází z keltského „all“, což znamená pálící nebo bodavý             

a latinského „sativum“, které má význam pěstovaný nebo kultivovaný. Anglické slovo garlic 

pochází z anglo-saského „gar-leac“ nebo rostlina kopí, což odkazuje ke kvetoucímu stvolu 

(Kemper 2000).  

 

Historie 

V egyptských hrobkách byly odkryty kresby česnekuji z roku 3700 př. n. l. Nejstarší 

písemně doložená literatura od Sumerů se datuje 2600-2100 př. n. l. V těchto dílech je již 

široce rozšířeno pěstování česneku, takže jeho použití již muselo předcházet. Soudí se, že 

pochází ze Centrální Asie a má velkou důležitost indických a čínských legendách. Byl 

součástí základní potravy egyptských stavitelů. Několik stroužků se také našlo v hrobě 

Tutanchamona. Faraóni věřili, že když si česnek vezmou do posmrtného života, budou tam 

mít vždy dobře kořeněné jídlo. Česnek byl také spojován s Izraelity a je v Bibli zmíněn 

v Exodu (Harris a kol. 2001). Během staletí se česnek používal na zažehnání, odehnání upírů, 

démonů, čarodějnic a zlých bytostí a myslelo se, že má magické vlastnosti. Použití v lékařství 

se datuje do 1550 př. n. l., kdy se užíval na léčení nemocí srdce, bolestí hlavy a nádorů (Helou 

a Harris 2000). V roce 1800 američtí lékaři doporučovali vdechovat česnek pro léčbu 

tuberkulózy. Louis Pasteur ukázal antiseptické vlastnosti česneku v roce 1857, Albert 

Schweitzer ho v Africe používal k léčbě úplavice. Během první světové války česnekové 

obklady se užívaly místně jako prevence infekce v ráně skoro stejným způsobem jako bylo 

popsáno tisíce let předtím v Talmudu. V druhé světové válce měl česnek pověst „ruského 

penicilinu“, tak běžné bylo jeho použití ve světě, kde byly antibiotik malé zásoby (Kemper 

2000). 

 

Chemické složení 

Hlavní léčebný komplex česneku tvoří sirné látky a je pro ně charakteristické, že nejsou 

stálé. Aliin je výchozí látkou sirných vazeb v česneku. Je to látka farmaceuticky neúčinná. 

Tvoří svazečky bílých, jemných, nepáchnoucích jehliček, dobře rozpustných ve vodě, nikoli 

v organických rozpouštědlech. Alicin se v česneku jako takový nenalézá. Tvoří se z alinu 

působením alinázy, která se uvolňuje, když se česnek seká nebo žvýká. Alicin je velice 

nestabilní a dále se rozkládá a vytváří stovky organosirných složek. Vytvořením těchto složek 

je alicin zodpovědný za většinu biologické aktivity česneku. Je hlavním nositelem 



antibiotických a řady účinných vlastností česneku, má např. virocidní efekt, účinkuje proti 

střevním parazitům a chorobám, příznivě působí na krevní oběh, proti arterioskleróze, snižuje 

krevní tlak, brzdí agregaci trombocytů a rakovinné bujení. Také je hlavním činitelem 

charakteristické česnekové vůně. Mezi další sirné látky přítomné v česneku patři di- a 

polysulfidy, ajoen, scordininy. Kromě sirných látek obsahuje i vitamíny, adenosin, garlicin, 

flavonoidy, řadu enzymů, glycidy, lipidy, aminokyseliny, bílkoviny, minerální látky atd. 

(Konvička 1998). 

 

 

              

 

 

Obrázek 1   Štěpení aliinu vlivem enzymu alinázy na alicin (Iciek a kol. 2009) 

 

 

Vliv na zdraví 

Současné medicínské využití česneku je k prevenci a léčbě kardiovaskulárních nemocí 

snižováním krevního tlaku a cholesterolu, dále antimikrobiální a jako prevence proti rakovině. 



