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PŘEDMLUVA 
 
Předkládaný text je určen pro studenty bakalářského studijního programu na Fakultě 
veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Je koncipován jako souhrn relevantních informací 
z řady odborných i vědeckých zdrojů a jeho cílem je v přehledné formě a do vhodné hloubky 
poskytnout informace z oblasti technologie a hygieny potravin rostlinného původu. Jelikož 
je tato skupina potravin značně rozsáhla a výrazně variabilní, jednotlivé kapitoly se postupně 
zabývají pouze vybranými stěžejními komoditami a výrobky z nich, a to cereáliemi, ovocem 
a zeleninou, houbami, luštěninami, skořápkovými plody, nealkoholickými nápoji, kořením, 
oleji a tuky, cukrem a cukrovinkami, čajem, kávou a kávovinami, čokoládou, kakaovým 
práškem, vínem a pivem. Text je zaměřen především na teoretický popis technologických 
postupů, ale také hygienických aspektů, charakteru surovin pro výrobu, jednotlivých druhů 
dané potraviny, chemického složení či vlivu na organismus konzumenta. 
 
Věříme, že tento text bude užitečný pro rozšíření znalostí studentů a nápomocný při přípravě 
na státní zkoušku za předmět Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I. a II. 
Pro práci na praktických cvičeních je doplněn dalšími praktickými pomůckami typu 
formuláře pro senzorické hodnocení jednotlivých komodit či dalších, podrobnějších schémat 
výroby. 
 
Úspěšné studium přeje 
 
    Kolektiv autorů 
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1 VÝZNAM POTRAVIN ROSTLINNÉHO P ŮVODU 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
Potraviny jsou zdrojem energie a živin pro lidský organizmus. Můžeme je dělit podle různých 
hledisek, nejčastější dělení je však podle původu, a to na potraviny: 
 
� rostlinného původu, 
� živočišného původu, 
� smíšené – s různým podílem surovin rostlinného a živočišného původu. 
 
Potraviny a potravinové suroviny rostlinného původu dělíme na: 
 
� Obiloviny a výrobky z nich 
� Luštěniny a výrobky z nich 
� Olejniny a výrobky z nich 
� Cukr, sladidla a cukrovinky 
� Čerstvé a zpracované ovoce 
� Čerstvá a zpracovaná zelenina a brambory 
� Houby 
� Čaj 
� Káva a kávoviny 
� Kakao, čokoláda a čokoládové bonbony 
� Koření a další ochucovadla 
 
 
1. 1 SLOŽENÍ ZDRAVÉ STRAVY  
 

Potraviny jsou složité směsi nejrůznějších živin. Abychom získali všechny nezbytné živiny, 
musíme jíst pestře. Odborníci na výživu věnovali značné úsilí tvorbě schémat, která by měla 
zachycovat složení ideální stravy. Postoje ke stravování se sice stále mění, je však možné 
uvést několik základních pravidel zdravé výživy. 
 
� Přibližně 40 % kalorií z každodenního menu by měly tvořit potraviny bohaté na 

polysacharidy (obilniny a produkty z nich – cereálie, chléb, těstoviny, dále brambory a 
kořenová zelenina)  

� Přibližně 30 % kalorického příjmu by mělo pocházet z ovoce a zeleniny. Zásobují nás 
vitamíny a minerály. 

� Dalších 20 % kalorií bychom měli přijímat v podobě kvalitních bílkovin. Pokud si 
zvolíme sójové boby, fazole, rýži a další rostlinné potraviny, získáme spolu s proteiny 
také polysacharidy a vlákninu. 

� Posledních asi 10 % kalorií bychom měli čerpat z ořechů, semen a olejů, které jsou 
vynikajícím zdrojem polyenových mastných kyselin, vitamínu E a minerálních látek. 

 
 
1. 2 PŘÍČINY VZNIKU NEMOCÍ  
 
Na vzniku většiny chorob se obvykle podílí celá řada faktorů – od genetických předpokladů, 
přes životní styl, působení prostředí, až po psychiku. V případě nemocí označovaných jako 
civilizační, tedy chronické zdravotní potíže, s nimiž lidstvo ve větší míře zápasí především 
v posledních desetiletích, je však hledání příčin jednodušší. Je zajímavé, že všechny 
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vysledované příčiny jsou alespoň zčásti řešitelné tím, že do jídelníčku zařadíme větší 
množství rostlinné stravy, zejména v syrové podobě. Odborníci se domnívají, že při vzniku 
chronických nemocí hrají zvláštní roli zejména tyto příčiny: 
 
1. oxidativní působení volných radikálů, 
2. nedostatek minerálů ve stravě, 
3. nedostatek enzymů ve stravě, 
4. překyselení organismu, 
5. působení toxických látek z prostředí, 
6. nedostatečné vylučovací funkce, 
7. zánětlivé procesy v organismu. 
 
 
1. 3 VÝZNAMNÉ LÁTKY V  ROSTLINNÉ POTRAV Ě 
 
V současné době se intenzivně zkoumají látky vyskytující se v rostlinách a možnosti jejich 
zařazení do potravního řetězce lidí. Z celkového počtu asi 600 000 dosud známých rostlin se 
momentálně využívá pouhých 5 % druhů pro lidskou výživu. Ve světě se pěstuje kolem 1200 
druhů zeleniny, převážně v tropech a subtropech. V podmínkách střední Evropy je možné 
pěstovat okolo 100 druhů zeleniny a velké množství jejich odrůd. Z toho u nás se pěstuje 70 
druhů a standardně pouze 30 druhů.  
Podle norem správné výživy, které vypracovala americká National Research Council, by měla 
být celodenní strava dospělého člověka kryta alespoň z jedné čtvrtiny zeleninou. Roční 
spotřeba by měla být 122 kg na osobu, z tohoto množství by se spotřebovalo nejvíce plodové 
zeleniny (31 kg), poté košťálové (28 kg), kořenové (27 kg), luskové (10 kg), cibulové (10 kg) 
a 16 kg dalších druhů zeleniny. 
Velký význam zeleniny a ovoce tkví v nutriční hodnotě, ale i v jejich organoleptických 
vlastnostech. Totéž platí o ovoci, které obsahuje více organických kyselin a aromatických 
látek. To vše má psychofyziologické účinky na celkový metabolismus. Působí na vylučování 
trávících šťáv a tím napomáhá trávení i dalších složek potravy. Doporučená denní dávka 
zeleniny a ovoce je minimálně 5 porcí denně – 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce (v celkovém 
množství 400 – 600 g). 
Existují biologicky aktivní látky, u nichž se předpokládá preventivní působení proti rakovině i 
dalším neinfekčním chorobám a které současně blahodárně působí na upevnění imunitního 
systému. Jsou to sulfidy, polyfenoly, flavonoidy, fenolové kyseliny, indoly, fytáty, glukaráty, 
karotenoidy, kumariny, monoterpeny, triterpeny, ftalidy, isothiokyanáty, lignany, 
polyacetyleny a další. Tyto látky se nacházejí v košťálové, tykvovité a lilkovité zelenině, dále 
v česneku, křenu, citrusových plodech a dalším ovoci, zeleném čaji, lněných semenech, v sóji, 
lékořicovém kořenu i v obilovinách. Účinek těchto přírodních protektivních látek nelze zcela 
nahradit žádnými umělými preparáty a suplementy. 
 
 
1. 3. 1 Látkové složení rostlinné potravy 
 
Voda tvoří největší část zeleniny, ovoce a brambor, a to 70 – 95 %. V menším množství je 
přítomna v obilninách a luštěninách. Má důležitou úlohu, poněvadž bez vody by v živých 
organismech nemohly probíhat téměř žádné děje. V naší populaci, především u dětí a starších 
osob, je nedostatečný pitný režim. Mimo ostatních tekutin jsou vhodné dvě porce ovoce 
denně, neboť se tím doplňují nejen potřebné bioaktivní látky, ale zároveň i tekutiny. 
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Ze základních živin jsou v ovoci, zelenině, bramborách, obilovinách a luštěninách nejvíce 
zastoupeny sacharidy. Ovoce obsahuje 0,5 – 25 % sacharidů, zelenina průměrně 4 % 
(výjimečně až 25 %). K těmto sacharidům patří zejména fruktóza, glukóza, inulin, škrob a 
také celulóza, která tvoří nerozpustnou vlákninu. 
V menší míře jsou v potravinách rostlinného původu zastoupeny dusíkaté látky (nacházející 
se ve větším množství zejména v růžičkové kapustě, kadeřávku, hrášku, kukuřici). Bílkoviny 
rostlin jsou neplnohodnotné vzhledem k nedostatečnému zastoupení některých esenciálních 
aminokyselin.  
Lipidy jsou ve velkém množství ve skořápkovém ovoci, z luštěnin v podzemnici olejné, 
sójových bobech a z obilovin v jáhlech a ovesných vločkách. Na lipidy je zelenina a ovoce 
velmi chudá (méně než 1 g.kg-1). Kromě tuků se mezi lipidy řadí fosfolipidy, lipoidy, 
steroidy a vosky. 
Z minerálních látek je významný draslík, železo, vápník, hořčík, molybden, selen, zinek a 
další. 
Za největší přínos u ovoce, zeleniny, obilovin a luštěnin byl dříve pokládán obsah až 18 
vitamínů, jež chrání před hypovitaminózou či avitaminózou. V současné době k tomu však 
navíc přistupuje i řada dalších zkoumaných bioaktivních látek. Tyto látky neposkytují energii 
(proto se nazývají nenutritivní), avšak významně se uplatňují v prevenci nepřenosných 
nemocí – např. kardiovaskulárních onemocnění, srdečního infarktu, cerebrovaskulárních 
chorob, diabetu, obezity, některých druhů nádorových onemocnění a dalších vážných 
onemocnění. Tyto bioaktivní látky se nacházejí v rostlinných potravinách a bylinách, avšak 
převážně v ovoci, zelenině, také v obilovinách a luštěninách, proto pro prevenci těchto 
jmenovaných chorob je důležité, aby denní příjem byl alespoň 500 g zeleniny i ovoce a 
rovněž častější zařazování do denní stravy celozrnného pečiva a luštěnin alespoň jedenkrát 
týdně. 
 
 
1. 3. 2 Protektivní látky rostlinné potravy 
 
Vláknina  je pro lidský organismus nesmírně prospěšná, i když je téměř nestravitelná. 
Zajišťuje rovnováhu mezi užitečnými mikroorganismy ve střevech. Vysoký obsah vlákniny 
ve stravě zpomaluje vstřebávání sacharidů i tuků. Dále vláknina odstraňuje zácpu a může 
preventivně chránit střevní sliznici před různými chorobami, i těmi nejzávažnějšími. Rozlišuje 
se vláknina nerozpustná (zvaná i hrubá) a rozpustná. 
Nerozpustná vláknina snižuje energetickou hodnotu přijímané stravy, zvětšuje objem potravy, 
podporuje činnost střev tím, že urychluje střevní peristaltiku a tím snižuje vstřebávání 
škodlivých látek. Ovlivňuje zpevňování zubů u dětí. Zahrnuje celulózu, lignin, hemicelulózu 
a chitin. Chitin je převážně stavební polysacharid korýšů, hmyzu či hub. Chitin a jeho 
deriváty mohou působit preventivně a zabránit nádorovému onemocnění tlustého střeva a 
prsu. 
Rozpustná vláknina zvyšuje obsah vázané vody, což napomáhá k vytvoření gelovité struktury 
podporující tvorbu ochranné vrstvy mezi střevní stěnou tlustého střeva a patogenními 
mikroorganismy. Její pozitivní vlastností je tvorba živné půdy pro kvasné bakterie v tlustém 
střevě a chrání před množením hnilobných a dalších škodlivých bakterií. Snižuje pocit hladu a 
významně ovlivňuje snížení LDL cholesterolu v krvi. Tím působí preventivně proti závažným 
neinfekčním chorobám. Zahrnuje pektinové látky, gumy, slizy a rezistentní škrob. Dále sem 
řadíme také arabinoxylany, tedy neškrobové polysacharidy, které mají velmi podobné 
protektivní účinky jako beta-glukany. Beta-glukany jsou oligosacharidy nacházející se 
v obilninách. Při průchodu tráveniny zažívacím traktem se uplatňují beta-glukany tím 
způsobem, že znesnadňují vstřebávání cholesterolu do krve. Existují doklady, že snižují 
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hladinu LDL cholesterolu v krvi. Působí preventivně proti chorobám kardiovaskulárního 
ústrojí, napomáhají při léčbě diabetes mellitus. Mohou se uplatňovat i v prevenci nádorového 
onemocnění. 
Oligosacharidy se řadí mezi hůře využitelné: patří sem ajugóza, rafinóza, stachyóza, 
verbaskóza a galaktoinositol, inulin a z monosacharidů xylóza a arabióza. Nejsou tráveny 
v tenkém střevě, ale jsou částečně tráveny mikroflórou tlustého střeva, což je velmi 
prospěšné, protože slouží jako prebiotika aktivující bifidobakterie a laktobacily. Snižují 
množství toxických látek v tlustém střevě až o 40 %.  
Fytoestrogeny se nacházejí především v klíčku pšenice, žita, ječmene, ovsa, pohanky, 
v rýžových otrubách, také ve skořápkovém ovoci. Vysoký příjem fytoestrogenů může snížit 
hladinu celkového cholesterolu a LDL cholesterolu inhibicí jeho absorpce. 
Lignany se řadí do skupiny fytoestrogenů. Mají antioxidační aktivitu a uplatňují se v prevenci 
kardiovaskulárních a některých nádorových onemocnění.  
Vitamíny. Ze zdravotního hlediska je u zeleniny, ovoce, obilnin, luštěnin a brambor velmi 
významný obsah vitamínů a nerostných látek. Mnohé z nich se řadí mezi antioxidanty, 
poněvadž reagují s volnými radikály, které převádějí na méně reaktivní sloučeniny. Zvýšená 
potřeba vitamínů je u dětí, těhotných žen a kojících, při užívání antikoncepčních preparátů, u 
kuřáků a seniorů. 
Vitamín A – retinol se nachází v potravinách živočišného původu. V zelenině a ovoci se 
nachází ve formě provitamínů – karotenoidů. Tyto jsou obsaženy převážně v rostlinných 
potravinách se žlutým, oranžovým, červeným až hnědým zbarvením. 
Vitamíny skupiny B jsou v zelenině a v ovoci zastoupeny méně, kromě skořápkového ovoce, 
v němž je jejich obsah značný. Ve významném množství jsou přítomny v obilovinách a 
luštěninách. Zahrnují thiamin – vitamín B1, riboflavin – vitamín B2, niacin (kyselina 
nikotinová) – vitamín B3, kyselinu pantotenovou – vitamín B5, pyridoxin – vitamín B6 a 
folacin (kyselina listová) – vitamín B9. 
Vitamín C – kyselina askorbová je nejvíce zastoupen v zdrojích, jako jsou šípky, černý rybíz, 
červené papriky, nať petržele, brokolice, růžičková kapusta, jahody, kiwi, vzhledem ke 
konzumovanému množství patří mezi významné zdroje také brambory.  
Vitamín D – kalciferol se nachází zejména v potravinách živočišného původu. Z rostlinných 
potravin se nachází v semenech olejnin: slunečnicová semena, sezamová semena a další, 
v obilovinách a celozrnných výrobcích. 
Vitamín E – tokoferol se v ovoci a v zelenině nachází v množství do 10 mg.kg-1, výjimkou je 
skořápkové ovoce, kde je ho podstatně více. V luštěninách má nejvyšší obsah sójové boby a 
arašídy, méně hrách a nejméně fazol.  
Vitamín K – fytochinon se v potravinách rostlinného původu nachází zejména v listové a 
košťálové zelenině, v jahodách, otrubách, olivovém a sójovém oleji. 
Minerální látky. Pro lidský organismus jsou nepostradatelné a musí se denně doplňovat. 
Nedostatek některých minerálních látek a zejména stopových prvků, je velmi nebezpečný, 
poněvadž jsou součástí koenzymů působících jako katalyzátory biochemických procesů a řídí 
rychlost jejich reakcí v organismu. Vysoký příjem minerálních látek je však rovněž škodlivý. 
Jsou nutné pro stavbu kostí a zubů (vápník, fosfor, fluor), jsou součástí enzymů (draslík, 
železo) a udržují v organismu acidobazickou rovnováhu. Zelenina a ovoce obsahuje převážně 
alkalogenní prvky, což je důležité, neboť masitá a moučná strava je kyselinotvorná. 
Antioxidanty jsou látky, jež působí v těle proti volným radikálům. Ve zdravém organismu za 
normálních okolností existuje mezi produkcí volných radikálů a antioxidanty rovnováha. 
Pokud převládají volné radikály, nebo sníží-li se koncentrace antioxidantů, dochází 
k oxidačnímu stresu, což může vést ke vzniku četných chorob. Antioxidanty zvyšují 
obranyschopnost a imunitu organismu a tím působí v prevenci mnoha onemocnění. Proti 
agresivním účinkům volných radikálů působí již zmíněné vitamíny E, C, A, karotenoidy 
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(lykopen, lutein, zeaxantin, α- a β-karoten a další), dále flavonoidy, selen, zinek, mangan, 
ubichinon Q10 a další látky.  
Glukosinoláty byly dříve považovány pouze za antinutriční látky, které snižují využití jódu 
v organismu, koncem 20. století však byly zjištěny velmi významné antioxidační, 
antikarcinogenní a antimutagenní účinky těchto látek. Je známo více než 100 glukosinolátů, 
které se vyskytují nejvíce v košťálové zelenině. Jsou skupinou sirných sloučenin. V případě 
strouhání nebo krájení zeleniny dochází ke vzniku isothiokyanátů, ke kterým patří např. 
sulforafan (v brokolici, ředkvi a ředkvičce) se silným antikarcinogenním působením. 
K sirným sloučeninám patří také sinigrin, sinalbin, glutationy, disulfidy a další látky, které 
mohou snižovat riziko nádorového onemocnění, snižovat hladinu LDL cholesterolu, 
minimalizovat kardiovaskulární onemocnění, trombózy atd. Jsou zastoupeny v ředkvi, 
hořčici, řeřiše, česneku, cibuli, šalotce aj. 
Polyfenolické látky jsou velkou skupinou bioaktivních látek rostlinných potravin se 
širokospektrálním působením. Patří sem např. antokyany nacházející se zejména v červeném 
až modrofialovém zralém ovoci, flavonoidy, stilbeny a další látky. 
Flavonoidy mají antioxidační účinky, rovněž antikarcinogenní a antimutagenní účinky, snižují 
hladinu LDL cholesterolu, významná je jejich detoxikační působnost, preventivní ochrana 
před kardiovaskulárním onemocněním. Bylo izolováno přes 3000 různých flavonoidů, které 
patří do různých skupin – flavonolů, flavonů, isoflavonů, isoflavonoidů, fenolových kyselin a 
jejich amidů, terpenoidů aj. Jsou to např. apigenin, kvercetin, tangeretin, kvercitrin, 
kempferol, rutin, naringin, atd. 
Významným zástupcem stilbenů je resveratrol, tedy bioaktivní látka hroznů a zejména 
červených vín, dále arašídů. Resveratrol snižuje hladinu cholesterolu v krvi, tuků v krevním 
séru, chrání před kardiovaskulárními a nádorovými onemocněními. 
Fytosteroly inhibují rozvoj nádorového onemocnění tlustého střeva a také snižují hladinu 
cholesterolu v krvi. Nachází se zejména ve skořápkovém ovoci a obilovinách. 
Koenzym Q10 se také nachází i v rostlinách. Je důležitým antioxidantem, zúčastňuje se 
v buňkách mnoha procesů, při kterých se uvolňuje energie. Napomáhá při léčení srdce, 
revmatické artritidy a chrání proti svalové dystrofii. 
Fytoncidy jsou chemicky velmi různorodé látky, které ničí nebo omezují růst 
mikroorganismů, nejjednodušších hub a jednobuněčných živočichů. Nacházejí se v česneku, 
cibuli, červené řepě, křenu, kopřivě, rajčatech, paprice, ředkvičce, černém rybízu a dalších 
rostlinách. Během skladování zeleniny se fytoncidní účinnost zeleniny a ovoce snižuje. 
Podobné účinky jako fytoncidy mají třísloviny. 
Rostliny syntetizují řadu dalších specifických substancí nazývaných fytochemické látky 
nezbytných k průběhu vlastních životních pochodů. Většina z nich nehraje v základních 
biochemických procesech lidského organismu žádnou roli. Nicméně výzkumy ukazují, že tyto 
speciální chemické látky rostlinného původu mají v lidském těle různé pozitivní působení a 
schopnost léčit či působit preventivně. Výzkumy neustále probíhají a jsou objevovány nové 
látky a nové pozitivní účinky, a proto uvedený výčet zmíněných bioaktivních látek rozhodně 
není úplný. 
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2 CEREÁLIE A CEREÁLNÍ VÝROBKY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
2. 1 CEREÁLIE  
 
Cereálie neboli obiloviny patří k nejstarším zdrojům potravy, kterou obyvatelé naší planety 
získávají svou uvědomělou činností z přírody a provázejí lidskou společnost prakticky 
po celou dobu jejího historického vývoje. Vhodně zpracované obiloviny jsou v celosvětovém 
měřítku nejvýznamnějším donátorem energie formou sacharidů. Kromě nich však jsou 
zdrojem mnoha dalších životně důležitých látek, které sice jsou v jiných potravinách 
obsaženy třeba i ve vyšších koncentracích, ale spotřebou se zdaleka obilovinám nevyrovnají. 
Není pochyb o tom, že mimořádně důležitou součástí výživového programu lidstva zůstanou 
obiloviny i nadále.  
Obiloviny jsou hlavní surovinou pro výrobu potravin, ale slouží i pro výživu hospodářských 
zvířat a malé množství se zpracovává technicky na škrob a líh. Z obilovin se pro lidskou 
výživu používá výhradně zrno.  
Obiloviny patří botanicky mezi trávy (Gramineae). Téměř všechny známé obiloviny patří 
do čeledi lipnicovité (Poaceae). Každá z obilovin má několik botanických druhů a řadu 
odrůd. 
 
 
2. 1. 1 Anatomická stavba obilného zrna 
 
Každá obilka se skládá z obalových vrstev, endospermu a klíčku. Hmotnostní podíl 
jednotlivých částí zrna je rozdílný u jednotlivých obilovin a je proměnlivý vlivem vnitřních 
a vnějších faktorů.  
Obalové vrstvy (oplodí a osemení) chrání obilku před vnějšími vlivy, v mlýnské technologii 
je označujeme jako otruby. Chrání endosperm před vysycháním a mechanickým poškozením. 
Podíl obalů stoupá s pluchatostí zrna. Jsou cenným zdrojem vlákniny a minerálních látek. 
Z hlediska technologie mají tyto složky zhoršující účinek na kvalitu a zpracovatelnost těsta 
a často i na vzhled hotového výrobku.  
Aleuronová vrstva se nachází mezi obalovými vrstvami a endospermem a obsahuje 
především protoplasmatické bílkoviny, tuky, vitaminy a minerální látky. Technologicky bývá 
zahrnována do celkového endospermu. Obsahuje podstatně více bílkovin než ostatní 
endosperm, ale tyto bílkoviny nepatří většinou k lepkotvorným a nejsou nositelem pekařské 
síly mouky.  
Endosperm představuje vnitřní obsah zrna a je technologicky nejvýznamnější částí. Obsahuje 
hlavně škrob, ale pro pekárenskou technologii je velmi významná bílkovina (cca 10 % obsahu 
endospermu). Obsah bílkovin a jejich rozdílná kvalita je určující pro pekárenskou 
zpracovatelskou kvalitu pšeničné mouky. Pšeničná mouka je téměř čistý rozdrcený pšeničný 
endosperm, do žitné mouky se dostává více podobalových vrstev. 
Klí ček (embryo) tvoří nejmenší podíl zrna. Je vlastním zárodkem nové rostliny a nositelem 
genetických informací. Je cenným zdrojem tuků, jednoduchých cukrů, bílkovin, enzymů 
a vitaminů rozpustných v tucích (E a skupiny B). Při mlýnském zpracování je klíček 
oddělován, protože má na vzduchu velmi krátkou stabilitu vzhledem k vysokému obsahu 
tuku. Kromě krmných účelů mají obilné klíčky uplatnění v potravinářském a farmaceutickém 
průmyslu. 
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2. 1. 2 Chemické složení obilného zrna 
 
Chemické složení kolísá podle oblastí, odrůdy, hnojení, doby setí, agrotechniky, klimatických 
podmínek a celé řady dalších činitelů.  
Důležitou složkou obilného zrna je voda, protože všechny biochemické a fyziologické 
procesy, probíhající během růstu, dozrávání a skladování, probíhají za její účasti. 
Z technologického hlediska mluvíme podle obsahu vody o zrnu mokrém (nad 17 %), vlhkém 
(nad 15,5 %), středně suchém (nad 14 %) a suchém (do 14 %). 
 
Základními stavebními složkami podle množství jsou: 
� sacharidy a bílkoviny, 
� lipidy, minerální látky, 
� vitaminy, barviva, 
� složky, které mají růstové regulační a genetické funkce (kyselina fytová, cholin, 

flavonoidy, glukanáty, fytáty, ligniny aj.). 
 
Sacharidy 
Největší podíl obilného zrna tvoří sacharidy, z nichž podstatnou částí je škrob. Mono- 
a oligosacharidy se v normálním zdravém zrnu vyskytují pouze v nepatrném množství        
(1 - 3 %). Kromě škrobu obsahuje zrno další polysacharidy, hemicelulózy, které jsou uloženy 
převážně v podobalových vrstvách a tvoří nestravitelnou vlákninu potravy. Jejich hlavní 
složkou jsou pentosany heterogenního složení, s převahou arabinózy a xylózy. Rozpustná část 
hemicelulóz má značnou aktivitu vázání vody a je schopna tvořit vysoce viskózní roztoky. 
Pentosany hrají významnou roli při tvorbě žitného těsta. 
Z chemického hlediska patří mezi polysacharidy i celulóza, která je součástí obalových vrstev 
a vlákniny potravy. V celozrnných moukách (resp. pekařských výrobcích) vykazuje celulóza 
příznivé účinky na fyziologii trávení a její konzumace zlepšuje nepříliš dobrou bilanci 
spotřeby vlákniny populace. Význam nestravitelných, tzv. balastních látek v poslední době 
neustále vzrůstá. Kromě pentosanů a β-glukanů obsažených v cereáliích se k těmto látkám 
řadí rovněž pektiny. 
 
Bílkoviny 
Z technologického hlediska mají zvláštní význam bílkoviny zrna, a to zejména v pšenici. 
Největší podíl technologicky významných bílkovin je v endospermu uvnitř pšeničného zrna. 
Vypíráním pšeničné mouky vodou se získává pružný a tažný hydratovaný gel – lepek, který 
je z 80–95 % v sušině tvořen pšeničnou bílkovinou. Mokrý lepek obsahuje asi 66 % hm. 
vody, po vysušení se získá tzv. suchý lepek. Obsah mokrého lepku je hlavním jakostním 
kritériem pekařské jakosti pšeničné mouky a obvykle i kritériem pro roztřídění pšenic 
na potravinářské a ostatní. Kvalita lepku je charakterizována jeho pružností, tažností 
a bobtnavostí ve slabém roztoku kyseliny mléčné. Pšeničný lepek není jednotná bílkovina, 
na základě rozpustnosti ji lze rozdělit na gliadin (rozpustný ve zředěném etanolu) a glutenin 
(glutelin pšenice), rozpustný v 0,2% roztoku KOH. Lepková bílkovina je charakterizována 
vysokým obsahem kyseliny glutamové, resp. glutaminu (až 35 % veškerých aminokyselin 
obilného zrna) a prolinu (více než 10 %). Na druhé straně ale má lepková bílkovina velmi 
nízký obsah esenciální aminokyseliny lyzinu (1–2 %). Z ostatních obilovin v zásadě podobný 
gel vyprat nelze.  
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Lipidy 
Obilky patří k semenům s nejnižším obsahem tuků (1,5 – 2,5 %), pouze u ovsa, čiroku, prosa 
a kukuřice je obsah tuku vyšší (4 – 7 %). Nejvíce tuků obsahuje klíček a aleuronová vrstva. 
Podstatný podíl nepolárních tuků tvoří nenasycené mastné kyseliny, z nichž esenciální 
kyselina linolová tvoří minimálně 55 %. Kyselina linolová podléhá snadno oxidaci, 
což má za následek žluknutí mouky při delším skladování. 
Obilky obsahují také lipofilní žlutá a oranžová barviva – karotenoidy. Vyšší obsah 
má zejména pšenice Triticum durum. Pro mouky k pekařským účelům se žádají odrůdy 
s nízkým obsahem, pro výrobu těstovin naopak s vyšším obsahem pigmentů. 
 
Minerální látky  
V obilním zrně se nachází v rozmezí 1,5 – 2,5 %, u pluchatých obilek (oves, ječmen) je obsah 
popelovin vyšší než u bezpluchých. Největší množství minerálních látek se nachází v klíčku 
a obalových vrstvách. Jedná se zejména o hořčík, draslík, vápník a železo. Obsah minerálních 
látek v zrně se stal základem pro hodnocení jakosti mouky. 
 
Vitaminy 
Vysoký obsah vitaminů je v obalových vrstvách a klíčku, endosperm je na vitaminy chudý. 
Během mletí přechází podle stupně vymletí do konzumních mouk v průměru 2/3 původního 
obsahu vitaminů zrna. Význam mají hlavně vitaminy skupiny B – thiamin a riboflavin, 
dále kyselina nikotinová (PP), kyselina pantotenová a vitamin E, který je ve vysoké 
koncentraci v pšeničných klíčcích, z nichž se izoluje při výrobě vitaminových preparátů. 
 
 
2. 1. 3 Pšenice (Triticum) 
 
Rod pšenice tvoří asi 8 druhů, z nichž jsou produkčně využívané: 
 
� pšenice setá (Triticum aestivum), ze které bylo vyšlechtěno velké množství odrůd, 

používaných převážně v pekařské výrobě, 
� pšenice tvrdá (Triticum durum), používaná k výrobě těstovin a pěstovaná jen v příznivých, 

převážně vnitrozemských oblastech, 
� pšenice špalda (Triticum spelta), má pluchaté zrno, využívaná jen místně, nyní hlavně 

v alternativním zemědělství pro speciální výrobky. 
 
Pšenice je celosvětově nejvýznamnější obilovinou zajišťující výživu lidské populace. 
Je nejrozšířenější obilovinou pro pekařské využití. Význam pšenice seté (Triticum aestivum) 
v naší republice vyplývá z jejího dominantního postavení ve struktuře obilnin i ostatních 
plodin pěstovaných na orné půdě, kde zaujímá cca 30 % plochy.  
Z hlediska pěstitelského se pšenice rozlišují na jarní a ozimé, ale z hlediska zpracovatelů 
mouk je nejvýznamnější třídění odrůd na měkké a tvrdé. Za hlavní měřítko pekařské kvality 
se celosvětově považuje objem získaného pečiva. 
 
Produkce může být realizována jako: 
 
� potravinářská pšenice s pekárenskou jakostí (výroba kynutých těst), 
� potravinářská pšenice s pečivárenskou jakostí (výroba sušenek a keksů), 
� krmná pšenice, 
� surovina pro výrobu škrobu, 
� surovina pro výrobu bioethanolu.  
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2. 1. 4 Žito (Secale) 
 
Žito na našem území patří k nejstarším zemědělským kulturám využívaným k lidské výživě. 
Pěstovalo se hojně od pozdního středověku až do počátku 20. století, kdy bylo nejrozšířenější 
obilovinou. Po druhé světové válce nastal výrazný pokles osevních ploch žita, které neobstálo 
při nástupu intenzivních způsobů pěstování pšenice, ječmene a kukuřice. Ty odsunuly žito 
do méně úrodných, nepříznivých podhorských, tzv. marginálních oblastí. Ve většině zemí 
Evropy, ale i celosvětově, došlo během posledních cca 20 let k poklesu spotřeby žitných 
pekařských výrobků a zcela převažují výrobky pšeničné. Zejména vlivem výživářské osvěty 
však spotřebitelé opět začínají nacházet cestu ke konzumu pekařských výrobků s vyšším 
podílem žitné mouky. Nové hybridní odrůdy, přinášející vyšší výnosy, vyznačující se v řadě 
případů i odolností proti porůstání, ukazují na lepší výhled.  
V pekařské výrobě se používá žito hlavně v podobě mouky tmavé chlebové k výrobě chleba 
a v menší míře k výrobě pečiva s různým podílem žitné mouky. Žito je využíváno také 
ke krmným účelům, v ČR však v minimálním množství, vzhledem k jeho nízké produkci, 
zpravidla jen část nevhodná pro lidskou výživu.  
Další oblastí využití žita jako suroviny s vysokým obsahem škrobu je výroba lihu, dnes 
obvykle označovaného jako bioethanol. V současné době se v ČR počítá při výrobě 
bioethanolu ze škrobnatých surovin hlavně s pšenicí a tritikale, kterých je dostatek a mají také 
vyšší obsah škrobu než žito.  
Žito bylo dříve také významnou surovinou na výrobu obilných kávovin, jako náhražek kávy, 
které se i dnes v omezené míře vyrábějí. Využívá se také pro farmaceutické (námel) účely. 
 
