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Úvod 

 
Čich je vývojově nejstarší smysl, přítomný v různé 

formě u všech živočišných skupin. Čichové chemorecepto-
ry rozlišují nepatrné rozdíly ve struktuře molekul vyvolá-
vajících pach. Citlivost k pachům se individuálně i mezi 
pohlavími značně liší. Pachem se podle normy ČSN ISO 
5492 rozumí organoleptická vlastnost vnímaná prostřed-
nictvím čichového orgánu při čichání určitých těkavých 
látek1. Termín pro pach je citově neutrální, avšak někdy 
může být zaměňován s termínem zápach, kterým se ozna-
čují nepříjemné čichové vjemy.  

Čichové vnímání je ovlivněno mnoha faktory: kromě 
intenzity pachu ovlivňuje vnímání věk, pohlaví, prostředí, 
adaptace, kouření, užívání léků, ale i choroby čichového 
ústrojí či duševní choroby. Pokud je intenzita pachu příliš 
silná, jsou čichové buňky nasyceny a tím je zabráněno 
vnímat další podněty2. Významným faktorem ovlivňujícím 
čichové vnímání je věk, s rostoucím věkem klesá citlivost 
čichových receptorů. U osob mladších 65 let se poruchy 
čichu vyskytují u 12 % populace, ve věkovém rozmezí 
65–80 let je poškození u 60 % a u osob starších 80 let je 
postiženo poruchou čichu 80 % populace3. Na vnímání 
pachů má vliv také pohlaví. Ženy jsou schopny vnímat 
některé pachy mnohem citlivěji než muži4. Větší citlivost 
žen byla pozorována u pachů jako je formylacetát, fenyle-
thylalkohol, mošus, androstenon a dalších na bázi steroi-
dů5. Dalším z faktorů ovlivňujícím čichové vnímání je 
adaptace na čichový podnět. Při adaptaci postupně dochází 
ke ztrátě schopností vnímat nízké koncentrace látky. Bylo 

pozorováno, že rovněž kouření snižuje citlivost čichových 
buněk, avšak ve srovnání s rostoucím věkem je vliv kouře-
ní zanedbatelný6. Vliv na čichové vnímání mají i choroby 
horních cest dýchacích, choroby zubů a další. Je rovněž 
známa řada poruch čichu a jeho vnímání. Příčinou poruch 
mohou být různé alergie, virové infekce i užívání někte-
rých léků (převážně antibiotik). Poruchy čichu jsou často 
spjaté s dalšími chorobami, např. osoby trpící depresí mo-
hou mít sníženou schopnost čichového vnímání. Trvalou či 
přechodnou ztrátu čichu mohou způsobit i některé páry 
chemikálií (kyselina sírová, formaldehyd)7. Choroby či-
chového vnímání mohou být trvalé či dočasné nebo úpl-
né či specifické. Poruchy čichu jsou klasifikovány jako 
“-osmie“. Anosmie je ztráta čichového vnímání. Hyperos-
mie je definována jako zvýšená citlivost na pachy, hypo-
smie  je  naopak  snížená  schopnost  rozpoznat  pach. 
K parosmii dochází, když je vjem pachové látky vnímán 
jako vjem jiné pachové látky, dochází tak ke zkreslení 
čichového vnímání. Pokud je vnímání pachů  zkreslené 
a navíc je pachová látka vnímána nepříjemně, jedná se 
o kakosmii. Čichový vjem bez podnětu je označován za 
phantosmii, jedná se o čichové halucinace8,9. Udává se, že 
výskyt hyposmie nebo anosmie může indikovat začátek 
Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby10 