Aktivními složkami je několik komplexů síru obsahujících sloučenin, které rychle absorbují, 

transformují a metabolizují. Česnek snižuje celkové koncentrace cholesterolu přibližně           

o 10%, příznivě mění HDL/LDL (lipoproteiny vysoké hustoty/lipoproteiny nízké hustoty - 

high density lipoproteins and low density lipoproteins) poměr a funguje jako slabý snižovač 

vysokého krevního tlaku o 5-7%. Česnek také potlačuje srážení krevních destiček a zvyšuje 

fibrinolytickou aktivitu, zmírňuje sraženiny na poškozeném endotelu. In vitro data naznačují, 

že antivirovou a antibakteriální aktivitu, ale zatím nebyly ohodnoceny v řízených pokusech na 

lidech. Česnek je jako jídlo bezpečný, ačkoliv některým citlivějším jedincům může způsobit 

gastrointestinální podráždění a zápach z úst. Dlouhotrvající místní užití je spojováno 

s mírnými popáleninami (Kemper 2000). Také působí proti parazitům a odpuzuje hmyz. Mezi 

jeho nežádoucí účinky patří porucha srážlivosti krve (zvláště v kombinaci s antikoagulačními 

léčivy), alergické reakce (astma, dermatitida, kopřivka, průjem) (Konvička 1998). 

 

 

7. Materiály a metody  

 

7.1 Účastníci výzkumu  

 

Dárci 

Výzkumu se zúčastnilo deset mužů, z toho devět studentů Karlovy univerzity a jeden 

pracující. Přihlásili se na výzvu na informačním letáku nebo byli kontaktováni e-mailem. 

Jejich průměrný věk byl 25, 2 let (minimum 18 let, maximum 33 let), váha 73, 4 kg 

(minimum 55 kg, maximum 96 kg) a výška 179, 5 cm (minimum 174 cm, maximum 186 cm). 

Všichni byli nekuřáci, dva uvedli dermatologické obtíže (na hlavě seborea-jen zřídka, ekzém 

a alergie-v době výzkumu bez příznaků), ostatní byli plně zdrávi a žádný z nich si neholil 

podpaží. Za ochotu dodržovat předepsanou dietu a strávený čas dostal každý dárce 400 Kč.  

 

Hodnotitelky 

Vzorky tělesné vůně hodnotilo čtrnáct žen, byly to studentky Univerzity Karlovy. 

Kontaktovány byly pomocí e-mailu. Jejich průměrný věk byl 24, 6 let (minimum 20 let, 

maximum 35 let). Zúčastnily se pouze ženy užívající hormonální antikoncepci, protože jsme 

se chtěli vyhnout možnému efektu fluktuace olfaktorické senzitivity, který se odehrává během 

normálního menstruačního cyklu, kdy nejvyšší senzitivita nastává okolo období ovulace 



(Doty a kol. 1981; Caruso a kol. 2001; Navarrete-Palacios a kol. 2003). Jako odměnu za 

ochotu zúčastnit se experimentu a strávený čas obdržela každá z hodnotitelek bonboniéru.  

 

 

7.2 Sběr vzorků 

V experimentu byl použit vyvážený vnitrosubjektový design. Dárci vzorků tělesné vůně 

byli náhodně rozděleni do dvou skupin (A, B) a od každého z nich byly vzorky získány vždy 

dvakrát. Muži ve skupině A při prvním sezení dostali chléb a pomazánkové máslo smíchané 

s česnekem, zatímco muži ve skupině B jen chléb s pomazánkovým máslem. O týden později 

bylo skupinám jídlo prohozeno.  

Dárci tělesné vůně byli požádáni, aby den před sběrem a v den sběru vzorků dodržovali 

následující dietu a omezení: 1) vyhnout se požívání ostrých a kořeněných jídel (tj. pokrmů 

obsahujících cibuli, ocet, chilli, pepř, feferonky, plísňové a zrající sýry, ředkvičky, zelí, 

majonézy, nakládané ryby, kysané mléčné výrobky, česnek), 2) zdržet se konzumace alkoholu 

a dalších drog, 3) nekouřit, 4) nepoužívat parfémy, deodoranty, antiperspiranty, vodu po 

holení a sprchový gel a 5) v den sběru se zdržet velkých fyzických aktivit (jogging, aerobik 

atd.), sexuálních aktivit i spaní s partnerem či domácím mazlíčkem v jedné posteli.  

První den večer a druhý den ráno se muži umyli bez použití mýdla či sprchového gelu. 