 
2. 1. 5 Tritikale (Triticale) 
 
Tritikale neboli žitovec je druh obilovin vytvořený uměle člověkem křížením pšenice a žita. 
Obecně je zařazováno spíše mezi hodnotné krmné obiloviny, neboť jeho využití pro lidskou 
výživu znesnadňuje nízký obsah nekvalitního lepku a zejména vysoká amylolytická aktivita. 
Tritikale jako obilnina je ceněno především pro vysokou výnosovou výkonnost v méně 
příznivých podmínkách, kde předčí pšenici a vyjma určitých oblastí i žito, pro tolerantnost 
k horší předplodině, ke kyselým a písčitým půdám a vyznačuje se i nižší náročností 
na agrochemické vstupy. Vysoké výnosy i v méně příznivých půdních a klimatických 
podmínkách předurčují tritikale pro pěstování v tzv. marginálních oblastech. V současné době 
je v ČR tritikale třetím nejrozšířenějším obilním druhem po pšenici a ječmenu.  
Při hodnocení pekařské jakosti tritikale se řada kritérií ukázala jako značně variabilní 
a vesměs nízké úrovně. Tritikale tudíž v současné době v ČR není perspektivní pro výrobu 
kynutých pekařských výrobků. Jako zdroj nutričně hodnotných (bílkoviny) a funkčně 
významných látek (vláknina, polyfenoly) má však uplatnění jako surovina při výrobě 
speciálních celozrnných pekařských výrobků. K pozitivnímu profilu přispívají i příznivé 
senzorické vlastnosti (zděděné od žita) – výraznější chuť a prodloužení trvanlivosti výrobku. 
Tritikale je u nás využíváno také jako surovina pro extrudované výrobky a přísada 
do vícezrnných pekařských výrobků.  
Snad největší možnost využití triticale je v lihovarství, zejména při zcukřování škrobu, 
kde se může využít a uplatnit jeho vysoká amylolytická aktivita. 
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2. 1. 6 Ječmen (Hordeum) 
 
Ječmenářství bylo významnou součástí českého zemědělství již v dobách Rakousko-Uherska. 
Po celé dvacáté století ovlivňovaly produkci sladovnického ječmene původní odrůdy vzniklé 
na bázi hanáckých vysoce jakostních odrůd. V současné době jsou ale na našich polích 
pěstovány především zahraniční odrůdy. Je to způsobeno i silným vlivem globalizace, která 
zasáhla pivovarství a sladařství a následně tedy i ječmenářství.  
V českém potravinářství se ječmen využívá zejména pro výrobu krup. Kroupy jsou dnes 
běžnou potravinou. Zejména součástí cereálních snídaní a mnohých výrobků typu müsli jsou 
ječné vločky. Dále se ječmen využívá pro výrobu kávovin a ječného šrotu k pivovarskému 
zpracování. Kvalita ječmene jako suroviny se odráží při jeho zpracování a využití v oblasti 
sladovnické, krmivářské a potravinářské. Využívá se rovněž v lihovarnictví k výrobě 
tradičních lihových nápojů, perspektivně se s ním počítá i jako se zdrojem obnovitelné 
energie pro výrobu bioethanolu v rámci tzv. lihobenzinového programu. Nabízí se jeho 
využití i k produkci škrobu. Pro obě tyto formy uplatnění jsou vhodné odrůdy s vysokým 
obsahem škrobu (minimálně 60 až 75 %) a minimálním obsahem bílkovin (do 10 %). 
V současnosti se pro přímý konzum v podobě upraveného ječného zrna spotřebuje v ČR 
kolem 0,5 – 0,6 % jeho produkce. V zemích jako je Maroko, Etiopie, Alžírsko, Afghánistán 
a Irák je spotřeba ječmene vysoká a výskyt civilizačních chorob nízký. V těchto zemích 
je totiž ječmen, tak jako u nás pšenice, základní surovinou pro přípravu každodenní potravy   
– chleba (většinou nekynutého) a kaše.  
U ječmene jsou ceněny jeho antioxidační vlastnosti. V současnosti zaznamenává využívání 
zrna ječmene v potravinářství určitou renesanci. V některých zemích se používá pro výrobu 
funkčních potravin obsahujících účinné složky – tzv. nutraceutik.   
Ječmen má vysoký obsah rozpustné vlákniny a nízký obsah tuku. Ječná mouka, na rozdíl 
od u nás oblíbené pšeničné, má také vyšší obsah popelovin a vyznačuje se téměř 
dvojnásobnou absorpcí vody, především díky obsahu neškrobových polysacharidů β-glukanů 
a arabinoxylanů. Ječmen navíc obsahuje tzv. rezistentní škrob (nepřístupný enzymatickému 
rozkladu v zažívacím traktu), kterému je připisován kladný účinek v prevenci onemocnění 
tlustého střeva.  
Celozrnná ječná mouka z bezpluchých typů ječmene je vhodná pro přípravu celé řady 
výrobků a potravin (chleba, pečiva, sušenek, kaší, krupice na přípravu kaší a salátů), celé zrno 
je vhodné jako příloha k masu a k výrobě krup, krupek, lámanky apod. Samotné β-glukany 
slouží jako tukové náhražky do mléčných a masných výrobků, zelené zrno se používá 
pro výrobu nápojů. 
 
 
2. 1. 7 Oves (Avena) 
 
Pozoruhodná nutriční hodnota této obiloviny spočívá v relativně vysokém obsahu a příznivé 
aminokyselinové skladbě bílkovin, která na rozdíl od ostatních obilních druhů je jen málo 
ovlivňována hnojením dusíkatými hnojivy. Zrno ovsa se dále pyšní vysokým obsahem oleje 
bohatého na kyselinu linolovou, nadprůměrným obsahem thiaminu a rozpustnou vlákninou 
sestávající převážně z β-glukanů. Fyziologické účinky spočívají ve snižování hladiny 
plasmového cholesterolu, regulaci hladiny glukosy v krvi, příznivém působení 
na gastrointestinální funkce a krevní tlak.  
V lidské výživě se využívá celá řada ovesných produktů: ovesná krupice (rozdrcená zrna 
separovaná na frakce různé velikosti používaná pro přípravu polévek nebo kaší), ovesné 
vločky (za tepla rozválcovaná zvlhčená ovesná zrna nebo krupice), expandovaná ovesná zrna, 
atd. Ovesnou mouku je možno přidávat do chleba (mimo jiné i vzhledem k vysokému obsahu 
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antioxidantů) a do jiných pekařských výrobků, kde zvyšuje trvanlivost a nutriční hodnotu. 
Kromě toho se ve světě z ovsa vyrábí proteinové izoláty, plnidla do jogurtů i kulinářské oleje. 
Potravinářské využití ovsa má však u nás zatím malou tradici – spotřeba v anglosaských 
zemích je proti střední Evropě mnohonásobná. 
 
 
2. 1. 8 Kukuřice (Zea) 
 
Druh Zea mays – kukuřice se dělí na nižší systematické jednotky (convariety) 
podle charakteru endospermu zrna. Využívají se především následující convariety: 
 
� Kukuřice koňský zub (Zea mays convar. indentata, syn. dentiformis) je pozdnější, 

ale výnosnější, hospodářsky je nejdůležitější convarietou. 
� Kukuřice obecná, tvrdá (Zea mays convar. indurata, syn. vulgaris). Má nižší výnosy. 
� Kukuřice polozubovitá (Zea mays convar. aorista, syn. semiindentata), tvoří 
� přechod mezi předchozími formami.  
� Kukuřice pukancová (Zea mays convar. everta, syn. microsperma) se používá k přípravě 

pukanců a k výrobě vloček. 
� Kukuřice cukrová (Zea mays convar. saccharata) se používá jako zelenina na vaření 

a konzervování.  
� Kukuřice škrobnatá (Zea mays convar. amylacea) se pro vysoký obsah škrobu využívá 

ve škrobárnách a lihovarnickém průmyslu. 
� Kukuřice vosková (Zea mays convar. ceratina) obsahuje dextriny, pěstuje se pro technické 

účely. 
 
V rozvinutých zemích se kukuřice pěstuje převážně jako krmivo pro dobytek ať už ve formě 
zrna či siláže, nebo jako surovina pro zpracovatelský průmysl. Její přímá spotřeba jako 
potraviny je víceméně okrajová, přestože roste význam sladké kukuřice jako zeleniny. 
V potravinářském průmyslu slouží kukuřice jako zdroj oleje, škrobu, glukózy, fruktózového 
sirupu a bioetanolu. Uvažuje se rovněž o použití kukuřice pro výrobu biodegradovatelných 
plastů a proteinů pro léčebné účely. V poslední době vyvolává řadu kontroverzí pěstování 
geneticky modifikované (GM) kukuřice. 
 
 
2. 1. 9 Proso (Panicum) 
 
Do rodu Panicum L. patří více než 500 druhů, ze kterých je nejvýznamnější proso seté 
(Panicum miliaceum L.). Produkce prosa je v ČR relativně nízká. Většina prosa se zpracovává 
na jáhly, z nichž se připravují ponejvíce kaše a nákypy. Jáhly jsou bohaté na bílkoviny, 
minerální látky (železo) a vitaminy (B1, B2, karotenoidy). Proso neobsahuje lepek a je tudíž 
vhodné pro bezlepkovou dietu celiaků. Proso je díky své nutriční hodnotě, která převyšuje v 
průměru všechny ostatní běžné cereálie, stále více vyhledávanou obilovinou a nachází 
uplatnění při vývoji nových funkčních potravin. 
 
 
2 .1. 10 Čirok (Sorghum) 
 
Pro potravinářské využití se nejčastěji pěstuje čirok cukrový (Sorghum saccharatum). Čirok 
je hlavní potravinou řady zemí Afriky, Asie i Středního Východu. Produkce v ČR 
je zanedbatelná. Přímé potravinářské využití čiroku je většinou pro přípravu kaší nebo placek. 
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V malé míře (max. do 20 %) může nahrazovat pšeničnou mouku. Nepřímé využití 
je pro výrobu škrobu, škrobových sirupů a výrobu pivovarského sladu (v Africe a Jižní 
Americe). 
 
 
2. 1. 11 Rýže (Oryza) 
 
Rýže (Oryza sativa) je nejrozšířenější obilovinou, pěstovanou pro přímou konzumaci. Rýže 
pochází z tropické a subtropické jihovýchodní Asie, patří mezi nejstarší kulturní rostliny 
světa, z hlediska výživy člověka k nejdůležitějším obilovinám a v jídelníčku téměř 60 % 
světové populace dodnes figuruje jako základní potravina. V Evropě a Americe je rýže 
oblíbená většinou jako příloha, pro polovinu populace je ale stěžejní potravinou. V současné 
době se pěstuje značný počet rýžových variet, a to převážně z rodu Oryza sativa. 
Rýže je jednou z nejhodnotnějších potravin, přes 85 % energie tvoří komplexní cukry, 
je lehce stravitelná a proto vhodná pro různé typy diet, neobsahuje žádný cholesterol, 
má pouze stopové množství tuku, neobsahuje sodík ani lepek, hnědá rýže nadto obsahuje 
vysoké množství vlákniny. 
Největšími producenty rýže jsou Čína a Indie. Na tuzemském trhu se můžeme setkat s bílou 
rýží (středně- a dlouhozrnnou, ze které jsou odstraněny všechny obaly), hnědou rýží natural 
(nemá odstraněnu poslední obalovou vrstvu obsahující vitaminy a minerální látky), rýží 
pololoupanou (má slupku obroušenou jen částečně), rýží ve varných sáčcích, rýží instantní 
a rýží parboiled. Rýže parboiled, v poslední době velmi oblíbená, se upravuje patentovaným 
technologickým postupem, vyvinutým v USA zhruba před padesáti lety. Jedná 
se o čtyřfázovou hydrotermickou úpravu zrna, při níž se po namáčení neloupané rýže 
působením vysokotlaké páry „vtlačí“ dovnitř zrna rozpuštěné vitaminy a minerální látky 
z povrchových vrstev. Takto opracované zrno se potom zpracovává stejně jako běžné druhy 
rýže, tzn. loupáním a leštěním, ovšem vitaminy a minerální látky v zrnu zůstávají. V poslední 
době se objevily nové druhy rýže, nabízející pozoruhodné a dosud neznámé příchutě. 
Nejrozšířenějším z nich je rýže basmati, která se vyznačuje jemnou chutí a vůní s oříškovým 
nádechem, rýže jasmínová, rýže carnaroli a další. Velmi oblíbená je rovněž rýže divoká. 
Ve skutečnosti to není rýže v pravém slova smyslu, ale jde o dlouhá semena divoké (plané) 
vodní trávy Zizania rostoucí v Kanadě (Saskatchewan) a v USA u Velkých jezer. 
 
 
2. 1. 12 Pseudocereálie 
 
Pohanka (Fagopyrum) se podle způsobu využiti, vzhledu zrna a podobného chemického 
složení řadí k obilovinám, botanicky je to ale rostlina dvouděložná a patři do čeledi 
rdesnovitých (Polygonaceae). Jelikož bílkovinný komplex nažek je charakteristický velmi 
nízkým obsahem prolaminů a glutelinů, využívá se k výrobě mouky vhodné pro bezlepkovou 
dietu. Pohanka je rovněž zdrojem řady dalších bioaktivních látek, působících příznivě na 
kardiovaskulární soustavu a gastrointestinální trakt. Obsahuje značné množství antioxidantů, 
zejména typu flavonoidů. Přítomný rutin má vynikající antimutagenní, antikancerogenní a 
protizánětlivé účinky, zvyšuje pružnost cévních stěn, reguluje srážlivost krve a posiluje 
imunitní systém organismu. 
 
Amarant (Amaranthus) neboli laskavec patří do čeledi laskavcovitých. Každá rostlina 
produkuje obrovské množství malých semen (až 500 000) bohatých na bílkoviny. Vysokou 
nutriční hodnotu však mají i listy amarantu, které se v některých zemích upravují jako listová 
zelenina nebo podobně jako špenát. Amarant má ve srovnání s obilovinami vyšší nutriční 
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hodnotu především díky téměř dvojnásobnému obsahu bílkovin. Amarantu by tedy měli 
věnovat pozornost zejména ti, kteří se stravují vegetariánským způsobem. Amarantová 
semena jsou rovněž dobrým zdrojem vitaminů (B2 a E) a minerálních látek. Semena amarantu 
neobsahují lepek, amarantová mouka se tudíž může zařazovat do bezlepkové diety. 
Mezi další, okrajově využívané pseudocereálie, patří i merlík chilský (quinoa). 
 
 
2. 2 MLÝNSKÁ TECHNOLOGIE  
 
Technologie mlynářství se zabývá zpracováním zrna obilnin na klasické výrobky, 
tzn. výrobky jedlé (mouky, krupice, vločky, kroupy a jáhly) a krmné (krmné mouky, otruby 
a klíčky). Zahrnuje mechanické operace, jejichž podstata spočívá v oddělení obalových vrstev 
od endospermu a jeho další úpravě na mouky a další jedlé výrobky. Mlynářské technologie 
se obvykle dělí na vlastní mlynářství, což je technologie výroby mouky, kde se jedná 
o zpracování tzv. chlebových obilovin (pšenice, žito) a na zpracování ostatních obilovin, 
příp. zrnin (ječmen, oves, kukuřice, rýže, proso aj.), dříve označované jako krupařství. 
 
Zpracování obilí má tři základní etapy: 
 
� předčištění a sestavení směsi obilí na zámel, 
� čištění a nakrápění obilí, 
� mletí obilí. 
 
 
2. 2. 1 Předčištění a sestavení směsi obilí na zámel 
 
Obilí je dopravováno do mlýna volně ložené na nákladních autech, nebo železničních 
vagónech. Po odebrání laboratorních vzorků pro ověření jakosti pomocí vzorkovačů jde obilí 
do příjmového koše. Poté je na vzduchovém třídiči zbaveno nejhrubších nečistot a prachu. 
Takto předčištěná surovina se ukládá do silových buněk. Na základě laboratorních rozborů 
je pak připravena směs obilí na zámel, která je pomocí dávkovačů vedena do čistírny mlýna. 
Sestavení směsi obilí na zámel je základní opatření, kterým se vlastnosti jednotlivých partií 
obilí vhodně kombinují tak, aby byla zaručena standardnost výroby mouk. Podle chování 
ve směsích se pšenice dělí na silné (používané zejména pro zlepšení slabých pšenic), normální 
(používané samostatně) a slabé (mohou být použity jen v kombinaci s pšenicemi silnými). 
 
 
2. 2. 2 Čištění a nakrápění obilí 
 
Před vlastním mletím se musí obilí zbavit příměsí a nečistot a zrno povrchových dřevnatých 
vrstev slupky. Tento proces probíhá v čistírně mlýna, kde je čištění realizováno pomocí 
několika zařízení: 
 
� Odkaménkovač slouží k oddělení částic přibližně stejné velikosti jako obilné zrno, 

ale s rozdílnou hmotností. 
� Aspiratér odstraňuje především prach, kamínky, hrudky, písek, slámu, cizí semena 

a zadinové zrna. Skládá se ze skříně, kde jsou umístěna síta a ventilátor. Zrno prochází 
třemi síty, zatímco se příměsi posunují do sběrného žlábku. Jsou zde spojeny tři čistící 
jednotky, a to síto, vítr a vibrace. 
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� Triér slouží k odstranění zrn stejné hmotnosti a hustoty jako obilné zrno, ale odlišného 
tvaru. Je to dlouhý dutý válec, na jehož vnitřním povrchu jsou vylisovány 
nebo vyfrézovány důlky přesného rozměru. Podle tvaru důlků do nich zapadají příslušná 
zrna a jsou oddělovány.  

� Magnetický separátor pomocí elektrických magnetů zachytává feromagnetické 
materiály. 

 
Vyčištěné zrno se pak nakrápí vodou v nakrápěči, v němž dochází k dokonalému promísení 
zrna s vodou. Po odležení v odležovacích zásobnících (3 – 4 h) je zrno vedeno k intenzivnímu 
povrchovému opracování na dvou odíracích a jednom kartáčovém stroji, kde se odstraní 
oplodí s velkým podílem celulosy, dále vousky a prach z obilné rýhy. V poslední době jsou 
kartáčovací a loupací stroje nahrazovány maloprůměrovým odíracím strojem. Takto upravené 
obilí po případném navlhčení na vlhkost 15 – 16 % přichází do odležovací komory, která 
slouží jako přípravný zásobník před vlastním mletím. 
 
 
2. 2. 3 Mletí obilí 
 
Vlastní mletí je složitý proces, jehož úkolem je co nejúplněji oddělit obalové vrstvy 
od endospermu a rozmělnit endosperm na jemné podíly předepsané granulace. Celý proces 
probíhá postupně, šetrným způsobem a skládá se z několika základních technologických etap 
(chodů neboli pasáží), zahrnujících vždy jednu drtící operaci s následným tříděním meliva 
podle velikosti a jakosti. 
 
V současné mlýnské technologii se rozlišují dva základní způsoby mletí obilí: 
 
� mletí na mouky, přičemž je technologický proces veden k získání maximálního množství 

mouky 
� mletí na krupice, kdy je technologický proces usměrňován k získání maximálního 

množství krupic, které se dále čistí, luští a vymílají. 
 
První způsob se používá hlavně při mletí žita, druhý při mletí pšenice. Určité kombinace obou 
způsobů se uplatňují při mletí ječmene, kukuřice, sóje aj. 
 
Celý proces mletí se dělí na: 
 
� šrotování, 
� luštění krupic, 
� vymílání. 
 
 
Účelem šrotování je šetrné otevření zrna, oddělení endospermu od obalových vrstev 
v hrubších částicích s nízkým podílem pasážních mouk.  
Luštění krupic znamená drcení vytříděných krupic obsahujících část slupky, a to takovým 
způsobem, aby slupka zůstala neporušená a dala se na sítech odstranit.  
Vymíláním se mají částice čistého endospermu rozmělnit na požadovanou granulaci 
a ze slupek se má odstranit poslední tenká vrstva endospermu, aby otruby byly jen čisté 
obalové částice.  
K základním strojům, které uvedené operace zajišťují, patří válcové stolice, rovinné vysévače 
a stroje na čištění krupic. 
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Vedle pšenice a žita zpracovává mlýnský průmysl ve specializovaných provozech další 
obiloviny a zrniny, pro něž se často používá u nás název „maloobjemové“. Je to především 
ječmen, z něhož se vyrábí hlavně kroupy, vhodné odrůdy ovsa se používají na výrobu 
ovesných vloček. Z kukuřice se vyrábí hlavně krupice, ze sóje po odtučnění se připravuje 
mouka. Dále se provádí loupání rýže, hrachu a také prosa a pohanky, které se upravují 
na jáhly a krupky. 
 
 
2. 2. 4 Charakteristiky mouk 
 
Výslední produkt je charakteristický obsahem minerálních látek (popela), svou barvou 
a granulací. 
Obsah popela je hlavním rozlišovacím a zároveň jakostním kritériem v ČR. Do určité míry 
souvisí s tím, zda mouka pochází z předních nebo zadních chodů mlecího schéma, a s tím 
souvisí i podíl mechanicky a termicky poškozeného škrobu v mouce. 
Barva mouky závisí na stupni vymletí mouky, použitých přísadách a také na původní barvě 
pšenice. Obecně platí, že výše vymletá mouka (tzn. s větším podílem obalových vrstev) 
je tmavší. 
Granulace mouky vyjadřuje velikost částic mouky, vymezenou předepsanými síty s určitou 
velikostí ok. Hladké mouky mají větší sorpční povrch, čímž také rychleji bobtnají ve srovnání 
s hrubými moukami. Jejich částice jsou více mechanicky narušené a tím snadněji podléhají 
enzymovému odbourávání. 
Čerstvě semletá mouka je nevhodná k pekařskému zpracování. Aby nabyla potřebné pekařské 
kvality, je potřeba ji nechat ve vhodných podmínkách během skladování dozrávat, a to žitnou 
mouku 7 – 10 dní, pšeničnou 2 – 3 týdny. Dozrávání mouky je proces biochemických změn, 
jejichž výsledkem je zvýšení vaznosti mouky, a tedy i výtěžnosti těsta a hotového výrobku. 
Z těchto změn jsou nejvýznamnější oxidační procesy v bílkovinách mouky a dále enzymové 
odbourávání moučných tuků, což příznivě ovlivňuje jak vlastnosti lepku, tak vlastnosti 
moučného škrobu. Lepek ztrácí svou tažnost, zvyšuje se pevnost, pružnost a bobtnavost. 
Mouka se působením kyslíku stává bělejší a stabilizuje se její vlhkost. Nejsou-li splněny 
optimální podmínky pro skladování mouky, může dojít ke zhoršení její kvality. 
Mlýny dnes vedle klasických mlýnských výrobků produkují také rozmanité hotové směsi pro 
různé účely a mouky přesně upravené a standardizované pro určitý druh výrobků. 
V některých zemích se již pekárenská výroba neobejde bez používání hotových 
předmíchaných směsí. Mezi přísady, které se někdy používají pro zlepšení pekařské hodnoty 
mouky, patří např. bramborová mouka, luštěninová mouka, sladové přípravky i chemické 
přídavky. Mouka se také obohacuje minerálními látkami, vitaminy a dalšími přípravky, které 
zvyšují její biologickou a pekařskou hodnotu. 
 
 
2. 2. 5 Vedlejší produkty a odpady mlýnské technologie 
 
Pro potravinářský průmysl je typické, že určití podíl surovin se stává odpadem 
již před použitím v technologických procesech, zejména z důvodu nesplnění hygienických 
požadavků na zpracovávanou surovinu. Odpady z potravinářského průmyslu se v zemědělství 
nejčastěji využívají ke krmení nebo hnojení. 
 
Mezi vedlejší produkty a odpady vznikající při výrobě mouky patří: 
 
� krmné mouky, 
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� otruby, 
� šrot, 
� klíčky čistírenské a mlýnské, 
� zemitý prach z filtrů, 
� nezužitkovatelný odpad. 
 
Krmné mouky jsou zadní tmavé mouky nejhorší jakosti, obsahující značné množství popela 
(3 – 4 %), vlákniny, tuku a bílkovin, netvořící lepek. Vznikají při mletí obilného zrna, hlavně 
pšeničného a žitného, jejich podíl činí asi 5,5 % zpracovaného obilí. 
Otruby zahrnují zužitkovatelné odpady z čistírny, vyjma klíčků a kalibrátu u pšenice. 
Obsahují hlavně obalové části zrna a jejich jakost je tím horší, čím je vyšší procento vymletí. 
Otruby pšeničné mají barvu načervenalou, žitné šedozelenou. Obsahují až 7 % popela 
a nejvýše do 1,5 % písku v sušině. Jejich podíl činí asi 21 % zpracovaného obilí. Otruby jsou 
hodnotným krmivem, nesmějí však být kyselé nebo hořké, napadené škůdci nebo plísněmi 
a nesmějí mít zatuchlý zápach. 
Šrot po kalibrátu vzniká hlavně sešrotováním frakce drobných a zadních zrn, vyčleněných 
při kalibraci pšenice. Vyrábí se jen při zpracování pšenice a jeho množství bývá cca 4,5 % 
na surovinu.  
Klí čky odpadávají při zpracování obilí v množství asi 0,5 %. Vyznačují se vysokým obsahem 
tuku, obsahující biologicky důležité látky, především vitamíny skupiny B a E. Používají 
se do krmných směsí vhodných zejména pro drůbež. Pšeničné klíčky se získávají při luštění 
krupic na mlecích válcích. Podobají se vločkám a obsahují až 40 % otrub, asi 25 % bílkovin 
a nejvýše 0,2 % minerálních nečistot. Žitné klíčky se získávají při loupání a kartáčování.  
Zemitý prach z filtr ů a nezužitkovatelný odpad. Zemitý prach z filtrů se používá při 
výrobě kompostů. Nezužitkovatelný odpad z čistírny se organizovaně a jednotně nevyužívá, 
obvykle se poskytuje ke krmení polní a lesní zvěře. 
 
 
2. 3 PEKÁRENSKÁ TECHNOLOGIE  
 
 
2. 3. 1 Suroviny pro pekárenskou výrobu 
 
Základní surovinou pro pekárenskou výrobu především předurčující kvalitu výrobku 
je mouka. Ve většině těst tvoří 60 i více % z jejich hmotnosti. Za základní považujeme pouze 
mouky pšeničné a žitné. Požadavky na pekařskou jakost mouky jsou rozsáhlé. Především 
je to cukrotvorná schopnost mouky a schopnost vytvořit dostatečné množství kypřícího plynu 
(plynotvorná schopnost), což ovlivňují amylolytické enzymy. Dále je důležitá pekařská síla 
mouky, tj. schopnost těsta zadržet kypřící plyn vznikající při kynutí v těstě, což je dáno 
množstvím a kvalitou lepku. 
Dalšími hlavními složkami jsou voda, sůl a droždí. Droždí se dodává jako čerstvé lisované 
s omezenou trvanlivostí na několik dnů, nebo jako sušené s podstatně delší trvanlivostí. 
Pro celý průběh zrání a kynutí těsta je důležitá aktivita droždí.  
Další složky nejsou pro vytvoření těsta a výrobku nezbytné, ale zlepšují jeho strukturu, 
chuťové a další senzorické vlastnosti a zpomalují stárnutí výrobku. Jsou to cukr, tuk, mléčné 
produkty (sušené mléko nebo syrovátka, máslo, sýr, tvaroh), vejce, chemická kypřidla. 
V současné technologii se používá celá řada zlepšovacích přísad jako antioxidantů (především 
kyselina askorbová), emulgátorů, látek vážících vodu (přírodních hydrokoloidů 
a modifikovaných škrobů), enzymů, ochucovacích a aromatizujících látek (kmín, fenykl 
a anýz, koncentrát ze žitných kvasů) a barvících látek (karamel, cikorka). Tyto látky bývají 
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kombinovány do cíleně připravených zlepšovacích směsí pro jednotlivé druhy výrobků. 
Současně se pro speciální výrobky používá mnoha druhů semen (slunečnice, mák, sezam, 
lněné semínko, různé druhy ořechů) a v zahraničí hrozinek. Do jemného pečiva se používají 
téměř všechny jádroviny, kakao a mnoho druhů ovocných zavařenin a konzervovaného 
ovoce. Do cukrářských výrobků se používají také kakaové a čokoládové polevy různé kvality, 
kakao a některé mlékárenské výrobky. 
 
 
2. 3. 2 Způsoby vedení těst 
 
Pro výrobu pšeničného pečiva převládá přímé vedení těsta bez kvasných předstupňů 
s použitím zlepšujících přípravku (na záraz). V tomto případě se všechny složky dávkují 
současně a ihned se vymíchává a vyhněte těsto. Důvodem je zkrátit nebo zcela vypustit čas 
potřebný pro zrání těsta. 
Nepřímé vedení, kdy se připravují kvasné předstupně (omládky a poliše), se používá 
v případě pšeničných výrobků jen zřídka a převážně v menších pekárnách. Pro všechny 
skupiny žitných či směsných těst je však z větší části používán tento tradiční technologický 
postup přípravy těsta kypřeného žitným kvasem. Připravuje se v mísícím nebo šlehacím stroji 
tak, že se rozdrobené droždí nejprve prošlehá s odlitou vodou a sladem na homogenní směs 
a potom se přidá mouka. Při výrobě žitných kvasů v malovýrobním měřítku se používá díží, 
v nichž se k vyzrálému nebo přechovávanému kvasu přidává žitná mouka a voda („kvas 
se zmlazuje“), vyšlehá se homogenní směs, kvas zraje, postupně se zmlazuje a pomnožuje. 
 
 
2. 3. 3 Technologické fáze pekárenského výrobního postupu 
 
V první fázi přípravy těsta – hnětení – dochází k promíchávání a homogenizaci všech složek 
těsta. Současně s hnětením se zintenzivňuje bobtnání a řada chemických a enzymově 
katalyzovaných reakcí. Při tvorbě pšeničného těsta dochází v průběhu hnětení k pozvolnému 
vytváření prostorově trojrozměrné sítě lepkové bílkoviny. Ta je nosnou strukturou těsta, které 
má charakter tuhého pružného gelu. Žitná bílkovina není schopna vytvořit souvislou lepkovou 
hmotu. Základem nosné struktury čistě žitného těsta je vysoce viskózní gel nedostatečně 
rozpuštěných pentosanů a nedostatečně nabobtnalé bílkoviny. Proto má žitné těsto charakter 
spíše viskózní kapaliny s menší pružností, než má těsto pšeničné. Je také obvykle lepivější. 
Při přípravě těst se uplatňuje také škrob ve zmazovatělém stavu. Voda, kterou škrob naváže, 
se podílí na vláčnosti těsta a finálního výrobku. 
Po určité době odležení se těsto krátce prohněte (přetužení), zpevní se jeho struktura, 
zrovnoměrní vývin těsta a zjemní jeho pórovitost.  
Ihned po vyhnětení těsta probíhá zrání. V průběhu zrání dochází k vytváření nakypřené 
struktury. Nakypření výrobku lze docílit způsobem biologickým (fermentace vyvolaná 
kvasinkami Sacharomyces cerevisiae), chemickým (kypřícími prášky uvolňujícími za tepla 
a vlhka plyn), mechanickým (šleháním a třením nebo laminováním) a mechanicko-
termickým.  
Po vyzrání je těsto děleno na klonky. Pro mechanické tvarování výrobků se používá dvojího 
postupu: těsto je rozvalováno na tenký plátek a pak srolováno (rohlíky, veky), nebo se vyrobí 
okrouhlý nebo protáhlý bochánek těsta (klonek) a do něj se na průběžném pásu shora tlakem 
raznice vyrazí tvar housky, hvězdičky apod. Pro složité tvary jemného pečiva 
se v průmyslových pekárnách používají plně automatizované linky, v malovýrobě se používá 
částečné mechanizace, nebo se tvaruje zcela ručně (pletení housek, vánoček apod.).  
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Mezi dělením na klonky a tvarováním klonků je krátké období předkynutí těsta. 
Po vytvarování se výrobky obvykle ukládají na plechy, které jsou naskládány do vozíku 
a převezeny do kynárny s řízenou teplotou a vlhkostí. Po vykynutí  se přímo převezou 
do boxové pece.  
Pečení má několik fází. Na počátku probíhá tzv. zapékání při nejvyšší teplotě (chléb           
240 – 280 °C, běžné a jemné pečivo při 200 – 240 °C). Po určité době se teplota postupně 
snižuje a závěrečná část, tzv. vypékání, probíhá při teplotách obvykle kolem 200 °C. 
Pro drobné pečivo používají některé pekárny opačný postup, s nejnižší teplotou na začátku. 
Výroba nekončí upečením. Vzhledem na hmotnost výrobku je velmi důležité jeho 
vychladnutí a uskladnění. Výrobky se nechávají volně chladnout na vozících. Až i střed 
výrobku dostatečně vychladne, výrobky se mohou balit.  
Část výrobků se před balením a expedicí krájí na plátky na strunových nebo nožových 
řezačkách. Manipulace s výrobky po upečení by měla být pod zvýšeným hygienickým 
dozorem. 
 