Pro každé senzorické hodnocení je nezbytný panel 
hodnotitelů. Pro výcvik posuzovatelů panelu při zjišťování 
a rozlišování pachů se postupuje podle normy ČSN ISO 
5496. V normě jsou uvedeny tři možné způsoby přípravy 
pachových látek a to pro posuzování pachů v nádobkách, 
na čichacích papírcích a v kapslích. Při posuzování pachů 
v nádobkách se pachová látka vybere ze seznamu pacho-
vých látek uvedených v normě nebo se vhodně podle za-
měření zvolí a nanese se přímo na vatu nebo filtrační papír 
v nádobce. Jako nádobku lze použít širokohrdlé láhve se 
zábrusovou zátkou o vhodném objemu a nebo kádinky, 
které lze zakrýt hodinovým sklem. Jako čichací papírek se 
volí filtrační papír o proměnlivé poréznosti ohraničený 
značkou na spodním konci 5–10 cm od okraje. Čichací 
papírek se krátce namočí do roztoku dané pachové látky 
po značku a potom se na několik vteřin ponechá osušit, 
aby došlo k odpaření rozpouštědla. Pach z čichacího papír-
ku je uvolňován pouze omezenou dobu v závislosti na 
vybrané  pachové  látce.  Pod  termínem  pachové  látky 
v kapslích se rozumí především komerčně dostupné pachy 
na papírových nosičích, které se uvolňují např. škrábá-
ním11. 

Existuje celá řada komerčně dodávaných testů pro 
určování pachů a posouzení poruch čichu. V USA je nej-
používanější test vyvinutý na Univerzitě  v Pensylvánii 
nazvaný „Smell  Identification Test“  (UPSIT),  který je 
někdy označován jako test „scratch and sniff“ („seškrábej 
a přičichni“). Obsahuje čtyři sady připomínající brožury, 
v každé sadě je 10 pachů. K uvolnění pachu, který je umís-
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těn na papírovém nosiči, dojde po seškrábání. Vnímaný 
pach je vybrán ze čtyř předtištěných deskriptorů. Čich 
v  pořádku  mají  ti,  kteří  v  UPSIT  testu  dosáhnou  ze 
40 odpovědí 34 správných (jedná-li se o ženy) nebo 33 
správných odpovědí (jedná-li se o muže). Slabá hyposmie 
je považována při počtu 31–33 správných odpovědí u žen 
nebo při počtu 30–32 odpovědí u mužů. O mírnou hypo-
smii se jedná při počtu 30–26 správných odpovědí u žen 
nebo při 26–29 správných odpovědích u mužů. Silná hypo-
smie je při počtu správných odpovědí 19–25 u žen nebo 
19–25 odpovědí u mužů. Úplná anosmie je definována při 
6–18 správných odpovědích1214. Dalším rozšířeným tes-
tem je CCCRC („The Connecticut Chemosensory Clinical 
Research Center Test“), který se skládá ze dvou sad: jedna 
je zaměřena na určování pachů a druhá na stanovení prahu 
detekce pro butan-1-ol trojúhelníkovou zkouškou. Pro práh 
detekce se používá 8 lahviček se vzrůstající koncentrací 
butan-1-olu v neionizované vodě, pach se uvolní po stlače-
ní rozprašovače na lahvičce. Nejvyšší koncentrace butan-  
-1-olu je 4 % ve vodě, další lahvičky jsou postupně naře-
děny  v  poměru  1:3.  Pro  určování  pachů  se  používá 
8 lahviček s různými pachovými látkami a vybírá se z 16 
předtištěných deskriptorů, které jsou společné pro všechny 
pachové látky15. Test rozšířený převážně v Německu na-
zvaný „Sniffin´ Sticks Test“ zaměřený na rozpoznávání 
pachů, určení prahu detekce butan-1-olu trojúhelníkovou 
zkouškou a rozlišení vůní trojúhelníkovou zkouškou16. Ve 
Švýcarsku je používán test „Smell Diskettes Test“, který 
se skládá z 8 destiček obsahujících rozdílné pachy. Po 
otevření destičky dojde k uvolnění pachu. Vnímaný pach 
se zaznamenává do formuláře, kde je na výběr ze tří mož-
ností,  které jsou znázorněny obrázkem. Všech 8 nebo 
i 7 správně určených pachů znamená, že čich je v pořádku, 
při počtu 6 a méně správných odpovědí se usuzuje na po-
ruchu čichu zvanou hyposmie, při počtu 3 a méně odpovědí 
se usuzuje na anosmii, která se potvrdí tím, že hodnotitel 
není schopen rozpoznat práh detekce pro vanilku o kon-
centraci 15,04 ng l1 (cit.17) „Sniff Magnitude Test“ (SMT) 
je další z testů, který je možno využít ke klinickému testo-
vání čichového smyslu člověka. Tato metoda je založena 
na skutečnosti, že člověk s dobrým čichem stahuje nosní 
dírky v případě, že jeho čichové buňky zachytí podnět 
pachové látky. Když má člověk z nějakého důvodu neúpl-
ný čich, pak nosní dírky v přítomnosti pachové látky ne-
stahuje. Hodnotitel má v každé nosní dírce umístěnou ten-
kou trubičku a pomocí speciálního softwaru je sledován 
pohyb nosních dírek v závislosti na tlaku vyvíjeného na 
trubičku. Změny tlaku jsou rozdílné při čichání čistého 
vzduchu  od  vzduchu  obsahujícího  pachovou  látku18,19. 
Jedním  z  jednoduchých  testů  je  „Alcohol  Sniff 
Test“ (AST) obsahující jako pachovou látku isopropanol. 
Při tomto testu je jako vzorek používán vatový tampón 
obsahující 70% roztok isopropanolu ve vodě. Testovaná 
osoba je nejdříve seznámena s pachem isopropanolu, po-
tom zavře oči, tampón s pachovou látkou je jí přibližován 
ze vzdálenosti 30 cm od nosu, až do vzdálenosti, kdy ucítí 
pach isopropanolu. S každým nadechnutím je tampon při-
bližován zhruba o jeden centimetr blíž k nosu. Tento test 