V den sběru se večer dostavili do laboratoře, kde jim byla podána přichystaná večeře. Pro 

jednu skupinu byl připraven chléb s pomazánkovým máslem a pro druhou skupinu chléb 

s pomazánkovým máslem smíchaným s 6 g rozmačkaného česneku. Poté již nic dalšího 

nejedli. Množství 6 g česneku odpovídá 1-2 čerstvým stroužkům a bylo zvoleno z několika 

důvodů. V mnoha studiích je uváděno jako doporučená denní dávka (Helou a Harris 2007, Ali 

a Thomson 1995, Amagase a kol. 2001, Staba a kol. 2001, Kemper 2000) a použili ho Suarez 

a kol. k rozboru rozdílného výskytu plynů, které lze nalézt po konzumaci česneku v ústech           

a ve střevech (Suarez a kol. 1999). Po večeři se dárci umyli neparfémovaným mýdlem 

(Neutral) a do každého podpaží si jako stimul připevnili vatový polštářek (Ebelin, DM-

drogeriemarkt, Praha). Polštářky jsou ze 100% bavlny, eliptického tvaru, velikosti přibližně 9 

x 7 cm v průměru. Každý polštářek si pak křížem přelepili lepicí páskou (Omnipur, DM-

drogeriemarkt, Praha). Jako první vrstvu oblečení si oblékli nové tričko ze 100% bavlny, 

dvakrát vyprané bez pracího prášku, aby se zabránilo kontaminaci polštářků vůněmi z dárcova 

oblečení či pachy z okolí. Takto byli oblečeni přes noc následujících 12 hodin. Ráno uzavřeli 

polštářky do igelitových pytlíků (rozlišeno pravé a levé podpaží) a donesli je zpět do 

laboratoře, kde byly ihned zmraženy.  



Zde vyplnili dotazník, abychom mohli zkontrolovat, jak se drželi námi daných pokynů. 

Při prvním testování jeden dárce uvedl, že konzumoval česnek a další použil během prvního 

dne „diety“ sprchový gel. Během druhého testování jeden subjekt snědl čtvrtinu cibule, dva 

pili alkoholický nápoj (pivo) a jeden použil druhý den „diety“ vůni.  

Ze dvou dvojic polštářků byl pro hodnocení náhodně vybrán jeden s vůní po konzumaci 

česneku a jeden z kontrolních podmínek. 

 

 

7.3 Hodnocení vzorků 

Hodnocení vůní probíhalo v tiché a větrané místnosti. Teplota v místnosti se pohybovala 

mezi 21, 9 °C - 22, 2 °C a vlhkost mezi 30 % - 31 %. Stimuly (polštářky) byly uzavřeny do 

neprůhledných 250 ml sklenic a každá sklenice byla označena kódem skládajícím se z čísla         

a písmena. Vůně hodnotilo 14 žen a všechny užívaly hormonální antikoncepci. Vzorky byly 

rozděleny do dvou sérií, každá žena hodnotila deset dvojic. Jelikož nás zajímal rozdíl mezi 

dvěma vůněmi v každé dvojici vzorků, požádali jsme hodnotitelky o cíleně odlišné hodnocení 

každého z nich (nestejné hodnoty u jednotlivých charakteristik ve dvojici vzorků), tento 

přístup je obvykle nazýván jako metoda nucené volby. Dvojice sklenic i sklenice ve dvojici 

byly po každém hodnocení promíchány, abychom se vyhnuli efektu pořadí. Jinak by se mohlo 

stát, že by vnímání a tím pádem i hodnocení vzorku mohlo být ovlivněno např. tím, že určitý 

vzorek je až na konci řady a u hodnotitelů již proběhla habituace. Stimuly byly hodnoceny na 

sedmi stupňové škále a na každém konci stupnice byl slovní popis (např. velice nepříjemný, 

velice příjemný). U každé vůně byla posuzována její 1) příjemnost, 2) atraktivita, 3) 

femininita či maskulinita, 4) intenzita. V případě, že byla vůně slabá a nebyla cítit, instruovali 

jsme hodnotitelky, aby zatrhly „Necítím“ a tento vzorek již dále nehodnotily. Své hodnocení 

každá žena napsala ihned po očichání každého stimulu, ale čas čichání nebyl nijak omezen. 

Aby se zabránilo habituaci, udělaly si hodnotitelky mezi sériemi přestávku asi 10 minut. 

Během ní jim byla nabídnuta káva a čaj a také vyplnily dotazník.  