 
2. 4 CEREÁLNÍ VÝROBKY  
 
Cereální výrobky hrají ve výživě obyvatel ČR velmi významnou roli. I přes mírně stoupající 
spotřebu těstovin mají rozhodující podíl výrobky pekárenské. Nezastupitelnou úlohu mají 
rovněž v celkové bilanci rostlinných a živočišných zdrojů bílkovin a energie, protože spotřeba 
dalšího významného zdroje rostlinných bílkovin – luštěnin – je u nás relativně nízká. 
Mezi výrobky nejčastěji se vyskytující na českém trhu patří různé druhy chleba a běžného 
pečiva, celozrnné a vícezrnné pečivo, jemné pečivo (vánočky, koláče, buchtičky aj.), smažené 
pečivo (koblihy, pirohy aj.), výrobky z listových těst (nekynuté nebo kynuté – tzv. plundrové) 
a trvanlivé pečivo (sušenky, oplatky, perníky, výrobky ze šlehaných hmot, suchary, preclíky, 
crackery). 
Cereální výrobky se řadí mezi potraviny s vysokým stupněm inovace, mnohem vyšším 
než v kterémkoliv jiném potravinářském odvětví. Vývoj nových výrobků reflektuje 
požadavky spotřebitelů, ale v současné době především názory nutričních poradců a lékařů 
a snaží se tak přispívat k řešení zdravotních problémů populace. 
 
Na trhu se objevují zejména výrobky: 
 
� celozrnné, 
� se sníženým energetickým obsahem a zvýšeným obsahem vlákniny, 
� bez cholesterolu, s redukovaným obsahem tuku nebo zcela bez tuku, 
� se sníženým obsahem soli, resp. sodíku, 
� s časově nenáročnou přípravou, zejména s možností využití mikrovlnné energie, mražené 

nebo instantní, 
� s prodlouženou trvanlivostí, bez chemických aditiv a konzervačních prostředků, 
� ve vhodném obalu (MAP, Al fólie, vakuové balení aj.) a přiměřených porcích, 
� fortifikované vitaminy (kyselina listová, vitamin C), minerálními látkami, n-3 mastnými 

kyselinami, β-glukany a dalšími látkami, 
� s netradičními přísadami nebo z netradičních surovin, 
� pro určité věkové kategorie populace a nejrůznější typy diet (celiakie, diabetes aj.), 
� výrobky deklarované jako zcela bez GMO (geneticky modifikovaných organismů a jejich 

produktů). 
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Na druhé straně se ale zvyšuje zájem rovněž o výrobky luxusní, energeticky bohaté 
(např. různé dezerty a dorty s vysokým obsahem tuku i cukru), bio či organické výrobky 
a celou řadu výrobků etnických (mexické, židovské, afroasijské atd.). 
Mezi těmito trendy se v současné době prosazuje především výroba širokého sortimentu 
celozrnných potravin a hotových moučných směsí a premixů, usnadňujících, resp. zejména 
v malých pekárnách umožňujících výrobu různých speciálních výrobků, které by jinak 
tyto pekárny nebyly schopny vyrábět, protože jejich výroba vyžaduje nákladná výrobní 
zařízení. 
 
 
2. 5 TECHNOLOGIE VÝROBY T ĚSTOVIN 
 
Popularita těstovin v našem jídelníčku stoupá. V posledních letech stoupla spotřeba těstovin 
v ČR z dlouhodobého průměru 5,5 kg na 7,1 kg na osobu za rok. Také se rozšiřuje jejich 
sortiment. Co se týče složení, těstoviny patří mezi potraviny bohaté na uhlovodany. Obsahují 
zejména škrob a bílkoviny, v menším množství také minerální látky (draslík, fosfor, vápník). 
Jejich základní receptura je jednoduchá – dělají se z mouky a vody. 
 
 
2. 5. 1 Suroviny pro výrobu 
 
Mouka 
Tradiční surovinou pro výrobu kvalitních těstovin je semolinová mouka, což je polohrubá 
mouka z pšenice tvrdé (Triticum durum). Jelikož ji však v našich podmínkách nelze 
dopěstovat a musí se dovážet, vyrábí se v ČR těstoviny i z pšenice obecné (Triticum 
aestivum), případně ze směsi obou druhů. V takovém případě těsto pro zlepšení 
technologických a senzorických vlastností obsahuje přídavek vajec.  
Charakteristickou vlastností semoliny je vyšší podíl karotenoidních barviv, která ji dodávají 
nažloutlou barvu, žádoucí sklovitý vzhled způsobený částečně nabobtnalými škrobovými zrny 
a vysoký obsah bílkovin (tudíž i lepku), který propůjčuje těstu a poté i výrobku soudržnost, 
pevnost a nerozvářivý charakter. 
Jelikož se vlastnosti mouky výrazně podepisují na senzorické jakosti finálního výrobku, 
je u těstovinářské mouky potřeba dodržet několik parametrů. V první řadě je potřeba používat 
pouze mouky s rovnoměrnou zrnitostí. V případě nerovnoměrné zrnitosti totiž menší 
částečky rychleji absorbují vodu a v těstě by zůstaly bílá moučná místa. Dále je potřeba dbát 
na obsah minerálních příměsí a tmavě zbarvených částic, tzv. očkovitost, která se přenáší 
i na vyrobené těstoviny. Sledovat je potřeba také už zmíněný obsah bílkovin (lepku), 
kterému je nutné přizpůsobit teplotu přidávané vody. Pro slabší mouky je vhodné zvolit nižší 
teploty. 
 
Voda 
Množství vody do těsta je pouze kolem 25 % na hmotnost mouky, což je méně než množství 
odpovídající vaznosti mouky. Vlhkost těsta obvykle dosahuje asi 30 %. 
 
Vejce 
Do vaječných těstovin se přidává 2 – 5 vajec na 1 kg mouky, nejčastěji v sušené formě. 
(1 vejce = 10,4 g). Zlepšující účinek spočívá ve zvýraznění barvy, zvýšení nutriční hodnoty, 
zvětšení objemu a pevnosti těstovin v průběhu vaření. Přídavek vajec však může mít 
i negativní dopad, a to na průsvitnost těstovin, křehkost a lámavost (po usušení). 
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Další suroviny 
Patří sem kukuřičná mouka (zlepšuje barvu a vařivost), případně jiné druhy mouky 
samostatně či v kombinaci s pšeničnou (ječná, ovesná, amarantová), sušené mléko, vitální 
lepek, barviva (kurkuma, karotenoidy), vitaminy (B1, B2), mletá sušená zelenina aj. 
 
 
2. 5. 2 Technologický postup výroby těstovin 
 
Jednotlivé fáze výroby těstovin zahrnují mísení, hnětení a lisování, ofukování, předsušení 
a sušení a nakonec skladování a balení. 
První operace probíhají v tzv. těstárenském lisu pod tlakem. Dochází zde ke smíchání surovin 
a vypracuje se těsto hrudkovité konzistence s vlhkostí kolem 30 %. Moderní výkonné lisy 
pracují za vakua, což vede k rychlejšímu a lepšímu vypracování těsta (bez bublin). Těsto 
je poté posouváno do výtlačného šneku, kde se protlačuje matricí. Tvar matrice závisí 
na druhu těstovin (kulaté pro krátké druhy, obdélníkové pro špagety a svitky) a otvory určují 
tvar výrobku. Vytvarované těstoviny jsou po průchodu matricí odřezávány rotujícími noži 
(krátké druhy) nebo jsou odřezávány a věšeny na závěsné tyče (dlouhé druhy). Současně jsou 
ofukovány horkým vzduchem (asi 50 °C), čímž se odstraní povrchová vlhkost a zabrání 
se slepování. 
Cílem sušení je snížit vlhkost na 13 %, která je stanovena pro sušené těstoviny. Provádí 
se ve dvou fázích: rychlé předsoušení (20 – 90 minut) a pomalé dosoušení (6 – 12 hodin), 
teploty se v obou fázích pohybují do 45 °C. Důvodem pomalého sušení je, že voda prostupuje 
slisovanou hmotou pouze pomalu, co by v případě prudkého sušení způsobilo popraskání 
výrobků. Existují však i nové metody sušení, které pracují s vyššími teplotami (80 °C, 
nebo v některých případech až 120 °C), které umožňují zkrátit dobu sušení                     
až na 1 – 2 hodiny. Pro zabránění praskání se v těchto případech využívá nucené zvlhčování 
prostředí, které zabraňuje vyššímu úniku vlhkosti. Negativem je mírné snížení nutriční 
hodnoty (destrukce vitaminů skupiny B a některých aminokyselin). 
Sortiment těstovin je rozšířen i čerstvými druhy, které se nesuší, případně suší pouze částečně. 
Tyto výrobky jsou po vylisování podrobeny dvoustupňové pasteraci a jejich trvanlivost 
se pohybuje od 3 do 40 dní. V případě čerstvých těstovin se využívá vakuové balení, případně 
ochranná atmosféra. Kromě toho se těstoviny mrazí a konzervují.  
Sušené těstoviny se před zabalením skladují v zásobnících. Balení do plastových fólií plní 
funkci mechanické ochrany, hygienickou a estetickou funkci při prodeji. Většinu obalového 
materiálu je možné svářet, což vytváří hermeticky uzavřený prostor a tím se prodlužuje 
skladovatelnost výrobku. Sušené těstoviny lze skladovat po dobu 1 – 2 let v čistém suchém 
vzdušném prostředí s teplotou 8 – 15 °C a relativní vlhkostí 60 – 65 %.  



31 
 

3 OVOCE A ZELENINA 
Mgr. Zdeňka Javůrková 

 
Součástí produkce potravin rostlinného původu je také ovoce a zelenina. Jedná se o důležitou 
součást výživy člověka, protože zelenina a ovoce jsou hlavním zdrojem vitamínů. Jsou řazeny 
k základním konzervárenským surovinám. Druhová a odrůdová pestrost a také omezená 
údržnost těchto potravin vyžaduje součinnost vlastní konzervárenské výroby a zemědělské 
prvovýroby. 
 
Nutriční hodnota je ovlivněna řadou faktorů, jako je: 
� odrůda, 
� fáze sklizně, 
� podmínky přepravy, 
� způsob skladování, 
� apod. 
 
Přirozená trvanlivost ovoce a zeleniny dosahuje řádově hodin až několika dnů (jsou 
to tzv. vulnerabilní potraviny). Z tohoto důvodu byla vyvinuta řada metod umožňujících 
prodloužení doby skladování, jako např. kontrolovaná a modifikovaná atmosféra v kombinaci 
se sníženou teplotou, ale také moderní aplikace zvýšené teploty. 
Je také prokázáno, že chování jednotlivých druhů ovoce a zeleniny je ovlivněno podmínkami 
před sklizní. Mezi faktory ovlivňující kvalitu a výnos u těchto komodit patří odrůda, půdní 
a zavlažovací systémy, podmínky prostředí (teplota, relativní vlhkost, intenzita světla, 
množství srážek apod.). 
Po sklizni dochází ke změnám vlivem respirace (dýchání), produkci ethylenu, ke ztrátám 
transpirací (odpařením), poruch po sklizni (poruchy způsobené působením nízké teploty 
před sklizní, poruchy z nedostatku minerálních látek apod.). 
Po sklizni je prováděna řada operací, jejichž cílem je snížení ztrát, ke kterým během 
skladování dochází. 
 
Mezi posklizňové operace se řadí: 
� ošetření před balením, 
� tepelné ošetření, 
� balení v kontrolované atmosféře (CAP), 
� balení v modifikované atmosféře (MAP). 
 
Ošetření ovoce a zeleniny před balením 
K velikým ztrátám u ovoce a zeleniny dochází působením přítomných mikroorganismů. 
Za tímto účelem se používají chemické metody, zejména fungicidy a baktericidy, jež 
se aplikují samostatně nebo v kombinaci s chlorováním. V současné době je snaha na náhradu 
těchto postupů fyzikálními a biologickými metodami. Jako slibná metoda je v odborné 
literatuře zmiňována metoda, sloužící ke kontrole růstu mikroorganismů na čerstvém 
i minimálně opracovaném ovoci a zelenině, aplikace chlorované vody. Dále je také 
zmiňována metoda využívající tzv. elektrochemicky aktivované vody, připravované 
z vodného roztoku NaCl, který má silné, netoxické účinky a je popisován jako bezpečný 
a ekologický dezinfekční prostředek. 
Tepelné ošetření 
Jedná se o moderní metodu využívanou před vlastním skladováním ke kontrole škodlivého 
hmyzu, prevenci hniloby, ovlivnění zrání dané komodity, nebo také v případě reakce 
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skladované komodity na extrémní teplotu před sklizní. Tento způsob je žádán, zejména 
z důvodu tlaku na snižování aplikace chemických látek na sklizené plodiny. 
 
Používají se tři metody: 
� horká voda – pro ovoce a zeleninu se používá horká lázeň o teplotě 50 až 60 °C po dobu 

10 minut, ošetření je dostačující pro inaktivaci spor hub a latentních infekcí vyskytujících 
se na povrchu nebo v horních vrstvách buněk, kromě horké lázně se také používá horká 
voda ve formě postřiku, kdy je přístroj součástí linky, je možné použít vodu o vyšší 
teplotě, neboť doba působení je kratší (10 až 60 vteřin), 

� parní teplota – používá se pro ošetření ovoce za účelem inaktivace vajíček a larev hmyzu, 
jedná se o použití vzduchu obohaceného vodní párou o teplotě 40 až 50 °C, 

� horký vzduch – aplikace se provádí v zahřátých komorách s ventilátorem nebo pomocí 
nuceného oběhu, kdy rychlost cirkulace je pečlivě sledována a kontrolována, zahřívání 
komodity je pomalejší, ale šetrnější k poškození ovoce či zeleniny, metoda se používá 
pro inaktivaci hmyzu a hub (např. Botrytis cinerea, Penicillium expansum). 

 
Balení v kontrolované atmosféře 
Jedná se o skladování ovoce a zeleniny v atmosféře plynů, která je odlišná od normálního 
složení vzduchu, odpovídá požadavkům určitého ovoce nebo zeleniny. Složení je možné 
kontrolovat během skladování, tak aby nedocházelo k poškození produktu. Jedná 
se o nákladnou metodu, proto není vhodná pro krátkodobé skladování, hodí se pro skladování 
celého ovoce a zeleniny ve velkokapacitních skladech nebo během transportu. 
Balení v modifikované atmosféře 
Balení v modifikované atmosféře (MAP, Modified Atmosphere Packaging) je definováno 
jako balení rychle se kazících potravin v atmosféře, která je modifikována tak, že její složení 
neodpovídá složení vzduchu. Oproti balení v kontrolované atmosféře (CAP, Controlled 
Atmosphere Packaging) je možný nižší stupeň kontroly koncentrace použitých plynů. 
Nejčastěji se jedná o to, že atmosférické podmínky jsou vytvořeny jen na omezenou dobu a 
následně dochází k interakcím mezi skladovanou komoditou a prostředím. 
 
Složení MAP je závislé na: 
� vlastnostech produktu (míre respirace, množství produktu, koncentrace O2 a CO2), 
� podmínkách prostředí (teplota, relativní vlhkost, světlo apod.), 
� vlastnostech obalového materiálu. 
 
 
3. 1 OVOCE 
 
Čerstvé ovoce jsou jedlé plody a semena různých kulturně i planě rostoucích stromů a keřů 
s nadzemní dřevitou částí, které jsou bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování 
uváděny v syrovém stavu na trh. Společným charakteristickým znakem ovoce je poměrně 
vysoká kyselost (pH je zpravidla nižší než 4,3) a přiměřený obsah cukrů. 
Stupeň zralosti rozhoduje o trvanlivosti, složení a následném využití ovoce. S ohledem 
na zpracování rozlišujeme tyto stupně zralosti: 
 
� fyziologická – plně vyvinutá semena, schopná klíčit, někdy označovaná jako botanická 

zralost, 
� konzumní – plody jsou vhodné ke konzumu v čerstvém stavu, 
� sklizňová – plod lze lehce oddělit od větévky, krátce než začne ovoce opadávat, 
� technologická – nejlépe vyhovuje zpracování ovoce. 
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Vhodnost fáze zralosti se pro jednotlivé konzervárenské výrobky liší. 
Ovoce můžeme dle pěstitelsko-botanických znaků rozdělit na jádrové, peckové, drobné 
a cizokrajné ovoce. Příklady uvádí následující Tabulka 1. 
 
Tabulka 1: Vybrané druhy ovoce 
Druh ovoce Příklady Latinský název 

Jádrové 

Jabloň rod Malus 

Hrušeň domácí Pyrus domestica 

Kdouloň obecná Cydonia oblonga 

Peckové 

Slivoň švestka Prunus domestica 

Třešeň ptačí Prunus avium 

Višeň obecná Prunus cerasus 

Meruňka obecná Prunus Armeniaca 

Broskvoň obecná Prunus persicca 

Drobné 

Rybíz Ribes 

Angrešt, Srstka obecná Grossularia uva-crispa 

Ostružník obecný Rubus flagellaris 

Maliník obecný Rubus Idaeus 

Jahodník obecný Fragaria vesca 
 
Plody citrusů, banány, ananas, liči, fíky a mnoho další řadíme mezi cizokrajné ovoce 
pěstované v subtropickém a tropickém pásmu. Jedná se o velice nesourodou skupinu. 
Chemické složení jednotlivých druhů ovoce je velice odlišné. U vybraných druhů uvádí 
složení Tabulka 2. 
 
Tabulka 2: Chemické složení některých druhů ovoce 
Druh ovoce Sušina (%) Cukry (%) Vláknina (%) Pektin (%) 

Broskve 10,8 – 19,8 8,8 – 22,0 0,5 – 1,0 0,4 – 1,0 

Hrušky 11,0 – 13,6 8,3 – 15,1 1,4 – 2,6 0,2 – 1,3 

Jablka 9,0 – 16,3 7,8 – 13,9 0,8 – 2,4 0,3 – 1,8 

Jahody 6,5 – 11,4 5,4 – 8,0 1,2 – 4,0 0,1 – 0,8 

Meruňky 8,6 – 16,8 3,6 – 16,8 0,6 – 1,8 0,4 – 1,3 

Švestky 12,0 – 22,5 8,0 – 13,0 0,4 – 1,6 0,2 – 1,5 

Třešně 11,0 – 14,9 10,0 – 16,0 0,4 – 1,5 0,1 – 1,2 

Višně 11,0 – 15,4 7,1 – 10,5 0,3 – 1,4 0,3 – 0,8 

Zdroj: Rop, O. a kol., 2005 
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3. 2 ZELENINA  
 
Další důležitou součástí potravy člověka je také zelenina. Jedná se o důležitý zdroj vitamínů 
a minerálních látek. Z dietetického hlediska je zelenina hodnotnější než ovoce. 
Jako čerstvou zeleninu označujeme jedlé části jednoletých nebo víceletých rostlin, zejména 
kořeny, bulvy, listy, nať, květenství a plody. Do oběhu je čerstvá zelenina uváděna 
bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování. Vybrané druhy zeleniny uvádí 
Tabulka 3. Dvě třetiny spotřeby zeleniny u nás tvoří sedm druhů zeleniny (rajčata, zelí, 
cibule, meloun, mrkev, okurky a paprika zeleninová). Ve zbylé třetině se nejvíce objevuje 
špenát, hrášek, fazolka, česnek, ředkvička, pažitka, pór a pekingské zelí. Příklady složení 
vybraných druhů zeleniny uvádí Tabulka 4. 
 
Tabulka 3: Vybrané druhy zeleniny 
Druh zeleniny Příklady Latinský název 

Košťálová 

Zelí hlávkové (Brassica oleracea var. capitata) 

Kapusta (Brassica oleracea) 

Kedluben (Brassica oleracea var. gongylodes) 

Květák (Brassica oleracea var. botrytis) 

Plodová 

Okurka (Cucumis sativus) 

Melouny  

Rajče (Lycopersicon esculentum) 

Paprika (Capsicum annum) 

Cibulová 

Cibule kuchyňská (Allium cepa) 

Česnek (Allinum sativum) 

Pór (Allium porrum) 

Kořenová 

Mrkev (Daucus carota) 

Petržel (Petroselium crispum) 

Celer (Apium graveolens) 

Listová Salát hlávkový (Lactuca sativa var. capitata) 

Lusková 

Fazol zahradní (Phaseolus vulgaris) 

Bob (Vicia faba) 

Čočka (Lens culinaris) 

Sója (Glycine soja) 
 
Tabulka 4: Chemické složení některých druhů zeleniny 
Druh zeleniny Sušina (%) Bílkoviny (%) Sacharidy (%) Vláknina (%) 

Cibule 10,9 – 14,0 1,0 – 1,4 80,4 – 10,0 0,7 – 1,5 

Česnek 25,8 – 37,0 4,4 – 6,7 19,0 – 26,3 0,7 – 1,1 

Květák 7,5 – 9,3 2,0 – 2,7 3,0 – 4,6 0,9 – 1,2 

Mrkev 10,7 – 15,2 0,7 – 1,2 4,8 – 9,6 0,7 – 2,0 
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Paprika 7,0 – 9,3 0,7 – 1,2 3,3 – 4,7 1,4 – 2,2 

Rajčata 4,6 – 6,6 0,7 – 1,0 1,9 – 4,0 0,5 – 0,8 

Zelený hrášek 12,3 – 24,2 5,4 – 7,2 10,3 – 14,2 1,5 – 2,2 

Špenát 6,6 – 11,5 2,0 – 2,3 1,7 – 3,2 0,5 – 0,8 

Zdroj: Rop, O. a kol., 2005 

 
 
3. 3 SENZORICKÉ HODNOCENÍ OVOCE A ZELENINY  
 
Postihnout senzorickou jakost ovoce a zeleniny, jako dvou potravinových komodit, je 
pro velký počet druhů a odrůd, vysoký počet jakostních znaků a jejich deskriptorů obtížné. 
U ovoce a zeleniny se hodnotí: 
� vnější vzhledová jakost – ta je dána mnoha znaky, největší význam má vzhled, tvar, 

textura, barva a velikost. Hodnotí se většinou zrakem, ale i hmatem a čichem, mají velký 
význam pro prodejnost zboží. K důležitým znakům vzhledu ovoce a zeleniny patří 
i celistvost, zdravost, čerstvost, dužnatost, vyrovnanost (homogenita), povrchová čistota 
a suchost, 

� velikost a hmotnost – posuzuje se nejdříve vizuálně, požaduje se vyrovnanost, 
� textura – je vyjadřována charakteristikami: 

– tvrdost, 
– soudržnost 
– gumovitost, 
– žvýkatelnost, 
– šťavnatost, 
– tuhost, 
– měkkost, 
– apod., 

� barevnost – posuzuje se barevný tón, sytost a jas barvy a typičnost barvy odpovídající 
druhu, odrůdě nebo stupni zralosti, někdy se používá také srovnání s barevnými standardy 
(etalony), 

� chutnost – komplexní vnímání chuti a vůně má mimořádný význam pro hodnocení 
druhové a odrůdové chutnosti. 

 
 
3. 4 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY  
 
Neboť se ovoce a zelenina řadí k rychle kazícím se potravinám, je některé druhy nutné 
zpracovat. Zpracování ovoce a zeleniny v podnicích konzervárenského a mrazírenského 
průmyslu se oproti jiným odvětvím potravinářského průmyslu vyznačuje značnou sezónností, 
tj. častými změnami výroby během roku, i když je obecná snaha tento trend omezit 
zužováním sortimentu nebo zaváděním výrob z polotovarů. 
Každoročně se v České republice vypěstují stovky tisíc tun rostlinných plodin (ovoce, 
zeleniny, brambor apod.). Velká část jich směřuje přímo ke spotřebitelům, část je určena 
ke konzervárenskému či mrazírenskému zpracování. Ročně je v konzervárenském průmyslu 
vyprodukováno 20 tisíc tun výrobků z ovoce (kompoty, sušené ovoce), 200 tisíc tun ovocných 
šťáv a sirupů, 100 tisíc tun konzervovaných výrobků ze zeleniny, zmrazovaného ovoce 
asi 5 tisíc tun a zmrazované zeleniny asi 50 tisíc tun. 
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Zpracování ovoce a zeleniny v tomto průmyslu lze rozdělit do několika oblastí: 
� předběžné technologické operace, společné pro ovoce a zeleninu, 
� výroba produktů zachovávající si kusovitost použité suroviny, 
� výroba rozmělněných produktů, 
� technologie výroby macerovaného ovoce a zeleniny, 
� výroba čirých ovocných šťáv, 
� výroba koncentrátů, 
� speciální výrobky. 
 
 
3. 4. 1 Předběžné technologické operace 
 
Mezi předběžné technologické operace řadíme: 
� sklizeň, 
� skladování, 
� čištění, 
� třídění, 
� odstranění nepoživatelných částí, 
� dělení. 
 
Sklizeň 
Vlastní doba sklizně konzervárenských surovin je dána tzv. technologickou zralostí plodiny 
vyhovující požadavkům daného zpracování. Ve většině případů se neshoduje se zralostí 
fyziologickou. Například k výrobě kompotů se požaduje ovoce nezralé, naopak ovoce 
pro výrobu protlaků by mělo být plně vyzrálé. Nejlepší způsob sklizně je zajisté ruční, ovšem 
moderní tendence směřuje k úplné mechanizaci výroby, tudíž ke strojové sklizni. 
Pro strojovou sklizeň je ovšem nutná dostatečná mechanická odolnost plodů, jednotná doba 
dozrávání plodů a také vhodná stavba rostliny. 
 
Skladování 
Odolnost ovoce a zeleniny vůči změnám, ke kterým dochází po sklizni, je různá. Moderní 
technologie směřuje k maximálnímu zkrácení doby skladování, neboť během ní dochází 
ke ztrátám. Jedná se o ztráty vzniklé v důsledku respirace, popřípadě mechanického 
poškození. Nejčastěji se snižuje obsah vody, dochází k prodýchávání cukrů a k měknutí 
pletiv. Pokud i přes veškeré snahy musí být surovina před dalším zpracováním skladována, 
měla by být skladována v chlazených prostorech, popřípadě s využitím řízené atmosféry. 
Pouze některé suroviny mohou být skladovány volně, například kořenová zelenina 
a brambory. Ty mohou být skladovány volně, ale za podmínek omezujících mikrobiální 
změny a přístup škůdců. 
 
Čištění 
Čištění je operace, při které dochází k odstraňování kontaminantů ze suroviny na úroveň 
vhodnou pro další zpracování. Přehled hlavních kontaminantů uvádí Tabulka 5. V případě, 
že surovina obsahuje takové množství kontaminantů, že ho není možné během čištění snížit 
pod akceptovatelnou mez, nesmí být surovina zpracována. Čištění je možné provádět dvěma 
způsoby: suchým způsobem a čištění mokrým způsobem, tj. praním. 
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Tabulka 5: Kontaminanty konzervárenských surovin 
Kovy Železné i neželezné kusy kovů, šrouby, piliny, špony 

Minerální látky Zemina, motorové oleje, vazelína, kameny 

Nepoživatelné části rostlin Listy, větévky, skořápky, slupky, stonky 

Nepoživatelné živočišné produkty Srst, kosti, výkaly, krev, hmyz 

Chemikálie Rezidua hnojiv, postřiků 

Mikroorganismy Plody napadené hnilobou, plísní 

Produkty činnosti 
mikroorganismů 

Toxiny, barviva, hořké látky, látky působící přípachy 

Zdroj: Kadlec, P. a kol., 2009 
 
Suché čištění - méně nákladné, ale také méně účinné (separátory, které využívají proudění 
vzduchu, síta, oddělování nečistot na sítech, separátory kovů atd.) Při zpracování se používá 
v mnohem menší míře než praní. Obecně se používá pro produkty menších rozměrů, 
mechanicky odolné a s obvykle nízkým obsahem vlhkosti. 
 
Praní - účinnější způsob čištění, umožňující podstatné snížení mikrobiální kontaminace, 
nevýhodou je produkce velkého množství nákladně likvidovatelných odpadních vod. 
V konzervárenských provozech činí spotřeba pitné vody 1-6 litů na 1 kg suroviny. Proces 
praní probíhá ve třech fázích: 
� předmáčení, 
� vlastní praní 
� opláchnutí pitnou vodou. 
 
Na účinnost vlastního praní má vliv složení prací vody (používá se aplikace povrchově 
aktivních látek, dezinfekčních činidel), teplota a mechanické namáhání povrchu prané 
suroviny. Velice důležitý je výběr vhodné pračky (výběr je ovlivněn odolností suroviny). 
Setkáváme se s pračkami šetrnými pro měkké suroviny (maliny, borůvky), ale také 
s pračkami pro suroviny velmi odolné (kořenová zelenina, okurky). V praxi se tudíž 
setkáváme s širou škálou praček, např. sprchové, vzduchové, vibrační, flotační, bubnové, 
hřeblové, kartáčové, hrabicové apod. 
 
Třídění 
Tříděním, nebo-li inspekcí, se rozumí rozdělení suroviny podle měřitelných fyzikálních 
vlastností. Jejím cílem je splnění podmínek pro dosažení požadované kvality konečného 
výrobku, ale i požadované efektivnosti a výtěžnosti automatizovaných technologických 
operací. Podle provedení rozlišujeme třídění: 
� ruční a mechanizované, 
� třídění podle jakosti, 
� podle velikosti, 
� podle barvy, 
� podle zralosti (některé uvedené typy se vzájemně překrývají). 
 
Třídění se zařazuje na začátek zpracování, ale také se velmi často zařazuje jako mezioperační 
kontrola po důležitých mechanizovaných úpravách. 
 
Odstranění nepoživatelných částí 
Nepoživatelnými částmi se rozumí části rostlinného pletiva, které jsou nestravitelné 
nebo z hlediska konečného výrobku nežádoucí.  
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Řadíme sem: 
� obrušování trichomů, 
� odstranění stopek a zbytků okvětí u angreštu, 
� mlácení hrášku, 
� odšpičkování zelené fazolky, 
� odvrtávání košťálu u zelí, 
� apod. 
 
Nejčastěji se jedná o odstopkování, odpeckování a loupání suroviny. Používá se zejména 
u výrobků zachovávajících si kusovitost, u rozmělněných výrobků se odstraňují nepoživatelné 
části během protírání na pasírkách. 
 
Odstopkování provádíme u měkkého a šťavnatého ovoce (višně, třešně, rybíz) před vlastním 
zpracováním, neboť oddělením stopky se plod poškodí a dochází k uvolňování šťávy 
a také k mikrobiální zkáze. U menších plodů se vyrážením pomocí trnu provádí odpeckování, 
u větších plodů je nejprve nutné provést půlení (meruňky, broskve). Pomocí dutého nože 
se také provádí odjadřincování u jádrového ovoce. 
V konzervárenské praxi se používají tři metody loupání: 
� mechanické, 
� termické, 
� chemické. 
 
Při mechanickém loupání jsou plody nasazeny na rotujícím trnu, oloupány pomocí přítlačného 
stacionárního nože nebo abrazivního systému. Termické loupání je založeno na působení 
zvýšených teplot na rostlinná pletiva. Musí být prováděno tak, aby nedošlo k působení 
vysokých teplot do hlubších vrstev. Uvolněná slupka je odstraněna mechanicky. Při 
chemickém loupání je účinek vyšších teplot zesílen působením roztoku NaOH (60–95 ºC + 
louh o koncentraci 2-20 % po dobu 1-10 minut, nutná neutralizace kyselinou citrónovou). 
Jedná se účinný způsob loupání, ale jeho nevýhodou je práce s horkými roztoky louhu a silně 
alkalická reakce odpadu. 
 
Dělení 
Dělení se někdy provádí současně s odpeckováním nebo odjadřincováním. Je významné 
jednak z hlediska vzhledu finálního výrobku, ale také lze velikostí kusů ovlivnit průběh 
technologických operací, založených na sdílení tepla a hmoty. 
 
 
3. 4. 2 Výrobky zachovávající kusovitost 
 
Základními kusovitými výrobky tepelně sterilovanými jsou různé kompoty a výrobky 
ze sterilované zeleniny, které mohou být ve sladkokyselém nebo slaném nálevu. 
 
Kompoty 
Kompoty obsahují celé nebo vhodně dělené ovoce. Ovoce je zalité cukerným nálevem 
a konzervované tepelnou sterilací (Obrázek 1). Základní požadavek je na maximální 
zachování původního tvaru, vůně, barvy a dosažení charakteristické chuti. Jedním z velmi 
důležitých kroků je výběr vlastní suroviny. Správná technologická zralost často odpovídá 
konzumní zralosti, ale plody musí být ještě dostatečně tuhé, u některých surovin předchází 
technologická zralost zralosti konzumní. 
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Obrázek 1: Postup výroby kompotů 

 
 
Rozlišujeme dva typy obalů používaných k uzavírání kompotů: 
 
� dýchací obaly (konzervové sklenice s Omnio a Pano úzávěrem) umožňují uvolnění plynů 

z obalu ven a vytvoření požadovaného podtlaku v konzervě, 
� nedýchací obaly (konzervové plechovky a sklenice s Twist-Off uzávěry), nedochází 

k výměně plynů s okolím, musí se uzavírat parovakuově, aby vznikl požadovaný podtlak 
potřebný pro těsnost uzávěru. 