slouží jako rychlý test k odhalení anosmie20. Nedávno 
představila společnost Unilever sadu „Common Flavour 
Language“  (CFL),  která  obsahuje  54  fixů  s  pachy, 
s kterými se lze setkat v potravinářství. Každý z pachů je 
dále doplněn o asociace – např. u pachu vývaru jsou uve-
deny asociace jako maggi a bujón v kostce. Stabilita sady 
je minimálně 6 měsíců21. 

Vzhledem k velkému množství komerčně dostupných 
sad jsme vyzkoušeli sadu pro určování pachů nazvanou 
Sniffin´ Sticks. Jak je patrné z názvu, jedná se o fixy s tím 
rozdílem, že tělo fixy obsahuje tampón s určitou pachovou 
látkou. K uvolnění pachu dochází po otevření víčka fixy. 
Tuto sadu jsme použili k otestování studentů prvního až 
třetího ročníku bakalářského studia na fakultě potravinář-
ské a biochemické technologie na VŠCHT v Praze. Cílem 
bylo také zjistit, zda někdo ze sledované skupiny studentů 
netrpí některou z poruch čichového vnímání. Výhodou 
použití této sady je jednoduchá manipulace i skladování 
a rovněž odpadá i příprava vzorků, proto by se mohla 
uplatnit i pro výcvik hodnotitelů v různých potravinář-
ských podnicích, kde se uplatňuje hodnocení pachů. 

 
 

Experimentální část 
 
Materiál a metody 

 
Sada Sniffin´ Sticks, dodávaná výrobcem Burghart 

Medizintechnik-Německo, se skládá ze tří částí: rozpozná-
vání pachů, určení prahu detekce a rozlišení pachů pro-
střednictvím trojúhelníkové zkoušky.  