 

 

7.4 Statistická analýza 

Design našeho experimentu byl vnitrosubjektový, na každou zkoumanou osobu tedy 

působily obě úrovně nezávisle proměnné, v jednom případě dostali dávku česneku a ve 

druhém ne. Skupiny tak byly naprosto ekvivalentní a každá osoba byla srovnána sama se 

sebou v různých podmínkách. Ke zpracování výsledků jsme použili párový t-test, kterým lze 



ověřit, zda dvě normální rozdělení mající stejný (byť neznámý rozptyl), z nichž pocházejí dva 

nezávislé náhodné výběry, mají stejné střední hodnoty (resp. rozdíl těchto středních hodnot je 

roven určitému danému číslu) (Lepš 1996). Náhodný výběr je tvořen dvojicemi hodnot,             

u nichž se zkoumají jejich rozdíly. Data se analyzovala dvěma způsoby: 1) použil se dárce 

jako jednotka analýzy a 2) podruhé se jako jednotka analýzy použila hodnotitelka. 

 

 

8. Výsledky 

Nejdříve jsme použili jako jednotku analýzy dárce. Vypočítali jsme průměrné hodnocení 

pro každého dárce v experimentálních (česnek) a neexperimentálních (bez česneku) 

podmínkách. Vůně jedinců se nelišily po požití česneku ani v kontrolních podmínkách bez 

česneku, příjemnost (t9=0,28; p=0,78), atraktivita (t9=0,39; p=0,7) femininita/maskulinita 

(t9=0,59; p=0,57) i intenzita (t9=0,24; p=0,81) byly hodnoceny v obou případech stejně. 
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Graf 1 Průměrné hodnocení (+- střední chyba průměru) příjemnosti, atraktivity, 

femininity/maskulinity a síly axilární vůně, když dárci tělesné vůně konzumovali česnek 

(fialové sloupce) a když byli v kontrolních podmínkách (bílé sloupce). Rozdíly nejsou 

statisticky signifikantní.  

 

 



Tento první typ analýzy je poněkud hrubý, protože používá jen celkové průměry každého 

dárce a nebere v úvahu rozdíly v individuálních hodnoceních v různých experimentálních 

podmínkách. Proto jsme pro další analýzu použili jako jednotku analýzy jednotlivé 

hodnotitelky. Takový přístup byl možný díky tomu, že všechny ženy hodnotily všechny 

vzorky jak v experimentálních, tak v kontrolních podmínkách. 

Ale ani v tomto případě nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi 

experimentálními podmínkami (česnek) a kontrolními podmínkami (bez česneku) v žádné ze 

sledovaných veličin – příjemnost (t13=0,62; p=0,54), atraktivita (t13=0,99; p=0,34), 

femininita/maskulinita (t13=0,6; p=0,56), intenzita (t13=0,41; p=0,69). Ženám se tedy buď 

líbila, respektive nelíbila vůně obou vzorků v rozdílných podmínkách, vnější vlivy neměly na 

jejich preferenci vliv. 
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Graf 2 Průměrné hodnocení (+- střední chyba průměru) příjemnosti, atraktivity, 

femininity/maskulinity a síly axilární vůně v případě, když jednotkou analýzy byla žena. Bílé 

sloupce označují kontrolní podmínky (bez česneku) a fialové sloupce experimentální 

podmínky (s česnekem). Rozdíly v hodnocení nejsou statisticky signifikantní. 

 

 

 

 

 



9. Diskuse 

 

Výsledky naší studie poněkud překvapivě ukazují, že konzumace česneku nemá vliv na 

naši tělesnou vůni. Rozdíly v hodnocení příjemnosti, atraktivity a intenzity vůní dárců po 

podání pokrmu s česnekem a v kontrolních podmínkách po podání pokrmu bez česneku 

nejsou statisticky signifikantní. 