 
Sterilace kompotů se díky jejich kyselému charakteru (pH < 4,0) provádí při teplotách 
od 80 do 95 ºC po nezbytnou dobu. 
Ke sterilaci se používají kontinuální sprchové sterilátory (několik metrů dlouhé tunely), 
popřípadě kombinované s parním ohřevem. Na konci jsou kompoty ochlazeny na teplotu 
30 ºC. Po ochlazení je nutné obaly osušit. Poté se etiketují a balí do skupinového přepravního 
obalu. 
 
Sterilovaná zelenina 
Sterilovaná zelenina je vyráběna celá nebo dělená, obvykle zalitá ve sladkokyselém 
nebo slaném nálevu. Typickým výrobkem ve sladkokyselém nálevu jsou sterilované okurky. 
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Surovinou jsou okurky tzv. nakladačky (sytě zelené, čerstvé, nepřerostlé, štíhlé, 
nedeformované, beze skvrn). 
 
Obrázek 2: Postup výroby sterilované zeleniny 

 
 
Plnění okurek se provádí nejčastěji ručně, pokud se přidává koření a čerstvá zelenina, dává 
se na dno nádob. Nálev se vaří předem, obsahuje 0,8 – 1,0 % kyseliny octové; 1,0 % soli; 
cukru asi 4,0 %, koření (hořčičné semeno, pepř, nové koření, bobkový list, cibule, kopr atd.). 
Nálev se plní za horka, následně se uzavřou obaly a následuje sterilace a posterilační úpravy. 
Podobně se zpracovávají i další výrobky – marinované zelí, květák, celer, směsi kořenové 
zeleniny, zeleninové saláty, paprika v nálevu s olejem atd. 
Charakteristickým výrobkem ve slaném nálevu je například sterilovaný hrášek (Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Postup výroby sterilovaného hrášku 

 
 
Další výrobky jsou např. sterilované fazolové lusky, chřest, olivy, ale i brambory. 
 
 
3. 4. 3 Výroba sušeného ovoce a zeleniny 
 
Principem výroby sušeného ovoce a zeleniny je odnětí vody v množství, které zabrání kažení 
daného zboží. Při sušení by nemělo docházek ke ztrátám termolabilních složek a nadměrnému 
snížení bobtnavosti. Optimální vysušení je na 15–20 % zbytkové vlhkosti u ovoce 
a u zeleniny na 5–10 %. Sušení se provádí tak, aby po namočení ovoce nebo zelenina rychle 
bobtnala a vrátil se jí požadovaný (co možná původní) vzhled, vůně a chuť. 
Surovina pro sušení má být vyzrálá s dostatečně pevným pletivem, maximálně vybarvená 
(u bělodužniných naopak), s dostatečně vysokým obsahem sušiny, zdravá. Ovoce by mělo být 
lehce loupatelné, s malým jadřincem, resp. aby šla dužnina snadno od pecky. Do vlastního 
zpracování je surovina skladována v chladírnách, pouze málo citlivá surovina, jako je 
například mrkev, se může skladovat při běžné teplotě. Postup výroby znázorňuje obrázek 4. 
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Obrázek 4: Postup výroby sušeného ovoce a zeleniny 

 
Sušení ovoce a zeleniny lze provádět volně na vzduchu (slunci) nebo v sušárnách různých 
konstrukcí. Často se setkáváme s pásovými sušárnami s postupným ohříváním sušícího 
vzduchu, s protiproudým uspořádáním. Teplota sušení se pohybuje mezi 60 až 90 °C. Většina 
naší produkce je určena pro další zpracování při výrobě sušených polévek, pokrmů, ovoce pro 
instantní kaše a müsli. Z tohoto důvodu se suší menší částice než 1 cm a usušené suroviny se 
třídí podle velikosti. Někdy se provádí třídění dle barvy, na lince by měl být zařazen detektor 
kovů. 
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Tabulka 6: Příklady sušeného ovoce a zeleniny: 
Sušené ovoce Sušená zelenina 
• hrušky, 
• jablka, 
• švestky, 
• borůvky, 
• apod. 

• hrášek, 
• karotka, 
• celer, 
• petržel, 
• pastinák, 
• cibule, 
• špenát, 
• a další druhy zeleniny. 

 
Sublimační sušení potravin 
Materiál určený k sušení se zmrazí na teplotu -25 °C a níže, zmrazování probíhá v komoře 
lyofylizátoru. V komoře je udržován tlak nižší než 620 Pa, díky podtlaku na kondenzátoru 
(o nižší teplotě než je teplota sušeného materiálu, cca -45 °C) namrzá voda odpařená 
(vysublimovaná) z potraviny. 
U této metody dojde ke snížení vlhkosti až na 2-5 % (podle materiálu). Nedochází 
k inaktivaci enzymů, ani mikroorganismů, proto je důležité přítomné enzymy, zejm. oxidační, 
důkladně inaktivovat před vlastním sušením. 
Sublimačním sušením dojde k vyššímu zakoncentrování, získáme sušeninu o menším objemu. 
Díky šetrnému sušení mají získané potraviny příznivé vlastnosti: 
� zachovávají si původní barvu, chuť a vůni, 
� mají minimálně změněné nutriční složky, 
�  zachovávají si původní tvar, 
� snadno a rychle se rehydratují, 
� mají delší trvanlivost, 
� jedná se o materiál nižší hmotnosti, 
� méně náchylné na změny konzistence. 
 
Nejvhodnější je tato metoda sušení pro instantní polévky, součásti salátů, maso (strava 
horolezců), sušený čaj, sušené koření (zelený pepř) apod. 
 
 
3. 4. 4 Výroba zmrazovaného ovoce a zeleniny 
 
Příprava suroviny před zmrazováním je obdobná jako zmiňovaných postupů. Principem je 
zastavení všech mikrobiálních i enzymových procesů v důsledku prudkého a dostatečně 
hlubokého zmrazení. Tím jsou minimalizovány základní problémy, jako jsou potrhaná 
pletiva, denaturace a koagulace koloidů v důsledku odjímání vody. Postup popisuje obrázek 
5. 
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Obrázek 5: Postup výroby zmrazeného ovoce a zeleniny 

 
 
V některých případech se surovina nejdříve zmrazí a až potom se balí. 
Zmrazování uchovává surovinu ve stavu, v jakém byla přijeta ke zpracování. Proto 
se zpracovává prvotřídní surovina, která je před vlastním zmrazení upravena, ovoce je 
zmrazováno volné nebo ošetřené cukerným roztokem, zelenina se blanšíruje. Ke zmrazování 
se používají zařízení různé konstrukce, například kontaktní, imersní, fluidní nebo deskové 
zmrazovače. Nejčastěji se používají pásové zmrazovače. 
Použité obaly musí zabraňovat vysychání a vytékání šťávy, nemusí být hermetické a musí být 
určené pro nízké teploty. Některé obaly mohou mít indikátor teploty. 
 
 
3. 4. 5 Výroba mléčně kvašené zeleniny 
 
Principem výroby mléčně kvašené zeleniny je konzervace kyselinou mléčnou, která vzniká 
při přeměně sacharidů obsažených v zelenině bakteriemi mléčného kvašení. Během kvašení 
také vzniká určité množství kyseliny octové a ethanolu apod. V našich podmínkách se takto 
nejčastěji zpracovává zelí a okurky. 
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Tradiční technologie je založena na správném vedení kvasného procesu v nakrouhaném, 
prosoleném a upěchovaném zelí nebo okurkách zalitých slaným nálevem. Velice důležité je, 
aby se co nejrychleji vytvořilo dostatečné množství kyseliny mléčné (1,5 %, pH 3,4 – 3,5). 
Stabilita konečného produktu je ovlivněna přítomností kyseliny mléčné. To je možné 
při zachování anaerobních podmínek a teplotě 0 - 10 °C. 
 
 
3. 4. 6 Výroba rozmělněných produktů 
 
V této skupině nalezneme širokou škálu výrobků z ovoce i zeleniny. Spadá sem výroba 
rozmělněného ovoce, ovocných pomazánek (marmelád a džemů), rajčatového protlaku, 
kečupu a špenátového protlaku. 
 
Výroba rozmělněných produktů z ovoce 
Jedná se zejména o polotovary určených pro výrobu marmelád a džemů, pouze část je určena 
jako finální výrobek pro spotřebitele. Rozmělněné výrobky z ovoce se liší konzistencí 
od homogenních protlaků až po hmoty obsahující velký podíl rozmělněných kusů ovoce. 
Rozmělněné ovocné polotovary se rozlišují podle konzistence a způsobu opracování od hrubě 
dezintegrovaných kusů ovoce konzervovaných v roztoku siřičitanu (nerozvařené dužniny 
nebo pulpy), přes rozvařené ovoce s kusy původní suroviny vhodně konzervované (dužniny 
nebo pulpy) až po povařené ovoce protřené na protěračkách do podoby homogenního protlaku 
požadované jemnosti (protlaky a dřeně), patřičně konzervované (oxidem siřičitým, dnes spíše 
tepelně sterilované asepticky skladované nebo produkty zmrazované). 
Dužnina je ovoce bez nestravitelných částí (před zakonzervováním, ale i zmrazovaná), pulpa 
je chemicky konzervované ovoce bez ohledu na tepelné opracování, protlak je tepelně 
opracovaný a protlačený (libovolné konzervace), dřeň je odpad z pasírky. 
Část těchto polotovarů se konzervuje zmrazováním a část produkce je určena jako finální 
výrobek ve formě zmrazovaných nebo tepelně sterilovaných protlaků. 
Základní operací je rozváření (neplatí pro výrobu dužniny), to musí být provedeno 
co nejrychleji po mechanickém poškození suroviny (dělení). Dojde k inaktivaci enzymů 
a dokonalému odvzdušnění suroviny. Používá se zařízení s přímým ohřevem (vstřikování 
páry přímo do suroviny – např. Herborthovy kontinuální ohřívače), a s ohřevem nepřímým 
(duplikátorové kotle). 
Při výrobě dužniny neboli pulpy je po rozváření zpracování ukončeno a polotovar se následně 
konzervuje. Při výrobě protlaku (dřeně) se následně rozvařený materiál pasíruje na pasírkách 
(protěračkách). Protěračky se někdy využívají k odstranění nepoživatelných částí a mohou 
nahradit některé předběžné operace (loupání, odpeckování). 
Rozmělněný produkt se následně stabilizuje konzervací, chemicky přídavkem oxidu siřičitého 
(méně jakostní polotovar), zmrazením nebo tepelnou sterilací (u jakostních polotovarů). 
 
Výroba ovocných pomazánek 
Řadíme sem výrobu marmelád a džemů, dále také ovocných rosolů. Principem je konzervace 
ovocné dužniny, měli nebo protlaku zvýšením obsahu sušiny, nejčastěji odpařením části vody, 
nebo přídavkem cukru a následným převedením do rosolovité konzistence. 
Džem je definován jako výrobek z jakéhokoliv druhu ovoce nebo směsi ovoce, může 
obsahovat kousky ovoce, ale nemusí (např. meruňky, višně, jahody apod.), s řídce rosolovitou 
konzistencí. Jako marmelády se označují stejné výrobky, ale z citrusových plodů. Při výrobě 
ovocných pomazánek se přidává k ovoci řepný cukr, škrobový sirup, kyselina citrónová, 
pektin. 
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Při sváření je nutné, aby byl vypuzen všechen oxid siřičitý, pokud byl použit ke konzervaci 
polotovarů. Sváření se ukonči až je dosažena požadovaná refraktometrická sušina, výrobek 
se naplní za horka do obalů a nechá v klidu ztuhnout. Ovocné pomazánky s obsahem cukru 
60 až 65 % jsou samoúdržné (nízká aktivita vody). 
Ovocné pomazánky s nízkým obsahem sušiny (20 – 45 %) nejsou samoúdržné a po otevření 
obalu se musí co nejrychleji zkonzumovat. Při jejich výrobě chybí fáze odpařování a sváření 
musí být provedeno co nejrychleji, z důvodu špatné tepelné stability rosolotvorného 
preparátu. Chuť takového výrobku je díky nízkému obsahu cukru nevýrazná, proto se musí 
tyto výrobky vyrábět z čerstvé suroviny nebo maximálně ze zmrazovaného polotovaru. 
Ovocným pomazánkám je velice podobný tradiční konzervárenský výrobek, povidla. Jedná 
se o švestkový protlak svařený do polotuhé konzistence (50 % sušiny). Díky vysoké kyselosti 
jsou povidla stabilní i při nižší koncentraci sušiny. Běžně se povidla vyrábějí svářením 
na otevřeném kotli při vysokých teplotách, která jim dává charakteristikou chlebovou chuť 
a tmavou barvu. Velice často se povidla vyrábějí ze sušených švestek jako polotovaru. 
V případě přidání cukru (tuzemské švestky mají nižší obsah cukerné sušiny) je nutné 
deklarovat tento přídavek na obalu. 
 
Výroba raj čatového protlaku 
Jedná se o tradiční tuzemskou konzervu, která je v současné době z ekonomických důvodů 
nahrazována levnějším kečupem. Vyrábí se ze suroviny (rajčat) stejnoměrně vyzrálé, 
intenzivně zbarvené s co největším obsahem sušiny (4 – 6 % refraktometrické sušiny). Plody 
by měly být pevné, odolné proti pukání a způsobilé transportu. 
Do závodů jsou rajčata transportována volně ložená, následně se uloží do plavících žlabů 
naplněných studenou vodou, kde je možné je skladovat až 24 hodin. K vlastnímu zpracování 
se dopravují plavením (více obrázek 6). 
Z hlediska výroby je významná fáze drcení a prohřívání suroviny. Někdy se rajčata spaří 
a drtí nebo se spařuje až rajčatová drť. Doporučuje se v některých případech odstranit semena 
před zahřátím, aby nedošlo k extrakci tuků do konečného výrobku. Zahřátí drti se provádí 
z důvodu inaktivace pektolytických enzymů, k tomu se používají různé tepelné výměníky 
určené pro ohřev kašovitých hmot (votátor). Ohřev se provádí na teplotu zhruba 90 ºC 
na 1 minutu. Získáme tzv. hot-break protlak. 
Cold-break protlak se vyrábí zejména ve Spojených státech. Tento typ se liší ošetřením drtě 
z rajčat. Ta se drtí za studena při teplotě 20-30 ºC a ponechá se několik hodin při nízké 
teplotě. Tento protlak je řidší a světlejší. 
Dalším důležitým krokem je protírání drtě na pasírkách (síto o velikosti ok 0,4 mm), tak aby 
byl protlak homogenní, velmi jemné konzistence. Surový protlak je v další fázi zahuštěn asi 
tak pětkrát na konečnou koncentraci refraktometrické sušiny 20 %. To se provádí na dvou až 
tříčlenných odparkách při maximální teplotě 85 – 90 ºC. 
Zahuštěný protlak konzervujeme tepelnou sterilací. Zahuštěný protlak se pak zahřeje 
v tepelném výměníku, vysteriluje mimo obal a asepticky naplní nebo se naplní a vysteriluje 
v obalu. 
Konečný výrobek by měl být jasně červené barvy a hustě pastovitou konzistenci. Neměly 
by být přítomny hořké příchutě.  
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Obrázek 6: Postup výroby rajčatového protlaku 

 
 
Výroba kečupu 
Jedná se o dvakrát až čtyřikrát zahuštěný protlak z rajčat s upravenou chutí přídavky soli, 
octa, sladidla a extrakty z koření. Při výrobě se prakticky smíchá rajčatový protlak s vodou 
a ochucovadly. Stabilitu výrobku je nutné upravit stabilizátory (modif. škrob, pektin apod.), 
které brání oddělování pevného a kapalného podílu a upravují také konzistenci kečupu. 
Po smíchání všech surovin dle receptury následuje kontinuální sterilace podle pravidel 
pro kyselé potraviny jak v obalu, tak mimo obal s využitím aseptického plnění. 
Menší část vyrobených kečupů se konzervuje chemicky (kyselinou sorbovou nebo 
benzoovou). Hotový kečup by měl mít refraktometrickou sušinu pocházející z rajčat 
minimálně 7 %. 
 
Výroba špenátového protlaku 
Jedná se o klasickou konzervu na bázi rozmělněné zeleniny,  současné době se vyrábí 
výhradně protlak zmrazovaný. 
Surovina pro výrobu jsou listy špenátu, které by měly být sytě zelené, jemné, nenatrpklé, 
bez cévních vláken s koncentrací rozpustné sušiny nad 7 %, měly by pocházet z pozdě 
vykvétajících odrůd. 
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Obrázek 7: Postup výroby špenátového protlaku 

 
 
 
3. 4. 7 Výroba macerovaného ovoce a zeleniny 
 
V této skupině jsou tekuté výrobky, které obsahují vysoký podíl původního rostlinného 
pletiva, tj. jedná se o výrobky charakteru velmi jemného protlaku, někdy označované 
jako dřeňové, kalné šťávy. Zahrnují ovocnou a zeleninovou dětskou výživu a šťávy s různým 
podílem původní ovocné a zeleninové vlákniny. V současnosti se tyto šťávy vyrábějí 
za použití aromových a zákalových bází ředěním koncentrátů. Postup je na obrázku 8. 
Při výrobě je kladen požadavek na rychlost zpracování a celková doba výroby by neměla 
přesáhnout cca 20 minut. 
Výběr suroviny a předběžné operace jsou podobné jako při výrobě rozmělněných výrobků. 
Pro kvalitu výrobku je rozhodující fáze macerace a homogenizace. Během těchto fází musí 
být inaktivovány oxidázy, materiál by měl být odvzdušněn a měla by být stabilizována 
disperze. Rozmělnění (dezintegrace) se provádí tepelně-mechanicky, principiálně se jedná 
o důkladné rozváření, někdy kombinované s enzymovou macerací rostlinného pletiva 
(převedení organizovaného rostlinného pletiva díky pektolytickým enzymům na suspenzi 
nepoškozených buněk). 
 
 
3. 4. 8 Výroba čirých šťáv 
 
Jedná se o nápoje, které neobsahují žádný zákal, musí být jiskrné, vyrobené výhradně 
z ovoce. Jsou to nápoje určené pro přímou spotřebu, například mošty nebo chemicky 
konzervované šťávy (oxidem siřičitým). Nejčastěji se vyrábějí z jablek, hrušek, šťávy 
z hroznů, dále z višní, rybízu, malin, jahod, bezinek a borůvek. V dnešní době se jedná o 
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první stupeň výroby šťávních koncentrátů, které se skladují a následně používají pro přípravu 
nápojů, ovocných vín apod. 
 
Obrázek 8: Postup výroby macerovaného ovoce a zeleniny 

 
 
 
3. 4. 9 Výroba koncentrátů 
 
Jedná se o hlavní způsob konzervace vyráběných ovocných šťáv. Principem je zahuštění 
ovocné šťávy až na koncentraci 65–70 %, kdy je výrobek prakticky samoúdržný v důsledku 
dostatečně nízké aktivity vody a nízkého pH. 
Tyto šťávy se používají jako výchozí polotovar při výrobě nealkoholických nápojů 
a ovocných vín. Ve světě je část konzumována přímo ve formě ovocných medů. 
Výroba koncentrátů vychází ze surové ovocné šťávy zbavené hrubých kalů, obě výroby 
na sebe v praxi navazují. 
Vyrobený koncentrát by měl mít obsah rozpustné sušiny alespoň 65 %, měl by být světlý 
(pokud není vyroben z barevného ovoce), čirý, ovocné chuti bez cizích příchutí a přípachů, 
s obsahem kyselin od 2 do 6 %. Běžná trvanlivost je asi 10 měsíců. 
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3. 4. 10 Speciální výrobky 
 
Do této skupiny patří výroba technického pektinu a výroba hořčice. 
 
Výroba pektinu 
Pektin se často používá při výrobě ovocných pomazánek a náplní a velice často se používá 
při výrobě cukrovinek, v nápojářském a mlékárenském průmyslu apod. Získává 
se z rostlinných pletiv (zejména z citrusových plodů a jablek). 
Prvním krokem je extrakce (dvoustupňový proces). V kyselém prostředí při zvýšené teplotě 
(pH 1,5–2,5; 60 – 100 ºC) se pomocí kyselé hydrolýzy rozštěpí vazby pektinových látek 
na ostatní složky pletiva (hemicelulózy). Uvolněné pektiny se extrahují do roztoku, díky 
kyselosti dochází k nežádoucímu rozkladu pektinových látek. Je nutné najít optimální 
podmínky, tak aby bylo uvolněno co největší množství pektinu, ale aby nebyla příliš 
poškozena jeho kvalita. 
V dalším kroku se odděluje roztok uvolněného pektinu od pevného zbytku (spádová síta, 
sítopásové lisy apod.). Odpadem jsou výlisky zbavené pektinů. Odloučený hydrolyzát 
se filtrací zbaví hrubých nečistot, v jablečném se musí odstranit škrob (amylolytickými 
enzymy) a v citrusovém je nutné odstranit ionty vápníku (katexové kolony). Hydrolyzát 
zbavený škrobu a iontů vápníku se 4x zahušťuje na vakuových odparkách, výsledná 
koncentrace pektinu je 2,5 – 3,5 %. V případě výroby „tekutého“ pektinu se jedná o konečný 
produkt, pokud chceme vyrobit práškový pektin, provádí se vysrážení pektinu z koncentrátu 
isopropanolem, následuje oddělení sraženiny, její usušení, mletí a standardizace 
na požadovanou mohutnost přídavkem sacharózy nebo glukózy. Takto získáme 
vysokoesterifikovaný pektin, rychletuhnoucí se stupněm esterifikace nad 70 %. Pokud 
chceme vyrobit pektin s nižším stupněm esterifikace, je nutné upravit pH koncentrátu 
po zahuštění (prodlevou v kyselém prostředí za relativně nízkých teplot). 
Technický pektin můžeme charakterizovat pomocí stupně esterifikace (DE) a rosolotvornou 
mohutností (RM). DE charakterizuje rychlost a mechanizmus tvorby rosolu a podle něj 
se určuje vhodnost pro dané použití. RM charakterizuje vydatnost preparátu, určuje dávku 
přídavku pektinu do výrobku. 
 
Výroba hořčice 
Hořčice je výrobek kašovité konzistence palčivé chuti, slouží jako příloha k masitým 
pokrmům a k ochucování jídel. Surovinou jsou semena různých druhů hořčice, zejména 
hořčice bílé a černé (Sinapis alba, Sinapis nigra). Dalšími surovinami jsou voda, ochucovadla 
(ocet, sůl, koření, cukr), potravinářské barvivo a konzervovadlo (benzoan sodný). Jednotlivé 
druhy se liší poměrem obsahu semen jednotlivých odrůd a dále v obsahu jednotlivých přísad. 
Výroba začíná namletím hořčičného semene na šrot různé hrubosti, v zámelové kádi se tento 
šrot smíchá za tepla s dalšími přísadami a míchá po dobu nejméně půl hodiny, aby došlo 
k uvolnění palčivých silic. Opakovaným semíláním se směs homogenizuje, při semílání dojde 
k zahřátí hořčice, proto se musí ochladit. Následně se plní do zracích kádí, kde dojde 
k vyrovnání chuti, zjemnění palčivosti a zahuštění. Zrání může trvat tři dny až dva týdny 
při teplotě kolem 20 ºC. Po ukončení zrání se hořčice plní do obalů. 
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4 HOUBY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
4. 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HUB  
 
Houby (fungi) jsou eukaryotické heterotrofní organizmy tvořící samostatnou říši. Rozmnožují 
se výtrusy (sporami). Jejich tělo, nazývané stélka má jednoduchou stavbu – je složeno 
z rozvětvených a propletených vláken, které se nazývají hyfy. V některých případech (např. 
kvasinky) však mohou být jednobuněčné. Soubor hyf tvoří podhoubí – mycelium.  Nadzemní 
část vyrůstající z mycelia se nazývá plodnice, kterou tvoří třeň, klobouk a rouško (hymenium), 
které obsahuje většinou výtrusy. Houby se rozmnožují vegetativně rozrůstáním mycelia, nebo 
výtrusy. Výtrusy jsou součástí plodnice a mohou být jedno i více buněčné. Vznikají pohlavní 
i nepohlavní cestou. Výtrusy hub se mohu lišit barvou tvarem i velikostí. Určité druhy hub 
mají tělo tvořeno pouze jednou buňkou, mohou tvořit nepravé podhoubí (pseudomycelium). 
Houby nemají chlorofyl a živiny přijímají ve formě organických látek. Patří tedy mezi 
heterotrofní organizmy. Některé jsou saprofytické a živí se rozkladem odumřelé organické 
hmoty, jiné žijí v symbióze s dalšími organizmy (většinou rostlinami), případně mohou být 
parazitické. Jejich hlavní zásobní látkou je glykogen. Buněčná stěna je tvořena polysacharidy, 
mezi kterými převažuje chitin. 
Prozatím je známo přibližně 74 tisíc druhů hub. Z tohoto počtu je popsáno 14 tisíc druhů, 
které patří mezi makromycéty (houby makroskopických rozměrů), ale celková rozmanitost 
této říše je odhadována na 1,5 milionů druhů, z čehož až 140 tisíc by mělo být řazeno mezi 
makromycéty. V přírodě mají houby nezastupitelný význam. Rozkladem organických látek 
se podílejí na koloběhu uhlíku, dusíku a živin v biosféře. Přeměnou organických látek se 
podílejí také při tvorbě humusu a při mineralizaci. Na druhou stranu jsou druhy hub, které 
jsou závažnými patogeny člověka i zvířat, mohou napadat rostliny či znehodnocovat 
potraviny. 
Věda zabývající se studiem hub se nazývá mykologie. 
 
 
4. 2  VYUŽITÍ V  POTRAVINÁ ŘSTVÍ 
 
Kromě makromycét, na které se tato kapitola soustřeďuje, se v potravinářství využívají také 
tzv. mikromycéty, které jsou buď vláknité (plísně), nebo jednobuněčné (kvasinky). Význam 
kvasinek spočívá v jejich roli v kvasných technologiích. Bez jejich metabolické činnosti 
by nedošlo ke kysání těsta a nebylo by možné vyrábět pivo ani víno. Z mikroskopických 
vláknitých hub se v potravinářství nejčastěji využívají plísně Penicillium roqueforti 
a Penicillium camemberti, které se využívají při výrobě sýrů. Ekonomický význam má také 
produkce kyseliny citronové houbou Aspergillus niger. 
 
 
4. 3 CHEMICKÉ SLOŽENÍ A NUTRI ČNÍ HODNOTA HUB  
 
Houby obsahují jen kolem 10 % sušiny. Sušina je složena z 20 – 25 % bílkovin, 2 – 3 % 
lipidů, 8 – 12 % minerálních látek a různých sacharidů. Za výživový přínos lze pokládat 
poměrně vysoký obsah bílkovin, potravní vlákniny a provitaminu D2 a nízkou energetickou 
hodnotu jen kolem 350 – 400 kcal/kg čerstvé hmoty. Ceněny jsou vonné látky, zejména 
ze skupiny derivátů oktanu. Příznivě lze ocenit nízký obsah tuků. 
Antioxidační kapacita hub je srovnatelná se zeleninou. Nositelem jsou především různé 
sloučeniny fenolového charakteru. Ve srovnání s rostlinami je v houbách méně karotenoidů 
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a tokoferolů. Antioxidační potenciál se snižuje ve větší míře vařením než sušením 
či zmrazením hub.  
Obsah vitaminů u hub je srovnatelný s většinou druhů zeleniny či nižší. Navíc je třeba počítat 
se ztrátami během tepelných úprav, které jsou často delší než u zeleniny. Pro houby je 
nicméně charakteristický vyšší obsah ergosterolu, provitaminu D2, a to vesměs v rozmezí 3 – 
7 g v kg sušiny. Většina naší populace hradí svoji potřebu vitaminu D především příjmem 
vitaminu D3 (cholekalciferolu) z živočišných produktů. Houby proto mohou být 
nezanedbatelným zdrojem vitaminu D pro vegany a vegetariány. 
O vláknině hub jsou dosavadní údaje omezené. Vlákninu tvoří vedle chitinu i další, zatím 
málo prozkoumané polysacharidy. Uvádí se kolem 4 – 9 % rozpustné vlákniny v sušině a 22 –
 30 % nerozpustné formy vlákniny v sušině hub. Vyšší zastoupení nerozpustné vlákniny je 
hodnoceno jako výživový přínos.  
Houby obsahují řadu biologicky aktivních látek, chemickou podstatou zejména 
polysacharidy, které mají protinádorové a imunostimulační účinky. Tyto látky jsou nejčastěji 
složeny z glukózových jednotek a nazývají se glukany. Mechanismus jejich působení spočívá 
v tom, že podporují všechny systémy organismu – nervový, imunitní i hormonální. Neatakují 
přímo rakovinové buňky, ale aktivují různé imunitní reakce organismu. Rovněž působí jako 
vychytávače volných radikálů a antioxidanty. K dalším látkám, které houbám propůjčují 
příznivé účinky na lidské zdraví, patří nukleosidy, ergosterol, mastné kyseliny, proteiny, 
peptidy a triterpenoidní látky. Jejich obsah se u jednotlivých druhů hub liší a i jejich účinky 
jsou rozmanité: protinádorové, imunomodulační, hepatoprotektivní, protivirové, 
protibakteriální a proti prvokům. Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou úmrtí v populaci 
západních zemí jsou poruchy kardiovaskulárního systému, je velmi významné působení 
léčivých hub na snížení vysokého krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Tyto účinky jsou 
připisovány např. eritadeninu ze shii-ta-ke a lovastatinu z hlívy ústřičné. U jednotlivých druhů 
se vyskytují také další specifické léčivé účinky, přičemž řada z nich zatím není objasněna. 
 
 
4. 4 PRODUKCE A SPOTŘEBA 
 
Rozlišujeme dva základní způsoby získávání hub, a to sběrem v lese a cíleným pěstováním. 
Na základě lesního zákona může do lesa na vlastní nebezpečí vstupovat každý a sbírat tam 
houby pro vlastní potřebu. Přitom je povinen les nepoškozovat, ani nenarušovat lesní 
prostředí. Zákon v tomto ohledu nerozlišuje mezi státním a soukromým lesem. Dlouhodobý 
průměr v množství hub sbíraných v lese se v ČR pohybuje kolem 6 kg na domácnost ročně, 
v posledních letech dosahuje hodnot přes 7 kg. K pěstování hub dochází zejména 
v pěstírnách, případně i v domácích podmínkách. V dnešní době jsou již na trhu substráty pro 
domácí pěstování. Zakoupené substráty jsou již naočkované podhoubím a obsahují vyvážené 
množství živin pro růst plodnic. 
Aktuální legislativa obsahuje seznam volně rostoucích i pěstovaných jedlých hub určených 
k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely. 
V případě volně rostoucích hub seznam obsahuje celkem 63 druhů, v případě pěstovaných 
hub je těchto v seznamu 22. Pěstují se zejména různé druhy hlívy, žampionů, houževnatec 
jedlý (shii-ta-ke), šupinovka nameko, ucho jidášovo, penízovka sametonohá atd. 
Světový trh s pěstovanými houbami se neustále rozrůstá. Mezi největší producenty patří Čína 
a USA. V Evropě k největším producentům patří Nizozemsko, Polsko, Francie a Španělsko. 
Hlavní podíl mezi pěstovanými houbami zaujímá žampion bílý. Mezi nejběžněji pěstované 
houby v ČR patří žampion, ale také hlíva, nacházejí se zde pěstírny, které pěstují houževnatec 
jedlý, penízovky a další druhy hub. 
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4. 5 TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ  
 
Pěstování hub je jedním z odvětví zemědělství. K pěstování je nezbytný vhodný objekt, buď 
moderně postavená pěstírna, nebo vhodnou alternativou bývá přebudování bývalých 
zemědělských objektů, jako jsou kravíny, drůbežárny nebo sklady, sklepy či jiné budovy. 
Důležitou součástí technologických zařízení je řízené klima prostor. Pro pěstování hub je 
důležitá vhodná teplota a vlhkost vzduchu a možnost větrání v různých vývojových stádiích 
hub. Nezbytností je také kvalitní substrát. Většina velkopěstíren hub si substrát kupuje ze 
specializovaných pěstíren substrátu. Ten již muže být naočkovaný a prorostlý sadbou. 
Substráty (a suroviny k jejich přípravě) pro pěstování hub jsou pod přísnou kontrolou 
a vzduch cirkulující v pěstírnách je filtrován. Použití pesticidů (které se používají k hubení 
škůdců) je v pěstírnách hub také silně omezeno. Na pěstírnu většinou navazují sklady, 
chladírny a balírny hub.  
V současnosti se houby pěstují různými způsoby, a to buď na fermentovaném substrátu 
(žampion dvouvýtrusý, žampion mandlový, žampion jedlý, žampion ovčí, hnojník obecný), 
na dřevě a na slámě (hlíva ústřičná, hlíva máčková, hlíva miskovitá, límcovka 
vrásčitoprstenná, kukmák sklepní), dřevokazné houby rostoucí na dřevě a směsích pilin (shii-
ta-ke, penízovka sametonohá, polnička topolová, šupinovka nameko a další). 
 