První testovací sada je zaměřena na rozpoznávání 
pachů, skládá se z 12 fixů s rozdílnými pachovými látka-
mi. Formulář dodávaný výrobcem k sadě obsahuje pro 
každou fixu čtyři předepsané pachy, z kterých hodnotitel 
nucenou volbou zvolí jeden pach. Před tím než hodnotitelé 
obdrželi formulář s předtištěnými deskriptory, měli za úkol 
vlastními slovy popsat vnímaný pach každé fixy metodou 
volného popisu. Správné odpovědi při rozpoznávání pachů 
byly hodnotitelům sděleny až při dalším sezení, v kterém 
rozpoznávali pachy nucenou volbou. Druhá a třetí testova-
cí sada je sestavena jako trojúhelníková zkouška. Každá 
obsahuje 16 trojic fixů. Nucenou volbou je vybrán vždy 
jeden fix z trojice, který se od zbývajících dvou liší. Druhá 
sada zaměřená na práh detekce obsahovala fixy se stoupa-
jící koncentrací butan-1-olu, z trojice pouze jedna obsaho-
vala butan-1-ol. Hodnotitel začínal fixou označenou číslem 
16 s nejnižší koncentraci butan-1-olu. Pokud dvakrát po 
sobě správně určil v trojici butan-1-ol, test byl ukončen. 
Hodnota pro práh detekce byla spočítána jako aritmetický 
průměr hodnot dvou správně určených čísel fixů. U třetí 
sady byly dvě pachové látky stejné a jedna rozdílná, úko-
lem bylo vybrat z trojice pachovou látku, která je rozdílná.  

 
Podmínky při hodnocení 

 
Protože byly fixy v druhé a třetí sadě barevně označe-

ny podle svého obsahu, měli hodnotitelé při čichání zakry-
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té oči. Testovanému vždy musela asistovat ještě další oso-
ba. Asistující osoba zaznamenávala výsledky testu a dbala 
na to, aby zkouška správně probíhala. Při čichání hodnoti-
telé přidržovali fixy ve vzdálenosti 2 cm od nosních dírek 
po dobu 34 sekund. Fixy byly vždy uzavřeny odpovídají-
cím víčkem a hodnotitelé byli požádáni, aby se hrotů fix 
nedotýkali.  

Místnost, ve které bylo prováděno hodnocení, byla 
vybavena podle normy ISO 8589. Hodnocení se zúčastnilo 
celkem 127 studentů (86 % žen a 14 % mužů) prvního až 
třetího ročníku bakalářského studia  a  čtvrtého ročníku 
magisterského studia z Fakulty potravinářské a biochemic-
ké technologie na VŠCHT v Praze ve věku 20–26 let. 
Všichni studenti absolvovali cvičení i přednášky v rámci 

předmětu Senzorická analýza potravin. Studenti byli vybí-
ráni tak, aby se jednalo o nekuřáky a zdravé jedince bez 
alergií či nachlazení. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Určování jednotlivých pachů metodou volného  
popisu a nuceného výběru  
(první sada Sniffin´ Sticks) 

 
Na  obr.  1  je  znázorněno  procentuální  zastoupení 

správných odpovědí u první sady při volném popisu, tak 
i při použití formuláře s předtištěnými deskriptory. Ukázka 

Obr. 1. Počet správných odpovědí při určování jednotlivých pachů; • metodou volného popisu, • nucenou volbou z předtištěných 
deskriptorů  

Tabulka I  
Seznam předtištěných deskriptorů pro jednotlivé fixy 

Číslo fixy Pach 

Fix č. 1 pomeranč ostružina jahoda ananas 

Fix č. 2 kouř lepidlo kůže tráva 

Fix č. 3 med vanilka čokoláda skořice 

Fix č. 4 pažitka máta jedle cibule 

Fix č. 5 kokos banán vlašský ořech třešeň 

Fix č. 6 broskev jablko citrón grapefruit 

Fix č. 7 lékořice třešeň máta sušenky 

Fix č. 8 cigareta káva víno kouř 

Fix č. 9 hřebíček pepř skořice hořčice 

Fix č. 10 hruška švestka broskev ananas 

Fix č. 11 heřmánek maliny růže třešeň 

Fix č. 12 chléb ryby sýr šunka 
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formuláře s předtištěnými deskriptory je uvedena v tab. I. 
Při použití metody volného popisu bylo pro hodnotitele 
obtížné určit pach pomeranče, kůže a ananasu. U formulá-
ře s předtištěnými deskriptory se jako nejjednodušší při 
rozpoznávání jevil pach skořice, máty, banánu, kávy, hře-
bíčku a ananasu. Obtížné bylo určit citrón, kůži a růži.  

 

Určování prahu detekce butan-1-olu  
(druhá sada Sniffin´ Sticks) 

 
Prostřednictvím druhé sady byl určován práh detekce. 