Tento výsledek je trochu udivující, protože v každodenním životě se obecně říká a každý 

má svou osobní zkušenost s tím, že když on sám nebo někdo jiný sní česnek, ten je pak cítit 

v každém případě z úst a pravděpodobně i z tělesného pachu a tím pádem i z podpaží, což 

jsme se právě rozhodli ověřit. Navíc i v jiných studiích, které se zabývaly účinky česneku 

v jiných oblastech, např. zkoumaly jeho působení na zdraví, se objevily stížnosti účastníků na 

česnekový dech a nepříjemný tělesný pach (Borrelli a kol. 2007; Helou a Harris 2000; 

Amagase a kol. 2001; Staba a kol. 2001). Česnek totiž obsahuje mnoho sirných látek, které 

jsou zodpovědné za jeho charakteristický pach. Tento typický pach vzniká při narušení 

struktury česneku, jinak nemá česnek výrazný pach. Aliin se přeměňuje na alicin, který se 

v česneku původně nenalézá, za působení enzymu alinázy. Právě alicin dává česneku jeho 

příznačný pach, který je pak cítit z dechu a podle některých folklórních tradic i z tělesného 

pachu. 

Proto se ve všech experimentech týkajících se tělesné vůně výzkumníci snaží kontrolovat 

potravu dárců a ti musí před odebíráním vzorků různě dlouhou dobu dodržovat určitou 

„dietu“. Ta většinou obsahuje zákaz konzumace česneku, cibule, chilli, pepře, octa, kvašených 

mléčných výrobků, zrajících sýrů, dále omezuje požívání alkoholických nápojů a kouření 

(např. Roberts a kol. 2005, Chen a Havilland-Jones 1999, Mennella a Beauchamp 1993, 

Platek a kol. 2001). Podle našich výsledků se ale zdá být zákaz požívání česneku 

neopodstatněný. 

Bylo již provedeno několik studií, které se zaměřily na to, zda se aromatické látky 

česneku dostávají do mateřského mléka či do plodové vody. Změny ve vůni mateřského 

mléka po konzumaci česneku potvrdila studie Mennelly a Beauchampa z roku 1991. Děti 

kojících žen, které dostaly česnekovou tabletku, sály delší dobu a s vyšší frekvencí. Vzorky 

mléka, odebírané hodinu před, 0, 1, 2 a 3 hodiny po spolknutí tabletky, byly navíc hodnoceny 

dospělými jedinci. Podle nich intenzita vůně postupně narůstala, vrchol byl dvě hodiny po 

spolknutí tabletky a poté intenzita opět klesala  (Mennella a Beauchamp 1991). V další studii 

opět děti, které s česnekem nepřišly do styku a jejichž matka před kojením spolkla 

česnekovou tabletku, se déle krmily a více sály (Mennella a Beauchamp 1993). Jiná studie 



zkoumala, jestli je možné cítit pach česneku z plodové vody. Vzorky od žen, které dostaly 

pilulku s česnekovým olejem a poté podstoupily amniocentézu, byly hodnoceny dospělými 

jako silnější nebo jako více česnekové narozdíl od vzorků pocházejících od žen, které dostaly 

placebo (Mennella a kol. 1995). 

Podle těchto výzkumů děti při krmení detekují novou chuť. Nemůžeme vědět, jestli 

dětem mléko s novou příchutí chutnalo více či méně. Stejně by mohly reagovat i na jinou, pro 

ně neznámou, chuť. Je možné, že je nový podnět aktivoval, sloužil jako stimul a proto více 

sály. Jejich matky totiž před pokusem dodržovaly dosti nevýraznou dietu. V jiných studiích 

byl ale pozorován opačný efekt. Dětem se totiž více zamlouvaly chutě a vůně, se kterými již 

měly předchozí zkušenost. Takže když matky během těhotenství a kojení pily mrkvový džus, 

jejich děti pak preferovaly cereálie s mrkvovým džusem (Mennella a kol. 2001). V dalším 

pokusu dostaly matky potraviny s příchutí anýzu a jejich děti vykazovaly kratší dobu trvající 

negativní výrazy v obličeji a bylo jich i méně. Navíc byli novorozenci delší dobu otočeni 

k polštářku s vůní anýzu (Schaal a kol. 2000). Všeobecně se říká, že chuť vanilky mají rádi 

všichni a naznačuje to i výzkum Mennelly a Beauchamp (1996). Děti matek, které dostaly 

extrakt vanilky se déle krmily a vypily více mléka. Stejně taky když byla vanilka přidána do 

sunaru, děti sály více (Mennella a Beauchamp 1996). Jestliže tedy děti sice rychleji a lépe 

přijímají chutě, se kterými se již dříve setkaly, ale zároveň některé preferují určité chutě již od 

prvního setkání, je možné, že je to i případ česneku. Dětem mohl od počátku chutnat, a proto 

více sály. Rozdíl mezi výše zmíněnými studiemi a naší je ten, že v nich experimentátoři 

použili tabletky s česnekovým extraktem, zatímco my použili česnek syrový. U většiny 

tabletek je potlačen charakteristický česnekový pach a současně zachovány jeho účinné látky. 