 
4. 5. 1 Žampiony 
 
Žampiony v přírodě rostou na rozloženém organickém materiálu (např. koňský hnůj). 
Intenzivně jsou pěstovány buď v pytlích naplněných substrátem, nebo moderním způsobem 
v policovém systému. V moderních pěstírnách je výroba plně mechanizovaná. Pěstování 
žampionů probíhá na substrátu z pšeničné slámy a hnoje překrytého vrstvou rašeliny. Tato 
krycí vrstva chrání vrstvu substrátu před vysycháním a ztrátou důležitých metabolitů. Navíc je 
zdrojem mikroorganismů, které podmiňují tvorbu plodnic, průběžně poskytuje vodu podhoubí 
a výparem vytváří příznivé mikroklima pro vývoj plodnic. K přípravě sadby se jako nosiče 
používají obilky pšenice, žita či tritikale. Obilky se nejdříve uvaří, upraví se jejich pH 
a sterilizují se. Po zchladnutí se zrno očkuje čistou kulturou příslušného kmene vybrané 
houby a nechá prorůstat. Poté se sází do připraveného substrátu. Ideální teplota pro růst 
žampionů je 20 °C. Důležité je také doplňování vody.  Po sběru plodnic se tyto co nejdříve 
chladí a třídí dle kvality (malé 2-4cm, střední 4-6 cm, velké – větší než 6 cm a nestandartní – 
mechanicky poškozené, či s otevřeným kloboukem), poté se expedují mezi odběratele 
(velkoobchodní řetězce ale také další státy EU). 
 
 
4. 5. 2 Hlíva 
 
Řadí se mezi dřevokazné houby, živí se rozkladem kmenů stromů. V intenzivním pěstování 
se pěstuje nejčastěji v substrátu z nařezané pšeničné nebo žitné slámy. Nařezaná sláma 
se sterilizuje a poté se do slámy očkuje mycelium. Substrát se stlačí a zabalí 
do polypropylenových pytlů, mycelium prorůstá 20-30 dnů při teplotě 25 °C. Pro zahájení 
růstu plodnic je vhodná teplota 15 °C.  Po sklizni se houby chladí a balí nebo dále 
zpracovávají. 
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4. 5. 3 Houževnatec jedlý – shii-ta-ke 
 
Houževnatec je dřevokazná houba, pěstuje se na špalcích tvrdého dřeva, do kterých se navrtají 
otvory a naočkuje se sadba. Nejčastěji se pěstuje na stromech z čeledě Fagaceae. Prorůstání 
mycelia trvá 6-9 měsíců. V intenzivním pěstování se používá substrát z velké části složený 
z pilin, dále ze slámy, kukuřičných palic, otrub, atd. Směs je sterilizována v autoklávu při 
121 °C a po zchlazení naočkována myceliem. Následně se plní do pytlů. Pěstební cyklus 
v intenzivním pěstování trvá přibližně 4 měsíce. 
 
 
4. 5. 4 Penízovka sametonohá 
 
Největším producentem pěstované penízovky je Japonsko. Penízovka je dřevokazná houba, 
v intenzivním pěstování se používá substrát složený z pilin borovic a cypřišů.  
 
 
4. 5. 5 Jidášovo ucho 
 
Pěstuje se na špalcích tvrdého dřeva nejčastěji ze stromů čeledě Fagaceae, lze ho pěstovat 
i na jiných druzích tvrdého i měkkého dřeva. V intenzivním pěstování je pěstováno 
na substrátu z pilin, otrub a obilných zrn.  
 
 
4. 6 SKLADOVÁNÍ HUB  
 
Houby je vhodné skladovat při nízkých teplotách z důvodu udržení senzorické jakosti 
a zpomalení posklizňových změn, ke kterým patří ohýbání klobouků a rozevírání rouška, 
změna konzistence, popřípadě barvy. Vzhledem k charakteru pletiva se houby snadno 
mechanicky poškodí a na těchto místech může snadno docházet k hnědnutí. V případě delšího 
skladování při vyšších teplotách by mohly být potenciálním problémem bakterie, zejména 
rodu Pseudomonas. Narozdíl od většiny druhů zeleniny, houby obecně nejsou náchylné 
k poškození chladem.  
Houby patří ke komoditám s intenzivní respirací. Jakost si uchovávají obvykle po dobu 7 – 9 
dní v případě skladování při 0 – 1 °C a relativní vlhkosti 95 %. V případě skladování při 
teplotě kolem 2 °C se uchovatelnost zkracuje na 3 – 5 dní. Vyšší teplota urychluje hnědnutí 
povrchu, případně prodlužování třeně. Vysoká vlhkost je důležitou prevencí vysýchání 
či ztráty lesku. Z důvodu komplikací v podobě žloutnutí, vzniku cizí vůně či cizí chutě, 
případně prodlužování třeně se pro houby nedoporučuje skladování pod kontrolovanou 
atmosférou. 
Volně rostoucí houby smějí být použity nejpozději tři dny od data sběru, pěstované houby 
5 dní od data sběru. Teplota skladování a přepravy je stanovena na rozmezí od 0 ° do 10 °C. 
 
 
5. 7 Požadavky na houby 
 
Sběr hub vyžaduje jejich znalost, a proto musí ti, kdo houby nabízejí, být držiteli osvědčení 
o znalosti hub, které vydávají krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení 
zkoušky o znalostech vyhlášky 475/2002. Je přípustné sbírat jen ty druhy hub, které jsou 
vyjmenované ve vyhlášce 157/2003, která stanovuje požadavky na pěstované i volně rostoucí 
houby. 
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Čerstvé houby musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí 
a nečistot. Nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Mohou být rozděleny 
nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm. Loupání klobouků hub není 
dovoleno s výjimkou klouzků. 
 
 
4. 7 ZPRACOVÁNÍ HUB  
 
Z důvodu vysokého obsahu vlhkosti jsou čerstvé houby snadno se kazící komoditou. Rychlý 
metabolismus a náchylnost k enzymatickému hnědnutí hrají kritickou roli v jejich kažení. 
Konzervace tepelnou sterilací, sušení a mražení patří k hlavním metodám uchovávání hub. 
Hlavním úkolem těchto operací je uchování žádoucích senzorických vlastností hub. Mezi 
další možné způsoby zpracování hub patří výroba práškových směsí pro přípravu polévek a 
omáček či míchání sušeného houbového prášku s moukou a dalšími ingrediencemi pro výrobu 
těstovin, smažených snacků či dokonce pečiva. 
 
 
4. 7. 1 Konzervace tepelnou sterilací 
 
Asi 38 % světové produkce čerstvých hub je zpracováno konzervací tepelnou sterilací. Tímto 
způsobem je nejčastěji zpracováván žampion zahradní (bílý). Konzervují se celé houby, 
případně nařezané. Při zpracování se k ochucení používá sůl, případně další ochucující 
složky. Pro zlepšení senzorických vlastností se v některých případech může použít kyselina 
askorbová jako antioxidant, případně kyselina citrónová jako regulátor kyselosti. 
Základní kroky zpracování zahrnují příjem suroviny, čištění, praní, třídění podle velikosti, 
blanšírování, plnění do plechovek, uzavírání plechovek, tepelné ošetření a chlazení. 
 
 
4. 7. 2 Sušení 
 
Základní kroky zpracování zahrnují příjem suroviny, čištění, praní, řezání, máčení v roztocích 
zabraňujících hnědnutí. Takto upravený meziprodukt se rozvrství na kovové rošty a suší 
v sušárnách. Kritickým faktorem je udržení optimální teploty v sušárně (kolem 60 °C), jelikož 
vyšší teploty způsobují kromě ztráty termolabilních nutrientů také příliš tmavě hnědé 
zabarvení finálního produktu. Sušené houby mají být skladovány v suchu (relativní vlhkost do 
65 %) při teplotách do 20 °C. Svou jakost si v případě správného skladování udrží minimálně 
půl roku, obvykle však i déle. 
 
 
4. 7. 3 Mražení 
 
Mražení je další pohodlnou metodou uchovávání hub, nicméně ve srovnání s konzervací 
se využívá pouze v omezené míře. Základní kroky zpracování jsou velmi podobné jako 
v případě konzervace a zahrnují příjem suroviny, čištění, praní, řezání, třídění, blanšírování, 
mražení. Nejvýznamnějšími atributy jakosti, které mají být mražením uchovány, jsou barva, 
textura a vůně. Blanšírování či máčení v roztocích zabraňujících hnědnutí jsou častými 
metodami, jejichž cílem je zabránit hnědnutí způsobovanému zejména enzymem 
polyfenoloxidázou. Nicméně samotné blanšírování má za následek částečnou ztrátu typické 
bílé barvy u žampionu zahradního.  
  



56 
 

4. 7. 4 Domácí zpracování hub 
 
K nejběžnějším způsobům domácího zpracování hub patří sterilace hub v sladkokyselém, 
případně kyselém nálevu, sterilace ve vlastní šťávě, sterilace v tuku, nakládání do octu, 
nakládání do soli, mražení a sušení. 
 
 
4. 8 OTRAVY Z  HUB 
 
Houby lze z hlediska poživatelnosti rozdělit na jedlé, nejedlé a jedovaté. Jedovatých hub 
ve srovnání s nejedlými a jedlými není mnoho, ale mohou způsobit závažné otravy, které 
mohou skončit smrtí. V literatuře se uvádí přibližně 100 druhů jedovatých hub. Za otravou 
houbami většinou stojí neznalost, případně špatné skladování. Otrava houbami nejčastěji 
postihuje trávicí ústrojí, ale jedovaté látky v houbách mohou působit i na další orgány, 
zejména játra či ledviny.  Mezi nejčastější projevy otravy patří zvracení a průjem. Jako první 
pomoc se uvádí podávání tekutin, užití živočišného uhlí a vyhledání lékařské pomoci. 
 
 
4. 8. 1 Otravy postihující játra (faloidní otravy) 
 
Mezi druhy hub, které způsobují tyto otravy, patří muchomůrka zelená. Jedná se o jednu 
z nejjedovatějších hub, způsobující smrtelné otravy. K dalším houbám obsahujícím faloidní 
látky se řadí muchomůrka jarní, muchomůrka jízlivá, bedla chřapáčová a různé druhy 
čepičatek. Otrava faloidními látkami způsobuje průjmy a zvracení. Obvykle se tyto projevy 
objevují do 6 hodin od konzumace, ale mohou se projevit i po více než 24 hodinách. Zvracení 
a průjmy trvají obvykle 2 dny a 2 noci, poté nastane zdánlivá úleva. Otrávená osoba je však 
malátná a vyvíjí se u ní žloutenka. Následuje kóma a pátý den otrávený umírá 
na nedostatečnou činnost jater. Léčba spočívá ve snaze odstranit jedovaté toxiny z těla. 
 
 
4. 8. 2 Otravy muskarinové 
 
Muskarin je jedovatá látka, kterou obsahují různé druhy vláknic, (např. vláknice začervenalá) 
druhy strmělek (např. strmělka odbarvená), hlíva olivová, muchomůrka královská, 
muchomůrka panterová a v malém množství i muchomůrka červená. Příznaky otravy 
se objevují ihned, nebo v krátké době po požití jídla. Mezi projevy otravy patří nápadné 
slinění, pocení, dušení, poruchy vidění, zúžení zorniček, bolesti v břiše a průjmy, bušení 
srdce, později zpomalení srdeční akce. Jako protilék se podává atropin. Pokud není protilék 
podán dostatečně rychle, otrávený může zemřít. 
 
 
4. 8. 3 Psychotropní otravy 
 
Otravy psychotropními jedy působí především na mozkovou kůru. Lze je rozdělit na otravu 
z psilocybinu, kterou způsobují houby jako lysohlávka či kropenatec. Další psychotropní 
látkou obsaženou v houbách je mykoatropin . Ten obsahuje muchomůrka panterová, 
muchomůrka červená či muchomůrka královská. Otrava se projevuje po 2 hodinách po požití 
houby. Příznaky se podobají opilosti. Po požití většího množství otrávený ztrácí vědomí. 
Léčba spočívá v tom, že se otrávenému vypláchne žaludek a podají utišující léky. 
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4. 8. 4 Otravy ledvinové 
 
Tyto otravy způsobují různé druhy pavučinců, především pavučinec plyšový. Otrava 
po pozření pavučince se může objevit i po 4 dnech po požití a chronická forma i po několika 
týdnech. Po pozření většího množství se objevuje akutní forma otravy, při které dochází 
k poškození ledvin. U chronické otravy se poškození ledvin rozvíjí pomalu. Otravy 
pavučincem patří mezi smrtelné. 
 
 
4. 8. 5 Otravy zažívacího ústrojí 
 
Tyto otravy působí na trávící systém a jejich nejčastějším projevem je zvracení a průjem. 
Látky, které je způsobují, mohou být termolabilní a termostabilní. Termolabilní jedovaté látky 
působí především v syrových hřibech (např. hřib satan, který vyvolává i po pozření malého 
množství silné zvracení). Termostabilní látky jsou jedovaté i po důkladném tepelném 
opracování (např. zvonovka jarní vyvolávající silné průjmy nebo žampion zápašný či ryzec 
dubový atd.). 
 
 
4. 8. 6 Otravy ze zkažených hub 
 
Tyto otravy jsou způsobeny houbami, které nejsou primárně jedovaté, nicméně mohou být 
napadeny mikroorganismy produkujícími toxiny, mohou být zapařené, nahnilé, nebo 
kontaminované různými nežádoucími látkami z ovzduší (spaliny motorů, exhalace místních 
průmyslových výrob), mohou přijímat radioaktivní záření, nebo kontaminanty z půdy (olovo, 
kadmium a rtuť nebo organické kontaminanty jako PCB, DDT). Rizikem při konzumaci hub 
je také jejich opakované ohřívání např. druhý den. Problémy mohou být způsobeny jedy 
vznikajícími např. rozkladem bílkovin při zapaření apod. Tyto houby způsobují otravu 
podobající se otravě ze zkaženého masa. 
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5 LUŠTĚNINY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
5. 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA  
 
Pojmem luštěniny nazýváme vyluštěná zralá semena luskovin, jednoletých rostlin čeledi 
bobovitých – Fabaceae. Pro potravinářské účely se z této čeledi používá téměř 
60 domestikovaných druhů, ale pouze malá část z nich dosáhla většího rozšíření. Některé 
druhy se konzumují také jako tzv. lusková zelenina, to znamená, že se konzumují čerstvé 
nezralé plody (lusky), a to zejména u hrachu, fazolí, sóji, čočky atd.  
Různé druhy luštěnin patří k základním potravinám a levným zdrojům bílkovin v mnoha 
zemích. Přestože mají z nutričního hlediska řadu předností, suchá semena luštěnin mají také 
některé nežádoucí charakteristiky, ke kterým patří poměrně dlouhá doba varu, fádní chuť 
a přítomnost antinutričních látek. Tato kapitola pojednává o spotřebě, chemickém složení, 
nutriční hodnotě, technologii zpracování a druzích výrobků z luštěnin. 
 
 
5. 2 PRODUKCE A SPOTŘEBA 
 
Nejpěstovanější luskovinou ve světovém měřítku je sója. Z hlediska hospodářského významu 
a užití zejména pro produkci jedlého oleje se však sója zahrnuje mezi olejniny. Celosvětová 
výměra sóji by podle odhadu USDA ze září 2013 měla v roce 2013/14 meziročně stoupnout 
o 4 % a celosvětová produkce tak dosahuje rekordních 281,7 mil. t. 
Globální spotřeba sóji by měla činit 268,9 mil. t. Hlavními světovými producenty sóji 
je v současnosti USA, Brazílie, Argentina, Čína a Indie. Světová sklizňová plocha ostatních 
luskovin na zrno kromě sóji činila v roce 2012 dle statistiky FAO cca 78 mil. ha, z toho 
nejvíce plochy zaujímal fazol (29 mil. ha), cizrna (12 mil. ha), vigna (11 mil. ha). Následuje 
hrách (6 mil. ha), čočka (4 mil. ha), dále bob (2,4 mil. ha), vikve a lupiny (jejich celkové 
plochy jsou relativně menší). Cca 50 % světových sklizňových ploch luskovin na zrno 
se nachází v Asii a cca 30 % v Africe. Podíl ostatních kontinentů se pohybuje mezi 3 – 5 %.  
Největšími producenty luskovin jsou v Asii Indie, Myanmar (Barma) a Čína, v Africe pak 
Nigérie, Etiopie a Niger. Zemí s největší světovou výrobou luštěnin kolem 16 mil. t je Indie. 
Tato země se zároveň řadí i na 1. světovou příčku co do jejich spotřeby.  
V Severní Americe jsou dominantními luskovinami hrách a čočka, ve Střední a Jižní Americe 
fazol a v Austrálii lupina a cizrna. V EU jsou nejvíce pěstovanými luskovinami hrách (53 %) 
a bob (9 %). V menší míře (do 5 %) se pěstují lupina, fazol, čočka a vikev.  
Aktuálně patří mezi největší vývozce luštěnin Kanada, Myanmar, Čína a USA. Potravinářské 
užití představuje zhruba 70 % (převážně v rozvojových zemích), krmné užití cca 17 % 
(zejména v rozvinutých zemích) a zbylých 13 % připadá na osivo a ostatní účely.  
Fazol je po sóji nejrozšířenější luskovinou na světě. Nejvyšší průměrná spotřeba fazolí je 
dlouhodobě na jihoamerickém kontinentu ve výši cca 15 kg na obyvatele a rok. Na druhém 
a třetím místě v rozsahu pěstování byly cizrna (16 %) a hlavně na africkém kontinentu 
pěstovaná vigna čínská (14 %).  
Světová produkce semene hrachu kolísá kolem 10 mil. t. Hrách na zrno je v současnosti 
nejvíce pěstován v Severní Americe, Asii, a Evropě. Jedny z největších ploch jsou v Kanadě, 
Číně, Rusku a Indii. Celková globální spotřeba semene hrachu by měla činit kolem 10 mil. t, 
z toho více než polovina připadá na potravinářské účely. Čína je největším světovým 
producentem bobu (kolem 1,4 mil. t), její produkce je však málo vyvážena. Austrálie, Velká 
Británie a Francie jsou hlavními světovými exportéry bobu především na střední východ. 
Největší pěstitelské plochy lupiny jsou uváděny v Austrálii. V Evropě se významnější plochy 
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lupiny nachází zejména v Německu a Polsku. Největší plochy pěstování čočky jsou zejména 
v Indii, Kanadě, Turecku, Nepálu a Austrálii. 
Luskoviny jsou významnou skupinou polních plodin, v ČR jsou tradičně pěstovány 
už několik století. V potravinářském průmyslu vzrůstá v poslední době zájem o tyto plodiny: 
fazol, vigna, cizrna, čočka a další. V ČR došlo v posledních dvaceti letech k výraznému 
poklesu osevních ploch luskovin, který za posledních deset let dosáhl více než 50 %. Hlavním 
důvodem, který má vliv na trvalé snižování ploch luskovin je záporná míra rentability 
pěstování. Tato skutečnost je podobná i v ostatních státech. V minulých letech stagnovala 
výměra pěstování luskovin na zrno v ČR na úrovni kolem 30 tis. ha. V roce 2011 však došlo 
k výraznému propadu osevní plochy luskovin a v roce 2012 k dalšímu propadu, a to na 
20 177 ha. Hrách tvořil v roce 2012 převážnou část výměry luskovin pěstovaných na zrno 
(75 %). Osevní plocha lupiny klesla na 6,3 % a plocha ostatních luskovin na zrno (mimo sóji) 
byla 18,7 %. V roce 2013 došlo k dalšímu propadu ploch luskovin na historicky nejnižší 
úroveň.  
Průměrná světová spotřeba luštěnin se odhaduje na 6,6 kg na obyvatele za rok. Tento průměr 
výrazně zvyšují země jako je např. Brazílie (16,7 kg), Keňa (15,2 kg), Indie (12,5 kg) 
či Mexiko (12,2 kg). Spotřeba luštěnin v ČR dlouhodobě osciluje kolem 2,4 kg na obyvatele 
za rok, což je zhruba na úrovni průměru v EU, přičemž v roce 2012 stoupla na 2,6 kg 
na obyvatele za rok. Největší podíl ve spotřebě luštěnin tvoří hrách (1,2 kg na obyvatele 
za rok), následují fazole (0,8 kg na obyvatele za rok), poté čočka (0,5 kg na obyvatele za rok). 
Zdravotní doporučení týkající se konkrétního množství luštěnin jsou vzácné, pohybují se však 
kolem 3 hrnků (nebo 6 menších porcí) luštěnin či tofu nebo podobných produktů z luštěnin 
týdně. 
 
 
5. 3 SLOŽENÍ LUŠT ĚNIN  
 
Luštěniny jsou z výživového hlediska velmi hodnotnou potravinou. Jsou významným zdrojem 
bílkovin (u většiny druhů 20 – 25 %), které se svou kvalitou řadí hned za bílkoviny 
živočišného původu. Velkou předností sójových bílkovin přitom je, že jejich příjem není 
spojen s příjmem nasycených tuků, jako je tomu zpravidla u bílkovin živočišného původu. 
Limitujícími aminokyselinami bílkovin luštěnin jsou sirné aminokyseliny. V kombinaci 
s bílkovinami obilovin však poskytují plnohodnotnou bílkovinu. Luštěniny mají, s výjimkou 
sóji, nízký obsah tuku (1 – 1,5 %, cizrna 5 – 6 %), který má příznivé složení mastných kyselin 
(55 – 85 % nenasycených). 
 
 
5. 3. 1 Obsah základních živin 
 
Chemické složení reprezentativních zástupců ze skupiny luštěnin v uvařeném stavu v g/100 g 
udává tabulka 7. 
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Tabulka 7: Chemické složení luštěnin v uvařeném stavu (g/100 g) 
Luštěnina Bílkoviny Sacharidy Tuk Vláknina Energie 

(kJ) 
Voda Popel 

Fazole Černé 8,86 23,71 0,54 8,70 552 65,74 1,15 
Fazole Kidney 8,67 22,80 0,50 6,40 532 66,94 1,09 
Fazole Mungo 7,02 19,15 0,38 7,60 441 72,66 0,79 
Fazole Adzuki 7,52 24,70 0,10 7,30 536 66,29 1,33 
Čočka 9,02 20,13 0,38 7,90 487 69,64 0,83 
Hrách 8,34 21,10 0,39 8,30 494 69,49 0,68 
Cizrna 8,86 27,42 2,59 7,60 686 60,21 0,92 
Bob obecný 7,60 19,65 0,40 5,40 460 71,54 0,81 
Sója luštinatá 16,64 9,93 8,97 6,00 725 62,55 1,91 

Zdroj: http://ndb.nal.usda.gov/ 
 
 
5. 3. 2 Další látky 
 
Luštěniny obsahují řadu vitaminů skupiny B, zejména thiamin, riboflavin, nikotinovou 
kyselinu a listovou kyselinu a jsou zdrojem řady minerálních látek (Ca, Fe, P, K, Zn, Mg, Cu, 
Mn aj.). Obsah vitaminu C sušených luštěnin je nevýznamný a v průběhu vaření se ztrácí, jiná 
situace je však u nezralých semen a klíčků, které jsou cenným zdrojem tohoto vitaminu. 
Luštěniny jsou bohatým zdrojem antioxidantů, zejména ze skupiny polyfenolických látek, 
čímž přispívají k ochraně buněk před působením volných radikálů. 
 
 
5. 3. 3 Antinutriční látky 
 
K hlavním antinutričním látkám luštěnin patří inhibitory proteas a trypsinu, lektiny, inhibitory 
amylas (tyto látky omezují využitelnost hlavních živin). Dále kyselina fytová (váže minerální 
látky, zejména P, Ca, Cu, Zn, Fe a Mn do nevyužitelných komplexů), kyanogenní glykosidy, 
lathyrogeny (neurotoxické), goitrogenní látky neboli strumigeny (způsobující poruchy štítné 
žlázy), saponiny a isoflavony (působí problémy v reprodukci), flatulentní látky – nestravitelné 
oligosacharidy, vláknina a rezistentní škrob (způsobují nadýmání). 
Míra potenciálně negativního účinku je u každého z těchto faktorů různá, obvykle je však 
konzumací luštěnin přijímané pouze nepatrné množství. I samotné působení na konkrétního 
jedince je různé, přičemž záleží zejména na hmotnosti, věku a zdravotním stavu.  
Co se týče inhibitorů proteas, jsou to látky termolabilní, tudíž vařením či mikrovlnami 
dochází k jejich inaktivaci, řada z nich je navíc rozpustná ve vodě. Dalším efektivním 
způsobem omezení jejich aktivity je fermentace pomocí různých kultur, např. Rhizopus 
oligosporus.  
V semenech různých rostlin, např. ve fazolových bobech jsou obsaženy látky bílkovinné 
povahy (tzv. lektiny), které způsobují shlukování červených krvinek. Někdy se proto také 
označují jako hemaglutininy. Lektiny z fazolí mohou vyvolávat vážné poruchy zažívání, 
rychlý úbytek hmotnosti a u některých živočišných druhů vysokou úmrtnost. U lidí byly 
popsány případy otrav po konzumaci tepelně neupravených fazolí. Na rozdíl od většiny 
bílkovin v potravinách se lektiny obtížně odbourávají trávicími enzymy, a tak mohou být 
obsaženy v trávicím traktu ve velkém množství. Lektiny narušují strukturu i funkci střevní 
výstelky a tím snižují absorpci živin. Absorbují se neporušené do oběhového systému, 
a působí tak na ostatní orgány, jsou příčinou vyčerpání zásob tuků, glykogenu (tj. živočišného 
polysacharidu) a bílkovin těla. Mohou rovněž snižovat imunitu. Lektiny jsou citlivé k teplu, 
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a proto se tepelným opracováním většina lektinů inaktivuje. Současný trend konzumovat 
syrovou nebo jen málo opracovanou zeleninu může vést k tomu, že se během 1 - 3 hodin 
po konzumaci objeví problémy, např. nucení ke zvracení, zvracení, nadmutí břicha, průjem. 
Důležité proto je, aby se luštěniny před konzumací nebo přídavkem do jiných pokrmů, 
např. salátů zcela hydratovaly a pak vařily minimálně 10 - 20 minut. Další možností jejich 
inaktivace je fermentace.  
Kyanogenní glykosidy jsou látky, které jsou samy o sobě neškodné, nicméně jejich 
hydrolýzou v trávícím traktu může docházet k uvolňování kyanovodíku, který působí toxicky 
a v případě pravidelného působení může poškozovat nervovou soustavu a způsobovat 
výpadky. V případě akutní intoxikace je otrava způsobena blokováním enzymu 
transportujícího kyslík, čehož důsledkem je respirační tíseň. Ke kyanogenním glykosidům 
luštěnin patří např. phaseolunatin nebo vicianin. Tepelnou úpravou, tedy varem luštěnin, 
dochází ke snížení množství enzymatickou hydrolýzou uvolněného HCN. 
Goitrogenní látky jsou sloučeniny ovlivňující syntézu tyroxinu ve štítné žláze a přenos jódu 
ve štítné žláze. Běžnými kuchyňskými operacemi spojenými s tepelnou úpravou dochází 
ke snížení strumigenního účinku. 
Obsah látek, které způsobují nadýmání, je v luštěninách ve srovnání s jinými potravinami 
vysoký. Nestravitelné oligosacharidy (α-galaktosidy, zejména rafinosa, stachyosa, verbaskosa, 
ajugosa aj.) nejsou tráveny v tenkém střevě z důvodu nepřítomnosti enzymu α-galaktosidázy 
v lidském organismu a přecházejí do tlustého střeva. Tam jsou fermentovány přítomnou 
mikroflórou za vzniku mastných kyselin s krátkým řetězcem a plynů – vodíku, oxidu 
uhličitého a malých množství metanu, které způsobují trávící problémy, také vláknina 
a rezistentní škrob jsou částečně odbourávány v tlustém střevě za vzniku plynů. 
K částečně účinným způsobům snížení množství nestravitelných oligosacharidů patří 
namáčení, slití vody a vaření v nové vodě, čímž však dochází i ke ztrátám ve vodě 
rozpustných vitaminů, části minerálních látek a bílkovin. Nejúčinnější možností pro snížení 
obsahu oligosacharidů je klíčení, jelikož se tyto látky po enzymatických změnách spotřebují 
při metabolických pochodech v rostlině. 
U některých z antinutričních látek však byly zjištěny za určitých podmínek i pozitivní účinky 
na lidský organismus. Je to např. kyselina fytová, která snižuje riziko rakoviny tlustého 
střeva, a pravděpodobně i prsu, svým antioxidačním působením (vázáním železa). Dále např. 
saponiny, některé inhibitory proteas a isoflavony vykazují protirakovinný účinek. Isoflavony, 
obsažené hlavně v sóji, působí pozitivně i proti osteoporóze, menopauzálním symptomům 
a kardiovaskulárním onemocněním. Řada z těchto na člověka nepříznivě působících látek 
obsažených v semenech luskovin slouží rostlině jako ochrana proti škůdcům. 
 
 
5. 4 VLIV KONZUMACE LUŠT ĚNIN NA ZDRAVÍ  
 
Pro obyvatelstvo vyspělých zemí s vysokou spotřebou tuku jsou luštěniny vhodným zdrojem 
energie (z přítomného škrobu) a bílkovin bez současného příjmu tuku. Neobsahují 
cholesterol, přítomny jsou však rostlinné steroly, působící příznivě v prevenci 
kardiovaskulárních i některých nádorových onemocnění. Zařazení luštěnin do stravy 
je důležitou prevencí různých metabolických nemocí, jako je diabetes mellitus, koronární 
onemocnění srdce nebo rakovina tlustého střeva. Velké množství ve vodě rozpustné vlákniny 
je účinné ve snižování hladiny cholesterolu v krvi, kdežto nerozpustná vláknina urychluje 
peristaltiku. Z hlediska výživového, zejména pro diabetiky, je významný nízký glykemický 
index, který se u luštěnin pohybuje v mezích 29 – 33, zatímco u výrobků z obilovin v mezích 
50 – 80 a u brambor 70 – 80. Dalším významným faktorem je nízký obsah sodíku, což činí 
luštěniny vhodnou volbou pro osoby s nízkosodíkovou dietou.  
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5. 5 DRUHY POTRAVINÁ ŘSKY VYUŽÍVANÝCH LUŠT ĚNIN  
 
Díky mnohostrannosti svého použití je nejdůležitější luštěninou v evropských podmínkách 
hrách. Jednotlivé odrůdy hrachu se mohou svým složením značně lišit. Zvláštní skupinu tvoří 
odrůdy tzv. „kapucínové“ řady. Vzhledem k jejich senzorickým vlastnostem se jim říká také 
„čočkohrachy“. Hrách Kapucín se kulinárně využívá spíše jako čočka. Prodává se v loupané 
i neloupané formě (vhodné k nakličování). Z nutričního hlediska je pro zvlášť vysoký obsah 
bílkovin ceněn více než běžné zelené či žluté hrachy. 
Čočku rozlišujeme podle barvy semen na zelenohnědou, hnědou, oranžově červenou, černou, 
zřídka bílou. Navíc rozlišujeme čočky velkozrnné a drobnozrnné. 
Fazole k potravinářským účelům zařazujeme asi do 20 druhů, které zahrnují odrůdy zahradní 
a polní, zelenoluské a žlutoluské, bez vláken a s vlákny. Mezi fazolemi je rovněž velká 
různorodost v barvě, velikosti, případně mramorování. 
Mungo je druh zelené drobnozrnné fazole, vyskytuje se v podobě mnoha odrůd. Nevyvolává 
nadýmání. Často se používá v naklíčené podobě. 
Bob obecný i bob zahradní jsou u nás používány v menší míře, v jiných zemích je ale běžně 
využívanou zeleninou. 
Dalším druhem luštěniny je lupina – pro potravinářské účely slouží semena jak modře, tak 
i bíle a žlutě kvetoucích rostlin. Semena „sladké lupiny“, které se někdy říká „sója severu“, 
obsahují vysoce hodnotné bílkoviny (35 – 40 %), a proto mohou být jak z nutričního, tak 
i technologického hlediska vhodnou přísadou do pekařských výrobků.  
Významnější měrou se potravinářsky využívá také cizrna a celosvětového významu dosahuje 
sója. 
 