Vzhledem k tomu, že výrobce neudává koncentrace butan-
-1-olu v jednotlivých fixách, zjistí se pouze číslo, které je 
průměrem po sobě jdoucích dvou správně určených fixů 
s butan-1-olem. Toto číslo se vypočítá pro každého hodno-

Tabulka II  
Popis jednotlivých pachů u třetí sady 

Číslo fixy Rozdílný pach Shodné pachy 
1 2-ethylhexyl-acetát (ovocná, po pomeranči, po jasmínu) skořicový aldehyd (kořeněná, po skořici) 
2 butan-1-ol (žluklá, nasládlá) 2-fenylethan-1-ol (slabě květinová vůně) 
3 3-methyl-1-butyl acetát (banánová) anethol (bylinná, po anýzu), 
4 anethol (bylinná, po anýzu), eugenol (hřebíček) 
5 geraniol (růže) 2-ethylhexyl-acetát (ovocná, po 

pomeranči, po jasmínu) 
6 2-fenylethan-1-ol (slabě květinová vůně) 3-methyl-1-butyl acetát (banánová) 
7 (R)-(+)-limonen (svěží, citrusová, po pomerančích) (D)-(+)-fenchon (kafr) 
8 (R)-()-karvon (máta) (S)-(+)-karvon (kmín) 
9 (S)-()-limonen (terpentýn) citronellal (bylinná, výrazná citrónová 

vůně) 
10 2-fenylethan-1-ol (slabě květinová vůně) (+)-menthol (silná, chladivá, máta) 
11 (S)-(+)-karvon (kmín) geraniol (růže) 
12 butan-1-ol (žluklá, nasládlá) (S)-()-limonen (terpentýn) 
13 citronellal (bylinná, výrazná citrónová vůně) linalool (levandule) 
14 pyridin (rybina) (S)-()-limonen (terpentýn) 
15 eugenol (hřebíček) skořicový aldehyd (kořeněná, skořice) 
16 1,8-cineol (kafr) -jonon (květinová, fialky) 

Obr. 2. Počet správných odpovědí při rozlišování pachů trojúhelníkovou zkouškou; • správné odpovědi, • špatné odpovědi  
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titele. Průměrná hodnota čísla pro práh detekce byla 10,07 
z celkového počtu 16 fixů. 

 
Rozlišování pachů trojúhelníkovou zkouškou  
(třetí sada Sniffin´ Sticks) 

 
U třetí sady určovali hodnotitelé vždy rozdílný pach 

z dané trojice. V tab. II jsou uvedeny jednotlivé pachové 
látky, v závorce je uveden slovní popis pachu odpovídající 
jednotlivým látkám. 

Na  obr.  2  je  znázorněno  procentuální  zastoupení 
správných  a  špatných  odpovědí  u  této  trojúhelníkové 
zkoušky při rozlišování pachů. Z grafického znázornění je 
patrné, že hodnotitelé neměli problémy s určováním pachů 
u fixů s číslem 1 a 11. Naopak nejobtížnější bylo rozpo-
znat pach z trojice u fixy označené číslem 9 obsahující 
citronellal a (S)-()-limonen. 

 
Určení čísla TDI a DI 

 
Pro zjištění poruch čichu (převážně hyposmie a asno-

smie) je výrobcem doporučeno vypočítat čísla TDI a DI. 
Číslo TDI (zkratka je odvozena z počátečních písmen ang-
lických slov  treshold,  discrimination,  identification)  se 
vypočítá tak, že se sečtou správné odpovědi při určování 
pachů  nucenou  volbou  s  číslem  pro  práh  detekce 
a s počtem správných odpovědí při rozlišování pachů troj-
úhelníkovou zkouškou.  Číslo  DI  (zkratka je  odvozena 
z  počátečních  písmen  anglických  slov  discrimination, 
identification) se zjistí jako součet čísla pro práh detekce 
s počtem správných odpovědí při určování pachů nucenou 
volbou.  Výrobcem je dodáván manuál  pro interpretaci 
vypočtených čísel. Pokud je číslo TDI vyšší než 30, pak 
lze říci, že čich hodnotitele je v pořádku. Je-li TDI menší 
než 30, pak lze říci, že hodnotitel má poruchu čichu zva-
nou hyposmie. Pokud je číslo DI menší než 15, pak se 
jedná o poruchu čichu zvanou anosmie. 