Z toho důvodu se mohl dětem zamlouvat, když byla chuť zbavena nepříjemného pachu. Děti 

mohou být citlivější, a proto by spíše dokázaly detekovat česnekovou vůni než dospělí 

jedinci.  

Výše uvedené studie také naznačují, že je pro dospělé jedince možné detekovat 

česnekovou vůni v mateřském mléku a plodové vodě. Jestliže se tedy aromatické látky 

z česneku dostávají do krevního oběhu a z něj do mateřského mléka a plodové vody 

v koncentracích dostatečných na to, aby je člověk detekoval, potom by měly být cítit i 

v podpaží. V obou těchto pokusech se experimentátoři ptali hodnotitelů, který ze dvou vzorků 

podle nich voní silněji a který z nich voní spíše po česneku. Tento přístup by mohl být 

poněkud sugestivní. V našem případě hodnotitelky přesně nevěděly, jaký je náš záměr a jaké 

vzorky hodnotí. Pouze jsme jim řekli, že jde o vzorky tělesné vůně a instruovali jsme je, aby 

ohodnotili jejich příjemnost, atraktivitu, femininitu/maskulinitu a intenzitu. Je možné, že 



pokud bychom použili přístup jako v předchozích dvou studiích, účastnice by věděli, co 

hodláme testovat a zeptali se, které vzorky jsou podle nich více česnekové, dostali bychom 

podobné výsledky jako výše zmíněné studie.  

Suarez a kol. (1999) se zaměřili na to, jaké plyny lze najít v ústech a jaké ve střevě po 

zkonzumování česneku. V ústech se dočasně zvýšily koncentrace methanethiolu, 

alylmerkaptanu, alyl methyl sulfidu, alyl methyl disulfidu a alyl disulfidu. Jediný alyl methyl 

sulfid pocházel ze střev. Ostatní plyny časem zmizely, ale kvůli nedokonalému metabolismu 

alyl methyl sulfidu tento plyn zůstal déle a tvořil tak charakteristický česnekový zápach 

v ústech i přesto, že pochází především ze střev (Suarez a kol. 1999). Jestliže tedy většina 

tohoto plynu vyjde z těla ústy, nemusí se ho dostatečné množství dostat přes krevní oběh do 

tělesné vůně. 

Našeho experimentu se zúčastnilo poměrně málo dárců tělesné vůně (10 mužů). Toto by 

však nemělo zásadním způsobem ovlivnit výsledek, neboť byl použit vyvážený 

vnitrosubjektový design pokusu, což znamená, že každý muž prošel oběma podmínkami, 

snědl jídlo obsahující česnek i jídlo bez česneku. Každá žena pak hodnotila vzorky z obou 

sezení. 

Získané vzorky byly zmraženy jeden měsíc. Obecně mražení nemá vliv hedonickou 

kvalitu tělesného pachu. Jak zjistili Lenochová a kol. (2009), hodnocení příjemnosti, 

atraktivity, intenzity ani maskulinity nebylo ovlivněno zmražením vzorků na dva týdny, jeden 

měsíc, čtyři měsíce ani na šest měsíců v porovnání s čerstvými vzorky. V našem případě je ale 

možné, že alicin se mražením rozkládá. Proto by v budoucnu mohlo být lepší testovat čerstvé 

vzorky. V takovém případě byl ale nebylo možné použít vnitrosubjektový design. 

Dárci vůně od nás dostali dávku 6 g česneku, což odpovídá asi 1-2 čerstvým stroužkům. 

Zvolili jsme ho proto, že v mnoha studiích je uváděno jako doporučená denní dávka (Helou a 

Harris 2007, Ali, Thomson 1995, Amagase a kol. 2001, Staba a kol. 2001, Kemper 2001) a 

použili ho Suarez a kol. k rozboru rozdílného výskytu plynů, které lze nalézt po konzumaci 

česneku v ústech a ve střevech (Suarez a kol. 1999). Je možné, že toto množství nebylo 

dostatečné na to, aby se pach česneku mohl projevit v tělesné vůni. Větší dávku jsme již ale 

mužům nechtěli podat i přesto, že byli v dobrém zdravotním stavu, nebyli jsme si jisti, zda by 

to u některých z nich nevyvolalo nevolnost či alergickou reakci snesli. Navíc jsou dva 

stroužky česneku průměrnou dávkou, která se přidává do jídel. 