 
5. 6 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ LUŠT ĚNIN 
 
 
5. 6. 1 Posklizňové ošetření luskovin 
 
Vzhledem k tomu, že po sklizni mají semena vysokou vlhkost a metabolickou aktivitu 
a sklizený materiál obsahuje mnoho nedozrálých semen, které aktivně dýchají a další 
rostlinné zbytky, mohlo by docházet k rychlému znehodnocování a rozvoji plísní. Z tohoto 
důvodu se provádí sušení luštěnin na hodnotu 15 – 16 % vlhkosti, která umožňuje bezpečné 
uskladnění. Před sušením se při předčištění odstraňují hrubé nečistoty. U luštěnin 
pro potravinářské účely, především u fazolí, se před sušení zařazuje praní semen za účelem 
odstranění ulpělých minerálních nečistot.  
Sušení semen luskovin, zejména velkosemenných druhů, je poměrně obtížné, a to z více 
důvodů. Příčinou je zejména různorodost ve velikosti, zralosti a vlhkosti semen. Dále proces 
sušení ovlivňuje vazba vody s bílkovinami a slabá propustnost buněčných pletiv pro vodu. Při 
sušení hrozí navíc riziko mechanického a biologického poškození semen. Doporučované 
teploty náhřevu luštěnin v teplovzdušných sušárnách se pohybují v rozmezí 30 – 35 °C. Při 
jejich překročení dochází k poškozování biologických vlastností semen a k pukání osemení. 
Navíc může mít nevhodná teplota náhřevu za následek vznik cizí vůně a chuti, které nelze 
téměř odstranit. Nejvhodnějším způsobem sušení je tedy u luštěnin systém aktivního 
provětrávání nepohyblivé vrstvy semen. K tomuto účelu se využívají haly se zabudovanou 
soustavou podúrovňového větrání , případně roštová dosoušecí zařízení. Sušící proces 
urychluje využití teplovzdušných agregátů.  
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Všechna opatření v průběhu posklizňového ošetření a další manipulace s luštěninami musí být 
provedena tak, aby luštěniny: 
� nevykazovaly cizí pach či cizí příchuť,  
� neobsahovaly cizorodou příměs,  
� nebyly naplesnivělé,  
� navíc nesmí být smíchané, co se týče barvy, odrůd a ročníků sklizně,  
� nesmí obsahovat živé škůdce (ma5.  3 ks mrtvých v 1 kg),  
� nesmí obsahovat více než 15 % hm. půlek nebo zrn  s prasklou slupkou a více než 5 % zrn 

slabě znečištěných zeminou. 
 
Stáří luštěnin je důležitým faktorem. Pro konzum jsou nejlepší luštěniny poslední sklizně. 
Starší semena mají tmavší barvu, hořkou chuť a stoupá u nich kyselost tuků. 
U některých luštěnin se provádí také třídění podle barvy, případně velikosti semen. 
 
 
5. 6. 2 Skladování a distribuce luštěnin 
 
Luštěniny je nutné skladovat ve vzdušných, suchých, čistých prostorách. Do obchodů 
se dodávají většinou v nezpracované podobě, některé druhy však bývají i loupané (zrna, 
ze kterých byla na loupacích strojích odstraněna vnější slupka), případně půlené 
(technologicky upravená zrna bez vnější slupky s oddělenými dělohami). Navíc se můžeme 
setkat s luštěninami předvařenými (luštěniny technologicky upravené tak, aby se zkrátila 
doba jejich varu). 
 
 
5. 6. 3 Mletí luštěnin 
 
Na trhu se můžeme setkat i s luštěninovými moukami, zejména s moukou hrachovou, 
sójovou, lupinovou, fazolovou, cizrnovou a čočkovou. Tyto výrobky jsou vhodné 
pro bezlepkovou dietu a jsou využitelné jako základ pro polévku, k zahušťování, do sladkých 
dezertů, na obalování nebo jako základ pro přípravu pomazánek. Výhodou luštěninových 
mouk je jejich schopnost obohatit různé potravinářské výrobky o bílkoviny, a dále jejich nižší 
nasákavost tukem při smažení. 
Technologické kroky zahrnují čištění, loupání a mletí. Protože se luštěniny melou obtížně, 
předem se některé druhy máčí, suší a praží, nebo paří a suší. Při mletí se uplatňuje klasický 
mlýnský postup za použití válcových stolic. Mletím luštěnin obsahujících vyšší podíl tuku 
(např. sója a podzemnice) se získává mouka plnotučná, je však možné tuk před mletím 
vylisovat či vyextrahovat a poté spařit, čímž se získávají mouky odtučněné (případně 
polotučné). Při výrobě plnotučných sójových mouk je nutné podrobit rozemleté sójové boby 
záhřevu za účelem inaktivace antinutričních látek a enzymů a zlepšení senzorických 
vlastností. Ve mlýně se navíc vyrábí luštěninové vločky, což jsou příčně řezaná a mačkaná 
zrna luštěnin. 

 

5. 6. 4 Další výrobky z luštěnin 
 
Část produkce luštěnin se zpracovává sterilací ve slaném nálevu a prodává ve formě konzerv. 
Jinou možností zpracování je mražení, které se využívá ke zpracování nezralých plodů 
zejména u hrachu či zelených fazolových lusků. Přezrálý dřeňový hrách lze zpracovat 
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speciální úpravou na polotovary nebo hotové pokrmy (sušení po předchozím krátkém 
povaření). Lupina se navíc využívá k výrobě oleje a lecitinu.  
 
 
5. 6. 4. 1 Výrobky ze sóji 
 
Sója poskytuje řadu možností průmyslového zpracování. Kromě již zmíněných sójových 
mouk jsou výsledkem produkty jako sójový olej (vyrobený postupy běžnými pro rostlinné 
oleje), sójový lecitin (směs fosfolipidů), koncentráty a izoláty sójových bílkovin 
a texturované sójové bílkoviny. Mezi další produkty patří sójové nápoje, tofu, sojanéza, 
kávovina ze sóji (vyrobená postupy běžnými pro kávoviny), sójové cukrovinky a další. 
Zvláštní skupinu výrobků tvoří fermentované výrobky ze sóji, kam patří zejména sójová 
omáčka, zakysané sójové výrobky (výrobky podobné jogurtům, vyráběné ze sójových 
nápojů zakysáním jogurtovými kulturami) a již i na českém trhu se objevující, přesto však 
zatím poměrně exotické potraviny jako tempeh (odslupkovaná vařená sója fermentovaná 
kulturou Rhizopus oligosporus), natto (vařená sója fermentovaná kulturou Bacillus subtilis), 
miso (pasta slané chuti vyrobená fermentací sójových bobů a soli) či sufu (tofu fermentované 
plísní Actinomucor elegans). Paleta podobných výrobků je v zemích jihovýchodní Asie ještě 
mnohem širší. 
 
Technologický postup výroby sójového lecitinu: 
� odseparování ze sójového oleje při rafinaci, 
� usušení za vakua, 
� (bělení). 
 
Technologický postup výroby koncentrátu sójových bílkovin  (koncentrát = 70 % bílkovin) 
Princip výroby spočívá v odstranění ve vodě rozpustných sacharidů, minerálních a dalších 
látek z odtučněných sójových šrotů nebo mouk. 
 
Technologie: 
� promývání směsí vody a alkoholu/roztokem kyselin/promývání horkou vodou po tepelné 

denaturaci, 
� (odstranění rozpouštědla destilací), 
� usušení koncentrátu horkým vzduchem, 
� rozemletí. 
 
Technologický postup výroby izolátu sójových bílkovin (izolát = 90 – 95 % bílkovin) 
 
Technologie: 
� extrakce vodou s přídavkem alkálií, 
� čištění filtrací, pomocí ionexů, aktivního uhlí, 
� vysrážení bílkovin z extraktu v izoelektrickém bodě, 
� promytí, 
� sprejové usušení. 
 
Technologický postup výroby texturované sójové bílkoviny (sójové kostky, plátky, 
granulát) 
Výroba ze sójových mouk a krupic, sójových koncentrátů nebo izolátů. Princip: přeměna 
globulárních bílkovin na fibrilární. 
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Technologie: 
� protlačení roztoku sójových bílkovin o pH 12 – 13 matricí s otvory (Ø 75 µm) do média 

s pH 2,5 → EXTRUZE, 
� spřádání vláken (podobně jako v textilním průmyslu), 
� (barvení), 
� (aromatizace). 
 
Technologický postup výroby sójového nápoje: 
� namáčení sójových bobů, 
� rozemletí, 
� povaření s vodou, 
� odstředění emulze (sediment = okara), 
� pasterace, 
� homogenizace. 
 
Technologický postup výroby tofu: 
� srážení sójového nápoje přídavkem kyselin (MgCl2, CaCl2 nebo CaSO4), 
� odstranění přebytečné tekutiny, 
� formování do požadovaného tvaru (lisování). 
 
Postupy výroby sójové omáčky: 
� fermentací pražené obiloviny s vařenou sójou (tradiční technologie), 
� kyselou hydrolýzou odtučněných bobů. 
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6 SKOŘÁPKOVÉ PLODY 
Mgr. Michaela Petrášová 

 
Suché skořápkové plody patří do skupiny ovoce a zahrnují některé jedlé ořechy a semena. 
Jedná se tedy o široké spektrum produktů, které jsou nabízeny buď v naturálním stavu ve 
skořápce, nebo jako jádra, některá se mohou i pražit. Jejich výhodou je, že jsou relativně delší 
dobu uchovatelné bez výrazných ztrát na jakosti. Z hlediska obsahu nutričních látek je lze 
hodnotit jako poměrně velmi komplexní potravinu. 
 
 
6. 1 OŘECH VLAŠSKÝ  
 
Ořešáky jsou pomalu rostoucí stromy, které mohou dosáhnout výšky 15 – 45 m. Mají 
aromatické, lichozpeřené listy a stříbřitou kůru. Samičí květy jsou nenápadné, samčí tvoří 
jehnědy. Všechny části rostliny vydávají zvláštní kořeněnou vůní. Pod zeleným oplodím je 
zelená skořápka se semenem. 
V literatuře se uvádí přes padesát druhů ořešáků. Charakteristickými vlastnostmi a 
morfologickými znaky stromu jsou: růst, tvar koruny, tvar a velikost listů a lístků, doba rašení 
květu a doba zrání. Podle velikosti dělíme ořechy na obrovité, velké, střední a malé. 
Podle tloušťky skořápky dělíme ořechy na kamenáče, křapáče, papírky a polopapírky. Plod je 
nepravá peckovice. Skládá se z obalu a z jádra. Obal plodu se skládá z vnějšího tenkého 
koženého obalu, ze střední silné šťavnaté tkáně a ze zdřevnatělé vnitřní vrstvyskořápky. V 
obalu je jeden ořech. Vnitřní obal, skořápka, se skládá ze dvou vrstev. Vnitřní vrstva je slabší 
než vnější, ke které přirůstá vnější vrstva je pokrytá sítí rýh a vrásek, které dávají charakter 
povrchu skořápky. Hrubě zbrázděné skořápky mají nepříznivý vliv na velikost jádra. Tloušťka 
skořápky je různá. Pevnost skořápky je závislá na tloušťce jejich stěn a na šířce styčných 
ploch. Plody s tlustou skořápkou a velkým švem se obtížně vylušťují, plody se slabou 
skořápkou se snadno poškozují a nemají velkou trvanlivost. Jádro je čtyřdílné a díly jsou od 
sebe odděleny zdřevnatělými přihrádkami. Skládá se ze semenného obalu a zárodku. Zárodek 
má dvě zatočené dělohy, bohaté obsahem oleje. Je pokrytá světle žlutou nebo světle hnědou 
slupkou, která je u čerstvého plodu olejovitá, mírně nahořklá a snadno snímatelná. Později 
ztrácí chuť, vyschne a pevně přilne na jádro. Olejnaté jádro je velmi výživné a má zvláště po 
utržení plodu velmi příjemnou chuť. 
 
 
6. 1. 1 Využití plodů ořechu vlašského 
 
Z polozralých plodů utržených v červenci se vyrábí kompot, žaludeční likér, džem nebo 
chutné ovocné víno. Olej získaný ze suchých jader je jemný, rychle vysychavý, má chuť a 
vůni jako mandlový olej a nemění barvu. Hodí se k přípravě jídel, k výrobě léků, jakostních 
mýdel, barev a tuší. 
Listy a slupky se dlouho užívaly jako hnědé barvivo, olej sloužil k barvení vlasů a v malířství. 
Z ceněného dřeva se vyráběly dýhy a pažby pušek. Dřevo bylo tím hodnotnější, čím více 
mělo suků. Ořešáky se často pěstovaly poblíž stájí a záchodů, neboť jejich vůně odpuzuje 
mouchy. Z mízy stromů se vyráběl cukr. 
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6. 2 LÍSKOVÉ OŘECHY  
 
Líska je velmi starý druh. Již ve třetihorách rostla na celé severní polokouli včetně nynější 
Arktidy. Je předpokládáno, že první lísky byly dovezeny do starověkého Řecka z Malé Asie. 
Z Řecka se dostala líska pravděpodobně do Itálie, odkud se rozšířila do Španělska, Francie 
a Německa. Dnes roste líska ve své plané formě po celé Evropě. Líska obecná tvoří keř 
bohatě od země rozvětvený, dorůstající 5 – 8 m výšky. Plody se velikostí a tvarem velmi 
různí. Jsou kulaté, ploché, podlouhlé, smáčklé i válcovité. Kávově hnědá barvy skořápky má 
různé odstíny. Hlavním cílem při šlechtění lísky je získat velkou plodnost, odolnost vůči 
mrazu v době květu, dosáhnout pozdního rozkvětu, samoprašnosti, homogamie, dobrých 
chuťových vlastností jádra a dobré luštitelnosti. Sklizeň se provádí v době, kdy jdou oříšky 
snadno vyloupat z punčošek. Podle toho, jestli oříšky opadají s punčoškou nebo bez 
punčošky, plody se sbírají nebo česají. Většinou nezrají najednou, proto se provádí sklizeň 
většinou ve třech etapách a neprodleně se vylupuje z punčošek a dosouší se na lískách. 
 
 
6. 2. 1 Využití lískových ořechů 
 
Lískové ořechy kromě přímého konzumu mají široké uplatnění v potravinářském 
a kosmetickém průmyslu. Používají se při výrobě koláčů a různých cukrářských výrobků. 
Velmi mladé, čerstvé lískové oříšky jsou dobré do salátu a stejně tak i lískový olej. 
 
 
6. 3 MANDLOŇ 
 
Mandloň obecná neboli mandlovník obecný, náleží k obsáhlé skupině rostlin růžokvětých 
Rosaceae. Mandloň roste planě jako strom do výšky 3 – 6 m. Byly z ní vypěstovány ušlechtilé 
odrůdy. Vytvářejí široce jehlicovitou korunu, obrost je typický, s plodonosným dřevem. Plod 
je peckovice s ochmýřenou kožovitou rubinou. Pecka obsahuje jádro – vlastní mandli. 
Existují sladké a hořké typy. Hořké mandle se uplatňují spíše ve farmaceutickém průmyslu. 
Sladké v potravinářském průmyslu, popřípadě i v kosmetice. Sladké mandle v nezralém stavu 
obsahují amygdalin, který se při dozrávání ztrácí. V hořké mandli jeho obsah je kolem 2,5 – 
3 %. Amygdalin má hořkou chuť. Hořké mandle se dají požívat jen v malém množství. Deset 
kusů je smrtelná dávka pro dítě a přibližně 50 – 60 % pro dospělého člověka. 
 
 
6. 3. 1 Využití mandlí 
 
V cukrářství se používá jeden až dva kousky hořkých mandlí k navonění těsta. Sladké mandle 
se používají k výrobě cukrovinek a čokolády, v potravinářství i v lékařství. Před použitím 
se musí jádro spařit horkou vodou a zbavit je hnědé blanité slupky. Výbornou pochoutkou 
jsou slané pražené mandle. Lisováním mandlí se získává jemný olej, využívaný v lékařství 
a v kosmetickém průmyslu. 
 
 
6. 4 KOKOSOVNÍK O ŘECHOPLODÝ  
 
Pochází pravděpodobně z Tichomoří a patří mezi staré kulturní rostliny. I když slouží 
především domácímu obyvatelstvu, v mnoha zemích se pěstuje také plantážním způsobem 
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na export. Rozsáhlé plantáže jsou na Filipínách, v Indii a v Indonésii. V tropických oblastech 
zaujímá kolem 3,5 milionů hektarů půdy. 
 
 
6. 4. 1 Využití kokosových ořechů 
 
Hlavním produktem, pro který se kokosová palma pěstuje v tropickém klimatu celého světa, 
je kopra (sušené, rozemleté jádro kokosového ořechu), ze které se lisuje kokosový tuk. 
Kokosový tuk je nevysýchavý, bezbarvý až slabě hnědožlutý, s výraznou kokosovou vůní, 
kterou je možno odstranit rafinací. Používá se hlavně na výrobu mýdla, margarínu a náhražek 
kakaového másla. Lisováním zralého čerstvého endospermu se získává kokosové mléko. Je 
to bílá, olejnatá tekutina, používána jako přísada do pečiva a řady pokrmů. V Indii 
a na Filipínách se vyrábí palmový cukr z buněčné šťávy. Pro výkrm hospodářských zvířat 
jsou velmi cenné pokrutiny, obsahující asi 1,9 % bílkovin, 6 - 10 % tuku, přes 40 % 
sacharidů, 12 % vlákniny a přes 5 % minerálních látek. Z vláknitého obalu ořechu se získává 
vlákno, z něhož se vyrábějí provazy, rohože, sítě, tašky, součástí oděvů a četné další 
produkty. Kokosový ořech má i léčebné účinky. Obsahuje mnoho hořčíku, dále fosfor 
a draslík. Jádra kokosu ovlivňují dobrý stav pokožky, zubní skloviny, nehtů a vlasů. 
 
 
6. 5 JUVIE ZTEPILÁ  
 
Para ořechy jsou plody juvie ztepilé, která patří do čeledi Lecythidaceae. Pochází z Brazílie, 
kde roste planě v lesích na březích Amazonky a zřídka se pěstuje. Para ořechy dovážené 
z Brazílie pocházejí většinou ze sběru z planě rostoucích stromů. Vzhledem k výborným 
chuťovým vlastnostem se kdysi cenily nejvýše ze všech ořechů. Brazílie nyní vyváží asi 
50 tisíc tun, dříve to bylo až 300 tisíc tun. Dřevo juvie je velmi trvanlivé a odolné. 
 
 
6. 5. 1 Využití para ořechů 
 
Semena mají pevnou skořápku a chutné bílé jádro, které obsahuje téměř 15 % bílkovin, 70 % 
tuku a 7 % sacharidů. Jádra se pojídají v čerstvém stavu, používají se do různých 
potravinářských výrobků jako je cukroví, čokoláda. Olej v paraořechu je používán jako 
skvělý, ale málo trvanlivý kuchyňský tuk a vysoce ceněný technický olej. 
 
 
6. 6 OŘECHOVEC PEKANOVÝ  
 
Jsou to stromy z čeledi Juglandaceae. Domovem ořechovců je Severní Amerika, kde jejich 
plody odpradávna konzumovali domorodí obyvatelé. Nyní se pěstuje i v Austrálii, spíše 
pro kvalitní dřevo, neboť mimo svou oblast špatně plodí. Plody jsou ořechy s tenkým zeleným 
obalem, pukající při dozrávání pravidelně do kříže. Oplodí zůstává často po vypadnutí ořechu 
na stromě přes celou zimu. Pod oplodím je ořech s hladkou skořápkou světlé hnědé barvy 
nebo světle žluté barvy. Uvnitř skořápky je jádro na povrchu červeně skořicové, bohaté tukem 
a výborné chuti. Jádra ořechů pekan patří k nehodnotnějšímu skořápkovému ovoci. 
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6. 6. 1 Využití pekanových ořechů 
 
Pekanové ořechy se konzumují syrové, často se přidávají do sladkých pokrmů, dortů 
a zmrzliny. Na chladném a suchém místě je můžeme uchovávat i rok, vyloupané pekany 
skladované při teplotě – 15 oC vydrží až dva roky. 
 
 
6. 7 LEDVINOVNÍK ZÁPADNÍ  
 
Ledvinovník západní je až 15 m vysoký, silně větvený, stálezelený strom. Je to endemit 
z tropické Brazílie v povodí Amazonky, odkud se zásluhou člověka rozšířil i do ostatních 
zemí tropické Ameriky, jihovýchodní a jižní Asie, do Afriky a Oceánie. Největšími pěstiteli 
jsou dnes Indie, Mosambik, Tanzanie, Brazílie a Keňa. Plodem je jednosemenný ořech 
ledvinovitého nebo fazolovitého tvaru o délce 1,5 –2 cm. Žlutohnědé semeno s vysokým 
obsahem tuku je po zahřátí jedlé. Má ořechovitou, poměrně měkkou konzistenci a nasládlou 
chuť. Silně zduřelá stopka a květní lůžko vytvářejí při dozrávání nepravý plod, takzvané 
„jablko kešu“, které je 5 – 10 cm velké, bobulovité, bělavě masité, šťavnaté, s výraznou 
ovocnou chutí. Má žlutou až červenou pokožku a na jeho konci visí nepravý plod. 
Ledvinovník západní se pěstuje v tropických oblastech až do 1000 metrů nad mořem. 
Je nenáročný, suchomilný a nejlépe prospívá v oblastech s několikaměsíčním obdobím bez 
dešťů. Rozmnožuje se semeny nebo vegetativně a pěstuje se v zahradách i na plantážích. 
Kešu jablka se sklízejí spolu se zralými ořechy. Pokud se mají sklízet pouze plody, je možné 
je sbírat přímo ze země až po odpadnutí. Dospělý strom poskytne 5 - 50 kg ořechů. 
 
 
6. 7. 1 Využití kešu 
 
Nepravý plod lze jíst syrový nebo se používá k výrobě marmelád, želé, sirupů a kompotů. 
Ze sladkokyselé šťávy se vyrábějí osvěžující nápoje. Kardol nebo též olej kešu má výborné 
dezinfekční účinky, proto slouží k přípravě insekticidních a antiseptických přípravků, ale také 
k výrobě trvanlivých laků, izolačních materiálů, plastů, barviv. V minulosti měl význam 
i v lékařství, neboť se používal k odstraňování bradavic a kuřích ok. 
 
 
6. 8 PISTÁCIE PRAVÁ  
 
Pistácie patří do čeledi Amacardiaceae. Je to subtropický strom, který dorůstá do výšky 9 m. 
Pistácie jsou drobné stromy se šedou kůrou a šedozelenými listy. Původní pistácie je 
dvoudomá, některé vyšlechtěné odrůdy však mají samčí a samičí květy na jediném stromě. 
Plod je jednosemenná peckovice elipsovitého tvaru. Zevně je plod ukryt dužnatým, posléze 
vysychajícím oplodím. Skořápka oříšku je tvrdá, hladká, poměrně tenká, často při dozrání 
pukající na bočním švu. Semeno uvnitř pecky je obalenou tenkou, skořicově hnědou blankou. 
Semeno bývá nazelenalé až světle hnědé barvy. 
 
 
6. 8. 1 Využití pistácií 
 
Pistácie se suší a praží s vnější slupkou. Slouží jako křupavá pochoutka. Pojídají se sušené, 
pražené, solené, přidávají se do pečiva. Lisuje se z nich kvalitní stolní olej. Rozetřené pistácie 
je možno použít do dortových náplní, do zmrzliny, úlomky mohou sloužit nejen v cukrářství, 



70 
 

ale také k prokládání lahůdkových paštik i v jiných speciálních uzenářských výrobcích. 
Z pistácie se získává i pryskyřice, která vytéká z poraněné kůry stromů a slouží k výrobě 
lepidel, laků a tmelů. Uplatňuje se také v lékařství a potravinářském průmyslu. Listy, kůra 
a dřevo poskytují tříslovinu, z listových hálek se získává červené barvivo. Dřevo se využívá 
v nábytkářském průmyslu. 
 
 
6. 9 BOROVICE PINIOVÁ  
 
Plody borovice piniové jsou piniové oříšky. Borovice patří do čeledi Pinaceae. Pinie je 
charakteristický jehličnatý strom Středomoří. Bílá piniová zrna jsou uložena v tvrdých, 
hranatých piniových oříšcích, které se nacházejí v osemení, které potřebuje k vyzrání tři roky. 
Teprve ve čtvrtém roce se oříšky uvolní. 
 
 
6. 9. 1 Využití piniových oříšků 
 
Piniové oříšky se přidávají do cukrářských výrobků, nádivek a omáček, konzumují se syrové 
nebo pražené. Kvůli svému vysokému obsahu tuku (60 %) semena rychle žluknou. 
 
 
6. 10 PODZEMNICE OLEJNÁ  
 
Arašídy pocházejí z jižní Brazílie, Paraguaye, Bolívie a Argentiny, kde se také už po tisíciletí 
pěstují. Od 16. století se její pěstování rozšířilo do polosuchých oblastí tropů a subtropů 
celého světa. Dnes jsou největšími pěstiteli arašídů Čína, Indie a USA. Podzemnice vyžaduje 
propustnou, sušší, písčitou půdu. Pod zemí, v hloubce asi 3 – 6 cm, zrající plod podzemnice 
olejné je nepravidelně válcovitý, mezi semeny zaškrcený, lehce zakřivený, nepukavý lusk. 
Obsahuje 3 – 7 kulovitých až nepravidelně hranatých semen různé velikosti, s bělavým 
až červenofialový osemením. Semena jsou bohatá na bílkoviny (20 – 32 %) a tuk (42 – 58 %). 
 
 
6. 10. 1 Využití podzemnice olejné 
 
Velmi výživná semena se konzumují syrová, pražená, vařená nebo dušená, často slazená nebo 
solená. Podzemnicové klíčky se upravují jako zelenina. Jsou výživnou přílohou pokrmů nebo 
součástí dezertů a cukrovinek. Lehce opražená semena zpracována do pasty se používají jako 
arašídové máslo. V Malajsii slouží uvařená semena jako koření. Za tepla vylisovaný olej 
se používá k vaření, k přípravě salátů a k výrobě ztuženého tuku. Asi polovina celkové 
světové produkce podzemnice jde na výrobu oleje. V rozvojových zemích se arašídy praží pro 
domácí použití v horkém písku, popelu nebo žhavém uhlí. Pražené arašídy mají rozličné 
uplatnění – pro přípravu arašídového másla, slaných oříšků, cukroví. 
 
Z praktického hlediska (podle použití semen) se odrůdy dělí na typy: 
 
a) Typ olejný, s vysokou hmotností semen, vysokým obsahem oleje a nízkým obsahem 

bílkovin. Oplodí je většinou tlustostěnné a chuťové vlastnosti nejsou rozhodující. 
Zpracovává se v tukovém průmyslu. 

b) Typ stolní zahrnuje odrůdy s drobnějšími semeny kulovitého nebo vejcovitého tvaru 
a se slabostěnným oplodím. Obsah oleje je nižší, bílkovin vyšší, má dobré chuťové 
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vlastnosti. Odrůdy jsou většinou s delší vegetační dobou a vyššími nároky na teplotu 
a vodu. 

c) Typ hospodářský, s přechodnými vlastnostmi mezi typem olejným a stolním. Odrůdy 
tohoto typu jsou často využívány i ke krmení nebo na zelené hnojení. 

 
 
6. 10. 2 Zpracování podzemnice olejné 
 
Pražené arašídy obvykle s malým množstvím soli se vyrábějí na celém světě. Metody 
přípravy se rozdělují na suché a olejové pražení a oba postupy zahrnují několik kroků. 
Arašídy jsou praženy „na sucho“ při 160 oC 20 – 30 minut, někdy mohou být glazovány 1,5 –
 2 % zvláštního oleje (stabilizovaný olej) a míchány s 2,2 % soli bez loupání. Avšak častější 
je loupání (blanšírování) arašídů před zpracováním (záhřev parou, vodou, roztokem louhu, 
odstranění slupek na pogumovaných válcích, kromě inaktivace enzymů dochází k uvolnění 
slupky, blanšírování může být provedeno i na sucho). Při fritování  jsou oříšky ponořeny 
na 3 – 5 minut do zahřátého kokosového oleje, také se používá olej z arašídů nebo olej 
ze semínek bavlníku s přídavkem 0,5 – 3 mg.kg-1 silikonového oleje pro snížení bodu 
zakouření a snížení pěnění. Obvykle oříšky jdou z blanšíru přímo do fritézy. Po vyjmutí 
z fritézy jsou chlazeny proudem vzduchu a soleny. Po nasolení prochází pod tryskou s olejem 
do míchačky a baličky. Obsah vody v produktu je kolem 1,25 %. Obecně fritování je šetrnější 
pro nutriční hodnotu produktů, rovněž fritované oříšky mají lepší údržnost. Nevýhodou je 
však nižší obsah senzoricky aktivních složek typických pro pražené arašídy. Při skladování 
dochází k rychlé oxidaci povrchového oleje arašídů pražených na sucho, oxidační změny jsou 
rychlejší než u oříšků fritovaných v oleji. V obou případech musí být produkty stabilizované 
proti oxidaci (omezení prodlev, zabalení do bariérových materiálů vakuově nebo v inertní 
atmosféře, použití stabilizovaných olejů). 
 
 
6. 11 SLOŽENÍ SUCHÝCH SKO ŘÁPKOVÝCH PLOD Ů 
 
Ořechy, podobně jako semena, obsahují kvalitní bílkoviny, lecithin, vitamíny skupiny B 
(nejvíce mandle, slunečnice), provitamín A (kešu, pistácie, sezam, tykvová semena), vitamín 
E, který chrání tuky před žluknutím (lískové ořechy, mandle, jedlé kaštany, arašídy, vlašské 
ořechy), kyselinu listovou (arašídy, arasidylískové ořechy, mandle). Velmi významné je také 
množství minerálních látek. Ořechy jsou například zdrojem manganu (minerálu důležitého 
v prevenci osteoporózy – řídnutí kostí), draslíku (nejvíce slunečnice, kokosové ořechy, 
pistácie), hořčíku (para ořechy, mandle, arašídy, mák), vápníku (mák, sezam, mandle, 
pistácie, kaštany), železa (pistácie, tykev, sezam), zinku (tykev, sezam, kešu, mandle) a selenu 
(para ořechy). 
 
 
6. 12 SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ SUCHÝCH SKO ŘÁPKOVÝCH PLOD Ů 
 
Před uskladněním by měly být ořechy usušeny na slunci nebo uměle. Obsah vody musí být 
nižší než 10 %, čímž se zamezí rozvoji plísní a zpomalí se chemické pochody. Společné 
skladování ořechů, obsahující olej, se zbožím, které uvolňuje těkavé látky (brambory, ovoce, 
cibule) je nepřípustné, protože jádra ořechů přijímají velice rychle cizí příchuť. Nejvhodnější 
teplota pro skladování je -3 až 0 oC, relativní vlhkost vzduchu 65 až 75 %. Skladovat suché 
skořápkové plody lze po dobu 12 měsíců. Nejlepší udržení chuti ořechů se dosahuje při 
skladování v téměř čisté atmosféře dusíku při 0 oC. Obsah kyslíku by měl být pod 1 %. Tyto 
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uvedené podmínky platí pro druhy ořechů, jako jsou lískové ořechy, vlašské ořechy, arašídy, 
para ořechy či pistácie. 
 
 
6. 12. 1 Rizika kontaminace při skladování 
 
Velmi závažným nedostatkem ořechů je možnost výskytu mykotoxinů. Mykotoxiny neboli 
plísňové jedy, jsou produkty metabolismu látkové přeměny toxinogenních plísní. Patří mezi 
významné naturální toxiny v potravinách. Některé zdravotní problémy, tzv. mykotoxikózy 
jsou dávány do souvislosti právě s požitím plesnivých potravin. Významné jsou i pozdní 
toxické účinky, např. vznik nádorových onemocnění, snížení obranyschopnosti organizmu a 
náchylnost k řadě onemocnění zvláště u starých osob a malých dětí. Mezi nejrizikovější 
toxiny patří aflatoxin B1. Aflatoxiny se tvoří pouze při vyšších teplotách. Jako nejnižší možné 
teploty se uvádí 16 – 17 °C. Zpravidla se ale jedná o teploty nad 25 °C.  
Vysoký obsah olejů obsažený v oříšcích nese i riziko kažení ořechů, které je obecně známo 
jako žluknutí . Tomuto procesu nelze zcela zabránit. Je proto důležité buď ještě v obchodě, je-
li to možné, nebo doma, ihned po zakoupení ořechů zkontrolovat jejich aroma. Pokud by byla 
jejich vůně zatuchlá, lze takové oříšky klasifikovat jako nejakostní a mohou být předmětem 
reklamace u prodejce. Žluknutí ořechů zpomaluje nižší teplota při jejich skladování, vakuové 
balení a balení v ochranné atmosféře zabraňující přístupu kyslíku, anebo balení do obalů 
propouštějících méně světla.  
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7 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
Mgr. Petra Čáslavková 

 
Ovocné šťávy a nealkoholické nápoje jsou k dispozici v podstatě ve stejné podobě téměř 
kdekoli na světě a patří k velmi pokrokovému odvětví potravinářského průmyslu. 
Na zvyšování spotřeby těchto nápojů působí růst životní úrovně, změny ve stravovacích 
návycích, rozvoje automobilismu, turistiky, gastronomie, globalizace trhu atd. Trh 
s nealkoholickými nápoji se z hlediska nabízeného sortimentu a nově používaných 
technologií neustále rozvíjí. Vysoká rozmanitost nabízených druhů nealkoholických nápojů 
poskytuje více možností, jak tuto skupinu potravin rozdělit. 
 