Pro každého hodnotitele byla vypočtena hodnota DI. 
Z vypočtených hodnot DI byla minimální 22 a maximální 
28. V programu STATISTICA (verze 8) byly dále vypočí-

tány statistické charakteristiky souboru a to: spodní kvartil, 
horní kvartil, modus, medián, průměr a směrodatná od-
chylka. Tato data jsou uvedena v tab. III. Zjištěné hodnoty 
DI byly pro všechny hodnotitele vyšší než 15, tedy nebyla 
zjištěna u žádného ze studentů anosmie. Zda získaný sou-
bor dat vykazuje normální rozdělení hodnot, bylo uvěřová-
no prostřednictvím testu Kolmogorova-Smirnova. Tímto 
testem nebylo  potvrzeno  na  hladině  pravděpodobnosti 
90 %, že se jedná o normální rozdělení. Dále byla vypočte-
na hodnota TDI, která u dvou studentek byla 27,5 a 28,5, 
což je nižší než limitní hodnota 30. Lze tedy říci, že pouze 
u dvou studentek byla zjištěna porucha čichu zvaná hypo-
smie. U ostatních hodnotitelů byla hodnota TDI vyšší než 
30 (maximální hodnota byla 40,5), tedy jejich čich byl 
v pořádku. Ve věkovém rozmezí 20–26 let byla zjištěna 
porucha čichu u 2 studentek (tedy u 1,6 % ze sledovaného 
souboru), což je v souladu s údaji uvedenými v literatuře. 
Statistické charakteristiky hodnot TDI jsou rovněž uvede-
ny v tab. III. Podle testu Kolmogorova-Smirnova pro hod-
noty TDI nebylo potvrzeno na hladině pravděpodobnosti 
95 %, že se jedná o normální rozdělení.  

 
 

Závěr 
 
Komerčně dostupná sada Sniffin´ Sticks vedla u sle-

dovaného vzorku studentů k rychlému odhalení poruch 
čichu. Porucha čichu ve věkovém rozmezí 20–26 let byla 
zjištěna u 2 studentek, což je 1,6 % z celkového počtu 
hodnotitelů. Vzhledem k tomu, že sledovaný vzorek se 
skládal z velkého množství žen a nízkého počtu mužů, 
nebylo  statisticky  vyhodnocováno,  zda  ženy  jsou 
k vnímání pachů citlivější, jak uvádí autoři Hari a spol. Pro 
výcvik hodnotitelů se jako nejjednodušší jeví první sada 
Sniffin´ Sticks pro určování jednotlivých pachů prostřed-
nictvím nucené volby, která se velmi snadno a rychle vy-
hodnocuje. Výhodou je rovněž připravená druhá sada o 
různých koncentracích pro určení prahu detekce, ale i růz-
norodé zastoupení pachů v třetí sadě. Nevýhodou kromě 
ceny je omezená stabilita celé sady (výrobcem je garanto-
vána stabilita pachů jeden rok). 

  
Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělový-

chovy za finanční podporu (projekt MSM 6046137305). 
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D.  Leitnerová,  Z.  Panovská,  A.  Váchová,  and 

B. Boháčková (Department of Food Chemistry and Analy-
sis, Institute of Chemical Technology, Prague) Assess-
ment of  Olfactory Perception with a Commercially 
Available Set of Odours 

 
Humans are able to perceive thousands of different 

smells and to detect odours in very low concentrations. 
Numerous tests of assessment of olfaction were proposed. 
The aim of this review was to determine the olfactory 
threshold using sniffing sticks. The test included  identifi-
cation of odorants, a threshold test with butan-1-ol and 
distinguishing odours. None of the tested persons showed 
anosmia but two of them were hyposmic. Sniffing sticks 
are useful for identification and distinguishing of odours. 
Their advantages over traditional methods are simple use 
and transferability. 