Česnek byl zakoupen v běžném supermarketu, takže by měl být obvyklé kvality. Kdyby 

byl nekvalitní, nemusel by mít dostatečnou koncentraci aromatických látek, která může u 

jednotlivých rostlin kolísat, a v takovém případě by se jeho pach nemusel projevit v tělesné 



vůni. Ovšem do každého česnekového pokrmu pro dobrovolníky jsme dali kousky česneku ze 

dvou různých paliček a při přípravě měl stejný charakteristický pach a obdobnou intenzitu 

jako jiné běžné kusy. 

Zvláště o milovnících česneku, kteří ho konzumují často a pravidelně, se tvrdí, že kolem 

sebe šíří jeho charakteristickou vůni. Proto by mohlo být vhodné podávat dobrovolníkům 

česnek po delší dobu, aby se česnekový pach v tělesné vůni více projevil. 

Muži by mohli nosit vatové polštářky v podpaží delší dobu než 12 hodin, tento postup by 

ale pravděpodobně nepřinesl nic nového, jelikož ve studii týkající se pachu česneku v plodové 

byla intenzita tohoto pachu nejvyšší dvě hodiny po spolknutí česnekové tabletky a poté již 

klesala (Mennella a Beauchamp 1991). 

Jelikož bylo prokázáno, že děti jsou schopné zachytit česnek v plodové vodě a mléce, ale 

náš experiment nepotvrdil, že toho samého výkonu mohou dosáhnout i dospělí v případě 

tělesné vůně, bylo by třeba, aby se další možnosti testovaly v příštích studiích. Mohly by se 

zaměřit na to, aby byly testovány čerstvé vzorky ihned po sběru. Dobrovolníkům by mohl být 

větší počet a česnek by mohli dostávat delší dobu (např. týden) a ve vyšších dávkách. Dále by 

místo syrového česneku mohly být použity česnekové tabletky či česnekový olej, ovšem 

v těchto produktech je česnekové aroma potlačeno. Nebo v případě syrového česneku by byla 

provedena analýza jeho složek a zjistilo se, jaké množství různých látek obsahují. 

Samozřejmě je také možné, že se jen malé množství aromatických látek dostane do 

krevního oběhu a tělesné vůně a většina jich vyjde z lidského těla ústy. V tom případě by 

opravdu nebyl z podpažní vůně cítit a hodnocení vzorků po jeho konzumaci a bez něj by se 

neměnilo.  

 

 

 

Závěr 

Uvedené studie nám ukazují, jak důležitá je individualita lidské tělesné vůně v kontextu 

sociálních vztahů. Měli bychom ji začít vnímat jako součást naší neverbální komunikace. 

Většinou probíhá na nevědomé úrovni. Lidé ale dokáží vnímat a hodnotit její kvalitu. 

Dokonce jsou podle ní schopni rozlišovat pohlaví osob, vybrat si vhodného partnera či 

rozpoznat své příbuzné, což je důležité kvůli správnému nasměrování altruistického chování 

nebo vyhnutí se inbreedingu. 

O vnějších a vnitřních faktorech ovlivňujících naši vůni toho zatím víme podstatně méně. 

Podmínky okolního prostředí ale interagují s genetickou výbavou a pravděpodobně do jisté 



míry působí na kvalitu tělesné vůně. V pachovém podpisu se odráží prožívané emoce, u žen 

na něj působí to, v jaké fázi menstruačního cyklu se žena právě nachází. Z environmentálních 

faktorů mají největší vliv pravděpodobně nemoci a také strava, i když v této oblasti je ještě 

mnoho neprobádaného.  

Přesto že naše běžná zkušenost vypovídá o  něčem jiném, podle našeho pokusu se zdá, že 

konzumace česneku nijak tělesnou vůni neovlivňuje. Na toto téma zatím nebyl proveden 

žádný jiný pokus, proto by další výzkumy měly testovat i další možnosti, jako je dlouhodobé 

podávání česneku či hodnocení vzorků ihned po sběru, a potvrdit tak či vyvrátit naše závěry. 
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