 
7.1 DEFINICE A D ĚLENÍ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJ Ů  
 
Nealkoholickým nápojem se dle současné definice rozumí nápoj obsahující nejvýše 0,5 % 
objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 °C), vyrobený zejména z pitné vody, pramenité 
vody, přírodní minerální vody, nebo kojenecké vody, ovocné, zeleninové, rostlinné nebo 
živočišné suroviny, přírodních sladidel, sladidel, medu a dalších látek, a popřípadě sycený 
oxidem uhličitým. 
Nápoje lze rozdělit dle aktuální platné legislativy ČR nebo dle profilace konzumenta, kde jsou 
například zohledňovány sportovní aktivity, denní režim, současný trend zdravého životního 
stylu. Obecně lze nealkoholické nápoje dělit na: 
 
1. Ovocná nebo zeleninová šťáva 
2. Ovocná šťáva z citrusových plodů 
3. Koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva 
4. Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocná 

nebo zeleninová šťáva z koncentrátu) 
5. Sušená ovocná nebo zeleninová šťáva (ovocná nebo zeleninová šťáva v prášku, 

dehydratovaná ovocná nebo zeleninová šťáva) 
6. Nektar 
7. Ovocný nebo zeleninový nápoj 
8. Limonáda 
9. Minerální voda ochucená 
10. Pramenitá voda ochucená 
11. Sodová voda 
12. Pitná voda ochucená 
 
Nápoje lze rovněž považovat za funkční potraviny – tj. takové, které mají kromě doplnění 
vody a případně nutričně významných látek další fyziologické účinky. Mezi tyto druhy 
nápojů patří: 
 
a) izotonické nápoje s vyváženým obsahem elektrolytů, určené k náhradě živin a tekutin 

ztracené během fyzické aktivity (vyvážený obsah elektrolytů), 
b) energetické nápoje – určené pro zvýšenou vytrvalost, aktivitu a koncentraci, 
c) smart nápoje – pomáhající zvyšovat duševní aktivitu, obsahují často aminokyseliny 

(fenylalanin, cholin, taurin aj.), 
d) fringe nápoje – nápoje nahrazující povzbuzovací léky a alkohol používané při různých 

společenských příležitostech, 
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e) new age nápoje – do této skupiny nápojů se řadí i skupiny uvedené v předcházejícím 
textu, obvykle obsahují složky jako ginseng, gingo, guaranu, echinaceu, selen, včelí pyl, 
carnitin, chrom, yuhimbin, arginin. 

 
 
7. 2 SUROVINY PRO VÝROBU NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJ Ů 
 
 
7. 2. 1 Voda 
 
Nejvýznamnější surovinou pro výrobu nápojů je voda. Podle typu nápoje se používá 
minerální voda nebo voda z vodovodní sítě.  
 
 
7. 2. 2 Cukry a umělá sladidla 
 
Nejčastěji se používá sacharosa. Ve výrobě se používá v sypkém stavu v případě, 
že si výrobce připravuje cukerný sirup sám. Lze ji použít i ve formě tekutého cukru, 
tj. vodného roztoku o koncentraci 66 %. Lze použít i podoby tzv. tekutých cukrů například 
invertované sacharosy do určitého stupně (45 – 100 %), případně směsi roztoků sacharosy 
s glukosovými, maltosovým nebo fruktosovým sirupem s obsahem 55 až 90 % fruktosy. 
Fruktosové sirupy jsou používány v light nápojích, protože fruktosa má 1,2 x krát vyšší 
sladivost než sacharosa a produkt má o 50 % nižší obsah energie. Kromě cukrů se používají 
také alkoholické cukry, zejména sorbitol, maltitolu a xylitol. Jejich význam je zejména 
ve výrobě nízkoenergetických nápojů. Sladká chuť je v nápojích, zejména 
nízkoenergetických, je dosahována také umělými sladidly. Používají se všechny povolené 
látky, zejména aspartam, sacharin, cyklamáty, acesulfam draselný a další.  
 
7. 2. 3 Aromata 
 
Pro výrobu nápojů se používají výtažky, destiláty a silice z přírodních, zejména rostlinných 
surovin. Kromě tradičních surovin jsou využívána aromata různého původu: 
 
� aromatické látky přírodní (s obsahem přírodních látek získaných fyzikálními nebo 

fermentačními postupy z přírodních zdrojů) 
� aromata syntetická (syntetické látky, které jsou pouze nositeli smyslových vlastností 

podobných látkám přírodním) 
 
 
7. 2. 4 Tresti 
 
Aromata jsou používána ve formě trestí, kde tresť lze definovat jako roztok aromatických 
látek v etanolu o koncentraci 0,2 - 2 %. Aromata se mohou vyskytovat ve formě emulzí nebo 
past. Emulzní aromata obsahují kromě silice (směsi těkavých látek) také zákalotvorný 
prostředek, emulgátor a stabilizátor. Aromata ve formě aromatické pasty obsahují 
homogenizované celé plody s dalšími složkami. Velmi často jsou pro výrobu nápojů bez 
podílu ovoce používány tzv. báze. Báze pro výrobu nealkoholických nápojů obsahují 
prakticky všechny složky nápoje kromě vody, cukru, případně kyselin. Obvykle jde o emulzní 
aromata s přídavkem barviv, vitaminů a dalších složek (kofein, chinin, taurin, rostlinné 
extrakty apod.).  
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7. 2. 5 Kyseliny 
 
Z kyselin se nejvíce používá kyselina citronová vyrobená biotechnologicky fermentací 
Aspergillus niger z melasy. Omezeně se v některých zemích používá také syntetická kyselina 
jablečná. Kolové nápoje jsou okyselovány kyselinou fosforečnou, její koncentrace v nápoji je 
do 0,7 mg/kg. 
 
 
7. 2. 6 Barviva 
 
K výrobě nápojů se používají všechna povolená barviva. V případě barviv nerozpustných 
v tucích (např. karotenonoidních barviv) jsou tato barviva součástí olejové fáze zakalovacích 
prostředků. 
 
 
7. 2. 7 Hořké látky 
 
Součástí receptury nápojů jsou i hořké látky, mezi které lze zařadit chinin, přirozeně hořké 
látky obsažené v extraktech rostlin (chmel, meduňka, heřmánek, puškvorec, dobromysl atd.) 
Povzbuzující účinky nápojů lze dosáhnout přídavky kofeinu, teobrominu, syntetických látek 
nebo extraktů z čaje nebo kávy. Populární je použití taurinu, 2-aminoethansulfonové kyseliny, 
látky s pozitivními účinky na metabolismus. 
 
 
7. 2. 8 Konzervační látky 
 
Nealkoholické nápoje jsou konzervovány nejčastěji kyselinou sorbovou, případně 
v kombinaci s kyselinou askorbovou, která zvyšuje její účinek. Kromě kyseliny sorbové 
je povolena ještě kyselina benzoová a směs kyseliny benzoové a sorbové. Uvedené 
konzervační látky se používají k zajištění stability nápojů, které jsou vyráběny za studena. 
Jejich údržnost je zajištěna kombinací konzervačních faktorů jako jsou snížené pH a sycení 
oxidem uhličitým. V případě sycených nápojů je jako konzervační látka používán oxid 
uhličitý. 
 
 
7. 3 DEFINICE A VÝROBA OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH Š ŤÁV  
 
V následující kapitole se budeme věnovat problematice ovocných a zeleninových šťáv 
a nektarům, kde se rozumí: 
 
Ovocnou nebo zeleninovou šťávou zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých 
částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmraženého ovoce nebo zeleniny, 
a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro 
šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny. Při výrobě lze aroma, dužninu a buňky 
získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny do šťávy 
vrátit.  
Koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou výrobek získaný z ovocné nebo 
zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním 
specifického podílu obsahu vody. Je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení 
objemu menší než 50 %. Aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky 
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ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být při výrobě do koncentrované ovocné nebo 
zeleninové šťávy vráceny. 
Ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy 
(ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) výrobek získaný z koncentrované 
ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody1, jaký byl 
odstraněn při koncentraci šťávy. Aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními 
prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny. Fyzikálně – 
chemické požadavky jsou uvedeny v tabulce 8 v příloze. 
Sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou (ovocnou nebo zeleninovou šťávou v prášku, 
dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou) výrobek získaný z ovocné nebo 
zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř 
veškerého obsahu vody. 
Nektarem nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný v souladu s požadavky uvedenými 
v tabulce 9 s přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo 
zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo 
zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, 
ke koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou nebo 
ke směsi těchto výrobků. Aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky 
ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž jsou dotčeny 
legislativní požadavky ve vztahu k výživovým a zdravotním tvrzením v případě označování 
potravin2. Při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou 
hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny náhradními sladidly dle aktuální 
platné legislativy vztahující se k potravinářským přídatným látkám3. 
 
 
7. 4 TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
Ovocné šťávy bez dužiny je možné získat lisováním, extrakcí anebo využitím extrakce po 
odlisování šťávy opakovaným lisováním. Množství získané šťávy závisí především na složení 
pletiva plodů, jako i na technice předběžných operací.  
Z rozdílných plodů se při stejných lisovacích podmínkách získává odlišné množství šťávy. 
Stupeň uvolnění šťávy je podmíněný fyziologickými a anatomickými vlastnostmi plodového 
pletiva. Oddělení šťávy z rostlinné suroviny závisí na viskozitě, elastičnosti a dalších 
vlastností membrány, které určují její schopnost klást odpor vnějším účinkům během 
předběžného opracování a lisování. Čím víc je membrána poškozená, tím je větší odtok šťávy. 
Mezi přípravné operace patří příjem, uskladnění, praní, třídění a inspekce ovoce. Lze mezi 
ně zařadit i všechny způsoby úpravy suroviny, při kterých se zvýší výtěžnost šťávy. 
Nejdůležitější tradiční předběžné operace jsou drcení a řezání, zahřívání – termická úprava 
(předvaření, paření). Patří sem i operace, které se ve větší míře nevyužívají, jako je mrazení 
a rozmrazování, působení ultrazvuku apod. 
 
 
7. 4. 1 Výroba šťávy lisováním 
 
Základním a nejvýznamnějším způsobem získávání ovocných šťáv je lisování. Lisování 
(opracování tlakem), patří mezi mechanické procesy, které se v potravinářském průmyslu 
velmi používá. Podstata je v tom, že se zpracovaný materiál podrobuje vnějšímu působení 
tlaku pomocí mechanických zařízení – lisů. K základním operacím získávání šťávy lisováním 
patří: 
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Skladování ovoce před lisováním 
Při skladování probíhají v ovoci biochemické a mikrobiologické změny, které způsobují 
ztráty nejen na váze a na výtěžnosti cukerné sušiny, ale i na jakosti. Skladování musí být 
vzhledem k technologickému procesu co nejkratší, v odpovídajících hygienických 
podmínkách a v chladu. 
 
Praní a třídění ovoce 
Praním se ovoce zbavuje mechanických nečistot a snižuje se jeho mikrobiální kontaminace. 
Ovoce se pere v kartáčových, bubnových nebo hřebenových pračkách. Bobulové a měkké 
ovoce se pere podle potřeby v pračkách vzduchových a sprchových. Tříděním se zabraňuje 
zpracování zřetelně infikovaných plodů, které by poškodily ovocný výrobek. Ovoce nahnilé 
nebo napadené chorobami se odstraňuje vždy zároveň s případnou nežádoucí příměsí. 
 
Drcení ovoce 
Před drcením musíme ovoce zbavit pecek a třapin. Z nezdřevnatělých stopek a třapin vnikají 
do ovocných šťáv během výroby nepříjemné chuťové látky. Vhodné je odstopkovat, 
především ovoce s palístky na stopce. Při drcení je nutné vhodně narušit buněčnou skladbu 
plodů, umožní se tím efektivnější získání buněčné šťávy při lisování. K drcení se používají 
různé typy drtičů např. pilkové nebo talířové drtiče. 
 
Zahřívání 
Metoda je založená na účinku zvýšené teploty na bílkoviny membrány, které koagulují, 
přičemž se zvyšuje buňková propustnost. Zahřívání podmiňuje přechod barevných 
a aromatických látek z dužiny a šlupky do šťávy. Při zahřívání se inaktivují enzymy. Plody 
s  zahřívají na teplotu 65 až 85 °C ve vroucí vodě nebo páře. Tepelné ošetření plodů před 
lisováním je jednoduchá a efektivní metoda na zvýšení výtěžnosti šťávy. 
 
Úprava drtě před lisováním 
Tento krok usnadňuje uvolňování šťáv díky rozložení pektinových látek, které mají funkci 
mezibuněčného pojiva. Rozložením pektinů se ovocná pletiva rozpadají, snižuje se viskozita 
šťávy, takže je lisování snadnější a zvyšuje se úlisnost. Úprava může být provedena 
následujícími možnostmi: 
 
a) Nakvašování ovocné drtě 
b) Odležení ovocné drtě 
c) Napařování ovocné drtě přímou parou 
d) Blanšírování ovocné drtě 
e) Pektolyzování ovocné drtě 
 
Lisování drtě 
Při lisování se tlakem oddělí od výlisků šťáva z ovocné drtě. Lisování se provádí nejčastěji 
pomocí hydraulických lisů, ale v praxi jsou využívány také lisy pneumatické a pro lisování 
citrusových plodů a drobného ovoce jsou vhodné i lisy kontinuální šnekové. Druhé lisování 
a vyluhování výlisků je vhodné u všech ovocných druhů kromě jádrového ovoce a třešní. 
 
Odkalování ovocných šťáv 
Vylisované ovocné šťávy nejsou nikdy čiré. Podle systému lisovacího zařízení mohou 
obsahovat zbytky ovocné dřeně a jsou kalné. Proto, aby bylo možné jejich další zpracování, 
se musí tento kal odstranit. Tento krok lze provést následujícími metodami: 
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a) Prostá sedimentace nečistot 
b) Odstřeďování 
c) Filtrace 
 
Čiření 
K získání čirých (průzračných) produktů se musí šťáva zbavit částic pozorovatelných volným 
okem. Ovocné šťávy obsahují přírodní vysokomolekulové látky – pektin, bílkoviny a některé 
barviva a látky tříslovinového charakteru, polysacharidy. Aby se dosáhla průzračnost 
produktu, musí se především porušit koloidní systém, čím se vyvolá rychlé usazování kalu. 
Proces rozdělení ovocné šťávy na kal a průzračnou kapalinu se nazývá čiření. Metody čiření 
ovocných šťáv je možné rozdělit: 
 
� fyzikální (centrifugace, elektroseparace), 
� fermentativní (přídavek fermentů s cílem vyvolat sedimentaci), 
� koloidněchemické (směřujícící k rozrušení koloidního systému), 
� chemické (reakce mezi přírodními látkami nebo přídavky chemických reagentů). 
 
Odkalování 
Nejjednodušší způsob odkalování je prostou sedimentací vyčiřených šťáv. Nádoby se naplní 
šťávou a přidají se rozpuštěná, upravená čiřidla. Po zamíchání se nechá šťáva 12 hodin stát. 
Usazené kaly se oddělí od zbytků šťávy odstředěním nebo speciálními kalolisy. Dalším 
způsobem odkalování šťáv je odstřeďování. V nápojářském průmyslu jsou nejpoužívanější 
samoodkalovací odstředivky s plnými bubny. Šťávy můžeme též odkalovat prostou filtrací 
vyčiřené šťávy. V praxi se používá naplavovací filtr a filtrace s vložkovým filtrem, která je 
jednodušší a většinou se používá pro filtrování hotového nápoje při lahvování. 
 
Odvzdušnění a plnění 
Vzduch, který vniká do šťávy v průběhu zpracování, snižuje kvalitu produkce. Například 
jablečná šťáva na vzduchu tmavne působením oxidace tříslovin. V hroznové šťávě se zase 
rozrušují barviva a vytváří se tmavohnědá sraženina. Kromě toho kyslík urychluje rozklad 
vitaminů. Vzduch se ze šťávy odstraňuje zahříváním nebo mechanickým odvzdušněním. 
Na plnění šťáv se používají automatické plničky. Vzhledem na charakter produktu jsou 
konstruované jako objemové anebo s nastavitelnou výškou hladiny. 
 
Konzervování ovocných šťáv 
Vylisovaná a odkalená šťáva se může ihned zpracovat nebo se zakonzervuje na polotovar, 
ze kterého lze vyrobit nealkoholické nápoje v kterékoli roční době. Mezi základní polotovary 
konzervovaných šťáv patří: 
 
� Ovocné šťávy konzervované chemicky (sukusy). Tyto šťávy se musí před konzervací 

rychle pasterovat, protože mikrobiálně narušenou šťávu nelze chemicky konzervovat. 
Ke konzervaci se používají povolená konzervační činidla (kyselina mravenčí, kyselina 
benzoová, popřípadě benzoany, estery kyseliny parahydroxibenzoové, kysličník siřičitý, 
popřípadě siřičitany a dvojsiřičitany, a kyselina sorbová a sorbany) ve stanovené 
koncentraci.  

� Ovocné šťávy konzervované syceným oxidem uhličitým (CO2), (matečné šťávy). Tyto 
šťávy jsou to nezkvašené a v podobě čiré šťávy jsou konzervované prosycením CO2 
na koncentraci 1,5%.  

� Ovocné šťávy konzervované zahušťováním (ovocné koncentráty). Tyto koncentráty 
se vyrábějí zahušťováním ovocných šťáv na sušinu 60 – 65 % ve vakuových odparkách. 
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Jejich výhodou je jednoduchost skladování a nemusí se používat chemické konzervační 
činidlo. Nevýhodou je, že dochází ke změně barvy a chuti vlivem částečné ztráty aromatu. 

 
 
7. 5 FALŠOVÁNÍ A METODY DETEKCE  
 
Porušování autenticity (falšování) nejvíce postihuje ovocné 100 % šťávy. Mezi významné 
možnosti falšování patří níže uvedené případy: 
 
� šťáva je více naředěna vodou, 
� snížení obsahu ovocného podílu, kdy šťáva by měla obsahovat tolik složek ovoce, které 

přibližně odpovídá vylisované šťávě. Přídavek cukru je povolen, ale vyšší přídavky cukru 
mohou být obvykle maskovány přídavkem kyseliny citronové, 

� šťáva může obsahovat větší podíl tzv. pulp wash, tj. šťávy získané po extrakci výlisků, 
� do šťávy může být přidán cukr, ale šťáva je deklarována jako neslazená. 
 
Extrémním příkladem je pak „sofistikovaný postup falšování“ tzv. chemický mix, maskující 
například: 
� použití méně kvalitního koncentrátu, 
� výrazně nižší ovocný podíl, který spočívá v přídavku silice, beta – karotenu, 
� přislazení např. invertním sirupem, 
� úprava obsahu kationů přídavkem síranu draselného. 
 
Nejběžnější postup identifikace falšování u ovocných šťáv, nektarů a nápojů vychází 
z analýzy vybraných kritérií, chemických markerů, jejichž hodnoty se porovnávají 
s existujícími databázemi, např. v AFNOR Standards (Association Francaise de 
Normalisation), nebo AIJN Code of Practice evropské Asociace výrobců šťáv a nektarů. 
 
 
7. 5. 1 AIJN Code of Practice 
 
Požadavky na kvalitu a chemické a fyzikální složení vybraných ovocných a zeleninových 
šťáv jsou zahrnuty v AIJN Code of Practice. AIJN (Association of the Industry of Juices and 
Nectars from  Fruits and Vegetables of the European Union nebo-li Asociace výrobců šťáv 
a nektarů při EU).  
 
 

7. 5. 2 Metody detekce falšování 
 
Pro detekci falšování ovocných šťáv a výrobků byla vyvinuta řada postupů a metod. 
Pro stanovení markerů autenticity, uvedených např. v AIJN Code of Practice se používají 
především klasické fyzikálně chemické postupy (titrace, gravimetrie, spektrometrie), 
chromatografické a elektroforetické metody (HPLC, superkritická fluidní chromatografie, 
kapilární elektroforesa, plynová chromatografie), NIR spektrometrie, kryoskopie a enzymové 
metody. Nejvýznamnějšími markery, kterými lze odhalit pravost ovocných šťáv jsou: 
refraktometrická sušina, hustota, kyseliny (jablečná, citrónová), cukry, formolové číslo, popel, 
fosfor, draslík, hořčík, sodík, vápník, prolin. 
Markery typické pro určitý druh (druhy) ovoce jsou: sorbitol (např. jablka, hrušky, meruňky), 
kyselina isocitrónová (např. jahody, pomeranče, meruňky), floridzin (jablka), kyselina vinná 
(vinné hrozny), karotenoidy (např. pomeranče, meruňky), naringin (grep), hesperidin 
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(pomeranč, mandarinka), eriocitrin (citrón), kyselina šikimová (např. mango), sacharosa, 
aminokyseliny, profil anthokyanů. 
Markery pro detekci „maskovacích“ látek jsou: sacharosa (cukr), poměr glukosa/fruktosa 
(cukr), profil oligosacharidů (cukr), syntetická barviva, konzervační látky, kyselina fumarová 
(syntetická kyselina jablečná) atd. 
 

Tabulka 8: Fyzikálně chemické požadavky na ovocné nektary 

Ovoce se šťávou vhodnou k přímé 
spotřebě 

Minimální obsah šťávy nebo dřeně  
(% obj.) 

Jablka 50 

Hrušky 50 

Broskve 50 

Citrusové plody s výjimkou citronů a 
kyselých lajmů 

50 

Ananas 50 

Rajčata 50 

Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo 
s vysokým podílem dřeně či 

aromatických látek, se šťávou nevhodnou 
k přímé spotřebě 

Minimální obsah šťávy nebo dřeně  
(% obj.) 

Mango 25 

Banány 25 

Kvajáva 25 

Papája 25 

Liči 25 

Azerola (neapolské mišpule) 25 

Plod láhevníku (Annona musricata, anona 
ostnitá) 

25 

Cukrová jablka (Annona cheimola, anona 
čerimoja) 

25 

Granátová jablka 25 

Plody akašu (Anacardium occidentale, 
ledvinovník západní) 

25 

Španělské švestky (mombín) 25 

Umbu 25 
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Pokračování tabulky 8: Fyzikálně chemické požadavky na ovocné nektary 

Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k 
přímé spotřebě 

Minimální obsah šťávy nebo dřeně  
(% obj.) 

Plody mučenky 25 

Quito naranjill 25 

Černý rybíz 25 

Bílý rybíz 25 

Červený rybíz 25 

Angrešt 30 

Rakytník 25 

Trnky 30 

Slívy 30 

Švestky 30 

Jeřabiny 30 

Šípky 40 

Višně 35 

Třešně 40 

Borůvky 40 

Bezinky 50 

Maliny 40 

Meruňky 40 

Jahody 40 

Ostružiny 40 

Brusinky 30 

Kdoule 50 

Citrony a kyselé lajmy 25 
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Tabulka 9: Minimální hodnoty Brix pro ředěnou ovocnou šťávu a pro ředěnou ovocnou dřeň 

Obecný název ovoce   Botanický název    Minimální hodnoty Brix  

Jablka (*)     Malus domestica Borkh. 11,2 

Banány (**)   
Musa x paradisiaca L. (s 
výjimkou plantejnů) 

21,0 

Černý rybíz (*)   Ribes nigrum L.   11,0 

Meruňky (**)    Prunus armeniaca L. 11,2  

Hroznové víno (*)   
Vitis vinifera L. nebo hybridy 
Vitis labrusca L. nebo 
hybridy   

15,9 

Grapefruity  
(*)  Citrus x paradisi 
Macfad.   

10,0  
 

Kvajáva (**)   Psidium guajava L.   8,5 

Citrony  (*)  Citrus limon (L.) Burm.f.  8,0 

Mango (**)   Mangifera indica L.   13,5 

Pomeranče (*)     Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2  

Plody mučenky (*)   Passiflora edulis Sims   12,0  

Broskve (**)   
Prunus persica (L.) Batsch 
var. persica   

10,0  

Hrušky (**)   Pyrus communis L.   11,9  

Ananas (*)   Ananas comosus (L.) Merr.   12,8 

Maliny (*)  Rubus idaeus L 7,0  

Višně (*)   Prunus cerasus L.   13,5 

Jahody (*)   Fragaria x ananassa Duch.   7,0  

Rajčata (*)   
Lycopersicon esculentum, 
Mill.   

5,0  

 

Mandarinky (*)   Citrus reticulata Blanco   11,2 

 

Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje 
v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny 
jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).“. 

 
1Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování potravin 
 
3Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách.  
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8 KOŘENÍ 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Koření jsou části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo 
jejich části v nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chuti a vůně 
potravin. Většina koření má významné farmakologické účinky, proto je mnoho druhů koření 
řazeno i mezi léčivé rostliny. Koření povzbuzuje chuť k jídlu, podporuje vylučování trávících 
šťáv, zrychluje oddělování a vylučování odpadních látek a působí mírně antisepticky a tišivě. 
Některé druhy koření obsahují dráždivé látky a přírodní toxické látky, které působí škodlivě.  
Koření obsahuje řadu chemických sloučenin, které významně ovlivňují jeho aroma. Jedná se 
zejména o silice, aldehydy (př. vanilin, cinnamaldehyd), alkaloidy (př. kapsaicin, kofein, 
bromin, reserpin, aj.), pryskyřice, hořčiny, kyseliny, bílkoviny. Dále obsahuje látky mající 
vliv na barvu koření, jako jsou polyfenoly, karotenoidy, vitamíny a enzymy. Některé druhy 
koření (cibule, koriandr, tymián, hořčice, křen, aj.) obsahují i tzv. fytoncidy, které mají 
mikrobicidní účinek. 
Největším dovozcem koření na světě jsou Spojené státy. Následuje Německo, Japonsko 
a Francie, Singapur a Hongkong. Poslední dva uvedené jsou největším komerčním centrem 
pro export a import koření a největším překladištěm.  
Na nejvyšším stupni řebříčku důležitosti koření na většině trhů je pepř, paprika maďarská, 
chilli. Na středním východě a v severní Africe tvoří velký díl dováženého koření kardamom. 
Indonésie produkuje velké množství hřebíčku a v západoevropských zemích a Spojených 
státech má v dovoz bezkonkurenční postavení skořice kasiová, muškátový oříšek. V zemích 
východní Evropy je dovoz zejména nového koření. Celosvětově je poptávka po zázvoru 
a kurkumě dlouhé, koriandru, anýzu, kmínu kořenného a římského, badyánu a jalovci. 
Vanilka, kardamom a šafrán jsou celosvětově velmi produkovanými a navíc patří 
k nejdražším druhům koření. 
 
 
8. 1 ZPRACOVÁNÍ KO ŘENÍ  
 
Koření se po sklizni v pěstitelských zemích upravuje. K hlavním úpravám patří sušení 
a fermentace. 
 
Fermentace se provádí u koření pro získání typické barvy, aroma a k odbourávání 
nežádoucích látek. Jedná se o enzymatické reakce anebo oxidační reakce. 
 
Sušení se provádí s cílem zajistit jakost a trvanlivost koření. Lze je provádět dvěma způsoby - 
sušení vzduchem anebo sublimačně. Sušení vzduchem se provádí buď volně v tenké vrstvě, 
nebo v sušárnách. Proces sušení je poměrně šetrný způsob úpravy koření, přesto může 
docházet k určitým ztrátám aromatických látek a barviv. Sublimační sušení (lyofilizace) je 
„šokové“ zmrazení suroviny (-50 ºC) ve vysokém vakuu (cca 60 Pa). Takto usušené koření si 
zachovává původní aroma a barvu a po dehydrataci i strukturu. 
Další možnou metodou úpravy a konzervace koření je nakládání koření do různých nálevů, 
například slaného, octového, apod. Tím si některé druhy (kapary, pepř) zachovávají 
trvanlivost a neztrácí tak na kvalitě. Relativně novou metodou je mrazení koření, které 
umožňuje konzervaci na několik měsíců. Jde o šetrný způsob uchovávání a navíc není potřeba 
koření před použitím rozmrazovat.  
Po úpravách se koření balí. Balí se do různých obalů, které zaručují minimální ztráty 
aromatických látek a barvy. K nejčastěji používaným druhům koření patří vrstvené fóliové 
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sáčky, skleněné obaly, obaly z různých plastických hmot. Koření se také někdy ozařuje 
radioaktivním zářením, aby se zničila mikrobiální kontaminace a živočišní škůdci. 
 
 
8. 2 JAKOST KOŘENÍ  
 
Jakost koření se posuzuje senzoricky (vzhled, barva chuť a vůně) a fyzikálně chemicky 
(vlhkost, obsah celkového popele a popele rozpustného v kyselině, obsah silic a příměsí). 
U mletého koření se dále posuzuje jemnost mletí a přítomnost hrudek. Vzhledem k tomu, 
že kořen pochází ze zemí, kde nemusí být vždy zaručeny dostatečné hygienické podmínky při 
zpracování, provádí se někdy i mikrobiologický rozbor a stanovují se látky kontaminující. 
Koření patří ke komoditám, které se poměrně často falšují. K častým způsobům falšování 
patří přídavek jiných surovin, které by zvýšily váhu koření a tak jeho cenu. Typický je 
přídavek koření s nižší jakostí do koření s jakostí vyšší. Dále přídavek vyextrahovaného 
koření (př. hřebíček) anebo přídavek jiných částí rostlin (např. světlice barvířská do šafránu), 
organických látek (např. mouka, pokrutiny, strouhanka) či anorganických příměsí (např. 
hlína, cihla, písek, apod.). 
 
Koření se rozděluje podle několika kritérií. Dle účinku na konzumenta se dělí na: 
 
� Velmi prospěšné – jde o koření, které obsahuje pro organismus prospěšné či ochranné 

látky, jako jsou například vitamín C, A anebo řadu látek vykazující antioxidační kapacitu. 
Jako příklad lze uvést bazalku, papriku, estragon, aj. 

� Prospěšné – jde o koření, které je z pohledu prospěšnosti na organizmus neutrální. Jedná 
se například o skořici, vanilku, aj. 

� Dráždivé – je koření, které obsahuje látky dráždící organizmus konzumenta. Typickým 
příkladem jsou alkaloidy obsažené v pepři či chilli paprice. Důležité však je, že nepříznivé 
účinky vykazují při nadměrné konzumaci. 

 
Dále lze koření rozdělit na jednodruhové, směs anebo kořenící přípravek. Jednodruhové 
koření je tvořeno z jednoho druhu koření obsahující celé, drhnuté, drcené a mleté části. Směs 
koření je tvořena z jednotlivých druhů koření bez přídavku přídatných látek, jako je například 
kari koření nebo provensálské koření. Kořenící přípravky jsou definovány jako směs 
jednotlivých druhů koření, přídatných látek, zeleniny a dalších složek. Může být různé 
konzistence. Příkladem je vegeta, kořenící soli, aj. 
 
Nejčastějším rozdělením je rozdělení dle použité části koření. 
 
 
8. 3 PODZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN  
 
Podzemní částí rostlin jsou kořen, oddenek, cibule a hlíza. Jako kořen se používá nejběžněji 
různých oddenků rostlin. Nejpoužívanější kořením je zázvor, křen, kurkuma, puškvorec 
a galgán. 
 
 
8. 3. 1 Zázvor 
 
Zázvor má palčivě ostrou, kořennou chuť a velmi aromatickou vůni; jeho barva je žlutá 
až hnědožlutá. Jedná se o vyprané, upravené a vysušené oddenky zázvoru obecného (Zingiber 
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officinale Rosc.). Největšími producenty tohoto koření jsou Čína, Japonsko a Afrika. Na trhu 
se oddenky zázvoru vyskytují jako sušené loupané anebo neloupané, či celé, drcené, mleté.  
Loupané oddenky se upravují tak, že sklizené se tence oloupou, poškozená místa se opatrně 
ořezávají a zarovnávají. Následně se oddenky suší v tenkých vrstvách za dostatečného 
přístupu vzduchu po dobu 3 – 11 dnů. Neloupaný zázvor se suší bezprostředně po sklizni 
a očištění. Doba sušení je daleko delší než u zázvoru loupaného. K nejvýznamnějším druhům 
zázvoru patří zázvor jamajský, zázvor bengálský, zázvor čínský, zázvor japonský. Používá 
se jako kořenící přípravek zejména v masném průmyslu, nebo do směsí koření či jako složka 
bylinných čajů. 
 
 
8. 3. 2 Kurkuma  
 
Jedná se o vyprané a vysušené oddenky kurkumy dlouhé (Curcuma longa L.), která se honě 
pěstuje ve východní Asii a Vietnamu. Vyskytuje se ve formě jako celá anebo mletá. V tržní 
síti se kurkuma rozeznává dle tvaru, a to jako kulatá a dlouhá. Kulatá kurkuma (Curcuma 
rotunda) jsou oddenkovité části vejčitého tvaru; jsou to vždy části hlavního oddenku. 
Kurkuma dlouhá (Curcuma longa) jsou kousky postranních oddenků, silné až 14 mm 
a podélně svraštělé. 
Oddenky kurkumy jsou masitě žluté, zevně šedožluté, uvnitř červené až zlatožluté barvy, 
charakteristické vůně a palčivé kořenné chuti.  Obsahuje potravinářky významné barvivo 
kurkumin. Používá se do směsí koření, ochucovadel, jako barvivo zejména na tuk bohatých 
potravin anebo v lidovém léčitelství. 
 
 
8. 3. 3 Křen 
 
Křen je definovaný jako oprané čerstvé oddenky rostliny křenu polního (Armorancia 
rusticana Lam.). Patří do čeledi brukvovitých, pěstovaný v Evropě, Asii a USA. Sklízí 
se koncem října nebo na jaře. Sklizené kořeny se operou, očistí a odstraní se tenké kořínky 
a usuší. Křen má válcovitý tvar, nahnědlou barvu, uvnitř je bílý. Čerstvě nastrouhaný má 
ostrou vůni a štiplavou chuť, která se způsobena allylhořčičnou silicí (vzniklou degradací 
glykosidu sinigrinem). V tržní síti se nejčastěji vyskytuje jako čerstvý či sušený celý. Používá 
se jako příloha k jídlům, zejména k masným výrobkům a dále k přípravě nakládané zeleniny 
či studených omáček. 
 
 
8. 4 KŮRA STROMŮ 
 
Kůra je povrchová ochranná část kmene a větévek stromů. Je to ochranné povrchové pletivo, 
které lze v době mízy snadno oddělit od dřevnaté části stromu a větévek. Skládá se z kůry 
zevní (korka, borka), střední a vnitřní (lýko). K nejvýznamnějším patří skořice. 
 
 
8. 4. 1 Skořice 
 
Skořice je usušená a očištěná kůra z větví stromů různých druhů skořicovníků. 
K nejvýznamnějším patří skořicovník pravý (cejlonský) a čínský kassiový. 
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Skořice cejlonská (Cinnamomum ceylanicum) je střední kůra výhonků skořicovníku 
cejlonského, zbavená zevní kůry. Skořice čínská (Cinnamomum cesia) pochází 
ze skořicovníku čínského a má typickou žlutou barvu.  
Kůra skořice se sklízí dvakrát do roka. Sklizené výhonky se očistí, zbaví se listů a pak se kůra 
z výhonků sloupne. Sejmuté pruhy kůry se skládají do otýpek a balí do rohoží, v nichž 
se ponechávají 1 – 2 dny, kdy v kůře probíhá fermentace. Následuje odstranění svrchní 
a vnější hořce chutnající šlemovité části. Očištěné pruhy se svinují do trubek a nechávají sušit 
na slunci, kdy kůra skořice získává typickou žlutohnědou barvu a charakteristické aroma. 
Trubičky skořice musí být na vnější straně hladké, žlutohnědé barvy a příjemné silného 
a nasládlého aroma, které vytváří zejména klíčová látka skořicového aroma cinnamaldehyd. 
Horší druhy mají červenohnědou barvu a hrubší povrch. Na trhu lze najít i skořici mletou, 
která má okrový odstín do hněda až červena se silným kořeným a nasládlým aroma. Používá 
se jak celá, tak i mletá ke kořenění sladkého pečiva, pokrmů a při zavařování ovoce 
a v konzervárenském průmyslu. 
 
 
8. 5 LISTY A CELÉ ROSTLINY  
 
Tuto skupinu tvoří veškeré druhy koření získané z nadzemních částí rostliny, stonků, listů 
a květů, K nejdůležitějším druhům této skupiny patří bobkový list, majoránka, tymián, 
bazalka, estragon. 
 
 
8. 5. 1 Bobkový list 
 
Bobkový list jsou sušené listy vavřínu pravého (Laurus nobilis L.), rostoucího v oblasti 
Středozemního moře. Hojně se pěstuje v Itálii, Francii, Rusku, Řecku, Španělsku, Albánii 
a Chorvatsku. Listy starší dvou let se sklízí ručně na podzim a suší se ve stínu v tenkých 
vrstvách. Usušený bobkový list má být celistvý, pružný a nepřeschlý. Vzhled listu má být 
světlý, vyrovnané svěže zelené barvy. Jedná se o křehké, špičaté listy, bez větévek, řapíků, 
skvrn a plísní. Bobkový á silně kořennou typickou vlnu a hořkou chuť. Používá se celý list 
jako koření, při přípravě pokrmů, konzervaci a nakládání masa, ryb, zeleniny a k výrobě octa 
a různých rosolů.  
 
 
8. 5. 2 Majoránka 
 
Majoránka je jednoletá bylina (Majorana hortensis Moench), která se pěstuje se v severní 
Africe, Francii, Německu, Španělsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice 
a na Ukrajině.  Sklízí se až třikrát do roka jako celá rostlina, která se suší v sušárnách. Po 
vysušení se drcením zbavuje stonků a odrolené listy se prosévají na sítech. Majoránka má 
typickou silně kořeněnou skoro kafrovitou chuť i vůni. Má světle zelenou až hnědozelenou 
vyrovnanou barvu a je bez stonků. Na trhu se objevuje jako drhnutá a mletá. Používá se jako 
koření k přípravě pokrmů a významně v masném průmyslu. 
 
 
8. 5. 3 Tymián 
 
Tymián jsou sušené konce větévek, listy s květy nebo odrhnuté konce větévek tymiánu 
obecného (Thymus vulgarit L.). Pěstuje se zejména ve Francii, Španělsku, Německu, Itálii, 
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Bulharsku, Anglii, Kanadě a Africe. Sklízí se na začátku léta a suší se na vzduchu v tenkých 
vrstvách. Tymián má šedozelenou barvu, voní příjemně kořenně a chutná štiplavě aromaticky. 
Jeho aroma ovlivňuje silice zvaná tymol. Na trhu se vyskytuje jako drhnutý, řezaný nebo jako 
zelené koření. Používá se jako koření nebo do směsi koření pro přípravu omáček, polévek, 
masa či nakládané zeleniny. Slouží také k výrobě silice tymolu a různých sirupů a čajových 
směsí. 
 
 
8. 6 KVĚTY A KV ĚTNÍ SOUČÁSTI  
Z koření získaného z květů a květních součástí je nejběžnější hřebíček, šafrán a kapary. 
 
 
8. 6. 1 Hřebíček 
 
Hřebíček jsou sušená nerozvinutá květní poupata hřebíčkovce. Hřebíček kořenný 
(Caryophyllus aromaticus, L.) je strom, který dává první sklizeň v šestém roce po výsadbě. 
Pěstuje se na ostrovech Sumatra, Amboina, Zanzibar, Pemba, na Cejlonu, Malajsku, v Guinei 
a v Malgašské republice. Plody hřebíčkovce jsou purpurové bobule obsahující jedno až dvě 
semena. Sušené nebo uvařené plody hřebíčkovce jsou jedlé a nazývají se hřebíčkové matky. 
Květní poupata se sklízí ručně, kdy jsou uzavřená a mají načervenalou barvu. Otrhaná 
poupata se suší na slunci asi 7 dní, následně se třídí a čistí na sítech, kde se zbavuje stopek 
a větévek. Koření hřebíček je silně aromatický a chutná palčivě kořenně; typické hřebíčkové 
aroma nese silice zvaná eugenol. Kalich a stopka jsou tmavohnědé a hlavička žlutohnědá. 
Usušená poupata nesmí být scvrklá, lehká a černá. Používá se v masném průmyslu, 
likérnictví, při konzervování ovoce, k výrobě silice eugenolu anebo do čajových směsí. 
 
 
8. 6. 2 Kapary 
 
Kapary jsou čerstvá, úplně uzavřená, nerozvinutá, povadlá a nakládaná poupata keře kapary 
trnité (Capparis spinosa). Kapary se pěstuje hojně v jižní Francii, Španělsku, Itálii 
a v Alžírsku. Poupata se ručně otrhávají, nejméně každý třetí den po celé léto (do konce 
srpna). Sklizená poupata se třídí na sítech podle velikosti a po 3 – 4 dnech sušení se nakládají 
do octa nebo soli. Kapary naložené v soli jsou trvanlivější, avšak v porovnání s kapary v octu 
jsou méně chutné. Po výměně nálevu se plní do expedičních obalů. V tržní síti se kapary 
označují podle velikosti jako malé (minorek) a velké (majores) a také podle země původu. 
Nonpareleilles je označováno nejmenší drobné zboží. Sunfines je větší než předcházející druh. 
Fines je jemné zboží o velikosti hrachu, minifines je zboží střední jakosti a communes je 
označení pro levný druh kapary. Capucined a capot je označení pro největší druh kaparů. 
Barva kaparů je tmavě olivová a na zašpičatělém konci mají malé červené skvrny. Chuť je 
nahořklá a ostrá, proto se pro zjemnění konzervují do octových anebo solných nálevů.  
Kapary se používá jako kuchyňské koření pro zlepšení aroma pikantních omáček, salátů, 
masa i ryb. 
 
 
8. 6. 3 Šafrán 
 
Šafrán jsou sušené blizny květů šafránu pravého (Crocus sativus). Květy se sbírají ručně 
v časných ranních hodinách. Blizny se suší na slunci nebo v elektrických sušárnách. K získání 
1 kg suchého šafránu je zapotřebí 70 – 100 000 květů. Na trhu se šafrán označuje podle 
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čistoty, původu a jakosti. Nejjakostnější je šafrán francouzský a elegovaný s obsahem 
červenohnědých blizen; šafrán naturel, turecký či levantský je jakosti horší. Blizny šafránu 
obsahují barvivo krocin, které jim dává červené až hnědočervené zbarvení. Blizny šafránu 
jsou křehké, lesklé a mají kořennou hořkou chuť a silnou svéráznou vůni. Používají 
se k barvení a kořenění potravin (mléčné výrobky, těstoviny, aj.), nebo jako koření k přípravě 
pokrmů. Jelikož patří k nejdražším druh koření, často se falšuje přídavkem medu, oleje 
či přídavkem květů jiných rostlin (světlice barvířská (saflor), měsíček, pivoňka, aj.). 
 
 
8. 7 PLODY  
 
Převážná část kuchyňského koření jsou plody různých rostlin. K nejvíce používaným druhům 
patří anýz, kmín, paprika, pepř, chilli, nové koření, vanilka. 
 
8. 7. 1 Anýz 
 
Anýz jsou sušené plody rostliny anýzu (Pimpinella anisum L.), který se hojně pěstuje 
ve Španělsku, Itálii, Rumunsku, Turecku, Francii, Rusku a Bulharsku. Plodem je dvounažka 
se šedožlutým až šedohnědým povrchem. Vyzrálý anýz má žlutozelenou barvu a je příjemně 
aromatický s nasládlou, kořennou chutí. Typické aroma je dáno silicí zvanou anisol. Rostliny 
se vytrhávají celé a navrší se na hromadu a suší. Po vysušení se vymlátí a nažky se dosuší 
na slunci v tenké vrstvě, případně v sušárnách. 
Používá se jako koření do perníků, nakládání zeleniny, likérnictví a výrobě silice. 
 
 
8. 7. 2 Kmín 
 
Kmín jsou sušené dvojnažky kmínu lučního, který s nejvíce pěstuje v Holandsku, Rusku, 
Německu, Polsku, Bulharsku, Kanadě, Maroku a České republice. 
Sklízí se v červnu a červenci, v době kdy většina plodů zhnědne. Usušená rostlina se vymlátí 
a vymlácený kmín se vyčistí a po důkladném proschnutí se plní do expedičních obalů. 
Vyzrálý kmín má štiplavě kořeněnou chuť, svéráznou a silně aromatickou vůni a světle 
hnědou až tmavě hnědou barvu. Použití kmínu je mnohostranné. Nejvíce se používá jako 
koření v domácnosti, pro přípravu nakládané zeleniny (zelí), pekárenství, likérnický a masný 
průmysl. Na trhu se vyskytuje jako celý, drcený anebo mletý. 
 
 
8. 7. 3 Paprika 
 
Paprika jsou zralé plody různých druhů paprik, zejména jednoleté papriky. Pěstuje 
se ve Francii, Španělsku, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a v České republice. 
Sklizené plody se suší za dostatečného přístupu vzduchu a dosouší se v sušárnách. Plody 
se ručně odstopkují a vytříděné se drtí. Získaná drť se mele a prosévá přes jemná síta. Některé 
druhy papriky se vyrábějí z celého plodu, jiné z jednotlivých částí nebo jejich směsí. Způsob 
zpracování se projevuje ve smyslových vlastnostech. 
Paprika má být sypká, červené barvy s různým odstínek dle jakosti (nejjakostnější světle 
červená), bez hrudek. Chuť je odvislá od druhu papriky a způsobu zpracování, od sladké 
až po ostrou. Ostrou chuť způsobuje alkaloid kapsaicin, který je obsažený hlavně v příčných 
stěnách a postupem zrání se hromadí v semenech a ostatních částech plodu. 
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Na tržní síti se mletá paprika objevuje v několika jakostních třídách, z nichž nejčastější jsou: 
 
• Lahůdková: jemně sladká paprika, vysoka z plně vyzrálých plodů papriky, u kterých před 

sušeními odstraněn přepážka se semeny. Vyznačuje se jemnou vůní a chutí, jasnou ohnivě 
červenou barvou. 

• Polosladká: gulášová mletá paprika s ostřejší chutí a temně červené barvy. 
• Ostrá: vyrábí se s vyříznutých přepážek kvalitních plodů papriky. Je velmi ostrá, má 

hnědočervenou barvu a intenzivní vůni.  
 
Paprika se používá jako koření při přípravě pokrmů, v masném průmyslu, do nakládané 
zeleniny, hořčice, aj. 
Dalším druhem papriky je tzv. kayenský pepř neboli chilly. Jde o drobné plody papriky 
křovité (Capsicum baccatum L.) a dalších odrůd, jako jsou žluté, japonské, africké, aj. Pěstuje 
se i v Americe, Indonésii, Vietnamu. Je daleko ostřejší než běžná paprika, její ostrost je 
ovlivněna přítomností semen. Je dodávána v různých stupních hrubosti, jako je jemná, vločky, 
prášek a velmi oblíbená je i pasta. 
 
 
8. 7. 4 Pepř 
 
Pepřem se rozumí rozličným způsobem upravené plody pepřovníku černého (Piper nigrum 
L.), který se pěstuje zejména na Malackém poloostrově, Filipínských ostrovech, v Indii, 
Vietnamu, Thajsku. Úroda se sklízí dvakrát do roka. Pro pepř černý se sklízejí nedozrálá 
semena (spodní bobule na klasu začnou červenat). Klasy se pak suší na slunci nebo 
v sušárnách.  Během sušení nabude pepř svraštělého povrchu a hnědočerné až černé barvy. 
Usušené bobule se třením nebo klepáním oddělí od stonků a pak se třídí na sítech pro 
odstranění nečistot, zlomků a větévek. Černý pepř má kořenitou vůni a palčivou ostrou chuť, 
kterou ovlivňuje hlavně alkaloid piperin a pryskyřice.  
Pro výrobu bílého pepře se sklízí plně vyzrálé bobule (mají světle červenou nebo 
žlutočervenou barvu a velmi snadno odpadávají). Sklizené klasy se plní do pytlů nebo košů 
a máčí se ve studené tekoucí vodě do doby, než se uvolní zevní slupka od bílého zrna bobule. 
Následně se semeno suší na slunci a vzniká tak šedobílé hladké semeno. Tento druh pepře má 
lahodnější chuť a intenzivnější vůni.  
Oba druhy pepře kromě alkaloidu peperinu obsahují další významné silice jako je sabinen, 
limonen, β-karyofylen, α- a β-pinen. 
 
 
8. 7. 5 Nové koření 
Nové koření jsou sušené plody pimentovníku pravého (Pimenta officinalis L.), které se pěstují 
zejména ve střední a jižní Americe, nejlepší je z Jamajky. Jedná se o strom, jehož bobule je 
dvoupouzdrá, v pouzdře je zmáčklé a ploše vypouklé semeno. Pro výrobu nového koření 
se ručně sklízí zelené bobule, které se suší na slunci. Tak se na povrchu svraští a 
charakteristicky zbarví. Do tržní sítě se nové koření dodává celé nebo mleté. Celé nové koření 
má kulovité bobule, mdlé načervenale hnědé barvy, bez stopek. Jeho vůně a chuť je podobná 
hřebíčku, mírně palčivá. Používá se v masném a pekárenském průmyslu, konzervárenství a 
při výrobě nakládané zeleniny, či jako koření v domácnosti. 
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8. 7. 6 Vanilka 
 

Vanilka jsou nedozrálé, zvláštním způsobem zpracované sušené tobolky vanilky pravé 
Vanilla planifolia Andr.). Jde o popínavou rostlinu, která plodí nejkvalitnější plody v 5. až 8. 
roce od výsadby. Pěstuje se hlavně v Mexiku, na Cejlonu, Bournonu. Pro zpracování se sklízí 
zralé tobolky, která je vyplněna aromatickou balzamickou hnědočernou hmotou velkým 
počtem semen a povrch je zabarvený do žluta. Po sklizni jsou tobolky spařeny horkou vodou 
a uloženy na několik dní na hromady, kde jsou podrobeny fermentaci. Po skončení 
fermentace se rozloží na slunná suchá místa a pak zakryjí plachtami. Tobolky se silně zapaří, 
dochází k degradaci zeleného chlorofylu a vzniku tmavohnědé barvy. V některých zemích (př. 
Mexiko) se tobolky po sklizni nechávají zavadnout ve stínu a pak se teprve podrobují 
fermentaci a sušení. Celý proces trvá 4 – 7 dní. 
 Vanilka je hnědá až černohnědá, lusky jsou vrásčité a matně lesknoucí, pružné 
a bohatě pokryté výkvěty aromatické látky vanilinu, který dodává typickou vanilkovou chuť. 
Používá se cukrářství a likérnictví anebo jako koření v domácnostech. Někdy bývá nahrazena 
uměle vyráběným vanilinem. 
 
 
8. 8 SEMENA A SOUČÁSTI SEMEN 
 
K nejpoužívanějším druhům koření z této skupiny patří muškátový květ, muškátový ořech, 
hořčice. 
 
 
8. 8. 1 Muškátový oříšek a muškátový květ 
 
Muškátový oříšek a muškátový květ jsou součásti plodů topického stromu muškátovníku, 
macizně pravé, (Myristica fragrand Houtt), který se pěstuje na ostrovech Bangka, Borneu, 
Sumatře, v Thajsku a Penangu. Muškátový květ je sušený masitý míšek muškátových semen. 
Muškátový oříšek je plodem macizně. Zralý plod (má zelenožlutou barvu) se otrhává ručně 
a následně se odstraňuje jeho dužnatá vrstva a masitý míšek. Oddělený květ se pak suší 
na slunci asi 14 dní. Muškátový květ je v čerstvém stavu dužnatý, karmínově červený. 
Po vysušení mastně lesknoucí, oranžově žlutý, tuhý a křehký. Muškátový ořech zbavený 
květu a obalený slabou skořápkou se pak suší na slunci nebo v sušárnách. Jádra 
se z vysušených semen vyloupou, namáčí ve vápenném mléce a dosušují. Muškátový květ 
i oříšek mají slabě kořeněnou, palčivou a hořkou chuť a silnou vůni, což jim dodává silice; 
nejvíce zastoupený je myristicin. Muškátový květ se používá hojně v cukrárenském 
a pekařském průmyslu; muškátový oříšek v průmyslu masném a jako kořen do pokrmu 
a kořenících směsí. 
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9 OLEJE A TUKY 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Rostlinné oleje a tuky jsou látky nerozpustné ve vodě. Jsou to důležité rezervní látky uložené 
v semenech a plodech rostlin. Rostliny poskytující tuky a oleje jsou děleny do dvou skupin, 
a to trvalé kultury a jednoleté rostliny, případně jednoleté přezimující kultury.  
Jednoleté kultury jsou představitelé skupiny rostlin tzv. olejnin. Olejniny jsou v celosvětovém 
měřítku významným zdrojem rostlinných tuků, bílkovin a dalších látek jako jsou silice, 
alkaloidy, barviva, aj. Mnohé z pěstovaných olejnin se dobře uplatňují při výrobě krmiv, 
pro využití jako zelené hnojivo i pro výrobu textilních vláken. Z hlediska agronomického jsou 
mnohé olejniny dobrými předplodinami pro obiloviny, mají totiž poměrně krátkou vegetační 
dobu, zanechávají půdu v dobrém výživovém stavu a bez plevelů. 
Pro účely zpracovatelského průmyslu, který vyrábí tuky a oleje, se používá celá řada 
rostlinných produktů. Používají se plody, jádra a semena olejnatých rostlin, které musí být 
druhově jednotné, zralé, zdravé a nepoškozené a bez známek napadení škůdci. Obsah tuku, 
volných masných kyselin, nečistot, příměsí, poškozených semen a celková vlhkost musí 
odpovídat stanoveným požadavkům zpracovatelského průmyslu. 
 
 
9. 1 VLASTNOSTI OLEJ Ů A TUKŮ 
 
Oleje a tuky jsou nezbytnou součástí lidské výživy, především pro svoji energetickou 
hodnotu, což je velmi důležité pro činnost svalstva, nervů a jsou také složkou buněčných 
membrán. Energetická hodnota tuků je 37,7 kJ.g-1. Spalují se v těle buď přímo, anebo 
se ukládají jako zásobní látky. Ve stravě dodávají pokrmům příjemnější chuť a brzdí proces 
trávení. Tvoří ochranné vrstvy pro vnitřní citlivé orgány a plní funkci tepelných izolantů. 
Navíc tuky jsou zdrojem cenných látek, a to esenciálních masných kyselin a v tuku 
rozpustných vitamínů (A, D, E, K).  
Podle druhu a způsobu uložení mastných kyselin v molekule jsou ovlivněny fyzikální 
a chemické vlastnosti tuků a olejů. Z fyzikálních vlastností se jedná o bod tání a tuhnutí, 
viskozitu a rozpustnost. Z chemických vlastností se jedná o esterifikační reakce, hydrolýzu 
a oxidaci. 
Nenasycené mastné kyseliny mají podstatně nižší body tání (30 – 65 °C) než nasycené mastné 
kyseliny o stejném počtu uhlíků, a to tím nižší, čím je vyšší počet dvojných vazeb. Mastné 
kyseliny jsou rozpustné v organických rozpouštědlech a jejich rozpustnost se výrazně zvyšuje 
s vyššími teplotami (60 °C). V etanolu se rozpouští tuky jen nepatrně, dobře se rozpouští 
v chloroformu, dietyléteru, petroléteru, benzenu a toluenu.  Viskozita mastných kyselin 
stoupá s rostoucí molekulovou hmotností. Nenasycené mastné kyseliny mají menší viskozitu 
než nasycené.  
Esterifikace je reakce, která probíhá mezi mastnými kyselinami a alkoholy. Nejreaktivnější 
jsou primární alkoholy, nejméně pak terciární alkoholy. Při esterifikaci mastných kyselin 
glycerolem se tvoří nejprve monoacylglyceroly, z nichž další esterifikací vznikají 
diacylglyceroly a nakonec triacylglyceroly.  
Podobná reakce je interesterifikace, kdy reakčním partnerem je ester a jde principiálně 
o přeskupování acylů v molekulách a mezi molekulami triacylglycerolů. Tato reakce se někdy 
nazývá esterovou výměnou, při které získají produkty odlišnou charakteristiku tání 
a tím i jinou konzistenci. 
Hydrolýza je opačný proces esterifikace. Při této reakci molekuly triacylglycerolů přijímají 
molekulu vody, odštěpí se mastná kyselina a postupně vzniká volný glycerol. Nezbytnými 
podmínkami hydrolýzy tuku jsou přítomnost vody a lipolytických enzymů (nativních nebo 
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i mikrobiálních). Dalšími faktory podporujícími hydrolýzu jsou teplota, čas, vlhkost prostředí 
a rozsah mikrobiální kontaminace. Při hydrolýze vznikají mýdla – soli mastných kyselin, 
proto se tento proces často nazývá zmýdelňování. Uměle lze reakci vyvolat působením na tuk 
vysokou teplotou a pod tlakem. 
Oxidace tuků je v podstatě fyzikálně-chemická radikálová řetězová reakce, při níž se nejprve 
odtržením atomu vodíku z molekuly tuku vytvoří volný radikál, který reaguje s kyslíkem 
a po další reakci s atomem vodíku přejde v hydroperoxid, který je nestálý. Hydroperoxidy 
se často štěpí na sekundární produkty oxidace (zejména aldehydy a ketony), které jsou 
hlavními nositeli žluklosti tuků. Aldehydy se dále oxidují na peroxykyseliny a ty s další 
molekulou tvoří těkavé mastné kyseliny. Oxidace tuků a olejů probíhá působením kyslíku 
a světla a často je nazývána jako autooxidace. Je katalyzována sloučeninami těžkých kovů 
(Fe a Cu), naopak zpomalována antioxidanty (např. tokoferoly); rychlost autooxidace roste 
s počtem dvojných vazeb. 
 
 
9. 2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ OLEJ Ů A TUKŮ 
 
 
Oleje a tuky patří do skupiny lipidů, které se z chemického hlediska dělí na mastné kyseliny 
a jejich mýdla,  homolipidy, heterolipidy a komplexní lipidy. 
 
 
9. 2. 1 Mastné kyseliny 
 
Mastné kyseliny jsou hlavní složkou lipidů. V přírodě jsou z veliké většiny vázány 
na trojfunkční alkohol glycerol (1,2,3 - propantriol), který se z tuků průmyslově získává jejich 
hydrolýzou. Estery mastných kyselin s glycerolem (triacylglyceroly) jsou technicky 
nejdůležitější lipidy, protože tvoří podstatnou část (kolem 99 %) tuků a olejů. Vzhledem 
k tomu, že glycerol má 3 hydroxylové skupiny, mohou být mastné kyseliny vázané v esterech 
stejné, nebo různé, přičemž mohou vzniknout dva izomerní monoacylglyceroly, rovněž 
diacylglyceroly mohou být dva, větší počet izomerů je možný u smíšených acylglycerolů. 
Podle funkčních skupin se mastné kyseliny dělí na nasycené a nenasycené. Nasycené masné 
kyseliny (SFA) nemají ve své struktuře dvojnou vazbu a jejich obecný vzorec je CnH2nO2. 
Nejčastěji se v nich vyskytují kyselina palmitová (C16H32O2) a stearová (C18H36O2). 
Nenasycené mastné kyseliny mají jednu a více dvojných vazeb s obecným vzorcem      
CnH2n-2O2,CnH2-n4O2,CnH2n-6O2. Podle počtu dvojných vazeb se dělí na monoenové 
(MUFA) a polyenové (PUFA) mastné kyseliny. Monoenové mastné kyseliny mají 
ve své struktuře jednu dvojnou vazbu. Nejdůležitějším zástupcem monoenových 
nenasycených mastných kyselin je kyselina olejová (C18H34O2); kyselina olejová se vyskytuje 
prakticky ve všech tucích a olejích.  
Polyenové nenasycené mastné kyseliny jsou ty, které ve své struktuře obsahují dvě a více 
dvojných vazeb. K nejdůležitějším zástupcům patří kyselina linolová (C18H32O2). Bývá často 
doprovázena kyselinou linolenovou s třemi dvojnými vazbami. Polyenové mastné kyseliny 
se dělí do tří řad: n-3, n-6, n-9, kdy číslovka označuje první pořadí dvojné vazby počítáno 
od metylového konce molekuly.  
Mezi polyenové mastné kyseliny patří i tzv. esenciální mastné kyseliny. Jedná se o kyseliny, 
které není organizmus schopen syntetizovat a musí je přijímat v potravě. Pro člověka jsou 
esenciální kyseliny linolová, linolenová, eikosapentaenová, dokosahexaenová. 
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Všechny mastné kyseliny mají velký význam ve výživě člověka. Doporučuje se, aby poměr 
mezi SFA : MUFA : PUFA byl 1 : 1,4 : 1,6. Důležitý je i poměr polyenových mastných 
kyselin n-6 : n-3, který by měl být 5 : 1. 
 
 
9. 2. 2 Homolipidy 
 
Homolipidy jsou estery mastných kyselin a alkoholů, patří k nim vosky (estery mastných 
kyselin a jednofunkčních alkoholů). Homolipidy se dělí výhradně podle struktury vázaného 
alkoholu. Tím je v přírodních lipidech většinou glycerol, méně často ethery glycerolu nebo 
hemiacetaly vyšších alifatických aldehydů, glykolů aj.  K nejvýznamnějším homolipidům 
patří estery jednosytných alkoholů (vosky), estery glycerolu (tuky nebo oleje), estery 
vícesytných alkoholů (emulgátory). 
 
 
9. 2. 3 Heterolipidy 
 
Heterolipidy obsahují kromě mastných kyselin a alkoholu ještě další kovalentně vázané 
sloučeniny. Nejdůležitější heterolipidy jsou fosfolipidy, obsahující vázanou kyselinu 
fosforečnou. Hlavním fosfolipidem ve většině přírodních materiálů je fosfatidylcholin, starší 
název lecitin. Jde o ester glycerolu tvořený acylem kyseliny palmitové, olejové a fosforečné, 
která je esterifikována cholinem. Ke skupině heterolipidů se také řadí glykolipidy 
a sulfolipidy. Glykolipidy jsou deriváty mastných kyselin, které obsahují vázané cukry. 
Sulfolipidy obsahují vázanou kyselinu sírovou nebo sulfonovou. 
 
 
9. 2. 4 Komplexní lipidy 
 
Komplexní lipidy jsou makromolekulární látky, které ve své struktuře obsahují lipidové 
i nelipidové složky. Lipidové složky jsou jak homolipidy, tak i heterolipidy. Nelipidovým 
podílem bývá nejčastěji protein (lipoproteiny) a polysacharid (glykolipidy). 
Kromě kovalentních složek jsou některé složky vázány různými fyzikálními vazbami, 
např. vodíkovými nebo hydrofobními. 
 
 
9. 3 TECHNOLOGIE VÝROBY OLEJ Ů 
 
Výroba oleje je tvořena několika kroky, které rozhodují o kvalitě a trvanlivosti vyrobeného 
oleje. Hlavní kroky při technologickém postupu jsou uvedeny na Obrázku 9. 
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Obrázek 9: Postup výroby jedlých olejů 

 
 
 
9. 3. 1 Čištění semen 
 
Čištění semen se provádí pomocí sít, aspirátorů nebo čističek, kde jsou semena zbavována 
různých organických a anorganických nečistot. U surovin, které obsahují hrubé dřevnaté 
obaly, se provádí odslupkování na loupacím zařízení různého typu dle druhu suroviny (bubny, 
vířivky apod.). Po oloupání a dočištění se semena váží na automatické váze. 
 
 
9. 3. 2 Rozrušení buněčných stěn 
 
Rozrušení buněčných stěn je důležité pro získání dokonalejšího oleje. Semena se melou a drtí, 
aby se rozmělnily buňky obsahující olej. Dle charakteru olejnin se používají různé drtiče 
a mlýnky (např. válcové nebo kladívkové), ty materiál drtí a roztírají. 
 
 
9. 3. 3 Klimatizace 
 
Jde o tzv. kondicionování olejnin za účelem připravení rozmělněné suroviny pro další 
zpracování úpravou teploty a vlhkosti. Rozmělněná drť se zahřívá nasycenou vodní parou 
pod tlakem 0,3 – 1,2 MPa (dle druhu suroviny) na 80 – 110 °C v ohřívacích pánvích 
nebo válcích či speciálních šnecích. 
 
Prohříváním drtě dochází: 
 
� k narušování buněk, 
� ke snížení viskozity oleje, tím pádem k usnadnění lisování, 
� ke koagulaci bílkovin a slizovitých látek, 
� k inaktivaci lipolytických enzymů a mikroorganizmů, 

Čištění semen 

Rozrušení 
buněčných stěn

KlimatizaceLisování 

a extrakce

Rafinace
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� ke snížení obsahu vody. 
 
 
9. 3. 4 Lisování a extrakce 
 
Z upravené suroviny, dle výše popsaných kroků, se získává olej lisováním a extrakcí. 
 
Lisování je proces vytlačování oleje z olejnatého materiálu mechanickým tlakem za využití 
lisů (nejčastěji šnekových), které pracují většinou ve dvou fázích – předlisování a dolisování. 
Předlisování vede ke snížení oleje ve výliscích až na 16 % a dolisování sníží obsah oleje 
až na 5 %. Surový olej obsahuje 1 – 12 % nečistot (většinou rostlinné pletivo), a proto 
je nutné olej vyčistit. Čištění je prováděno filtrací na odstředivkách či kalolisech. 
 
Extrakce je proces, kterým se pomocí vhodných rozpouštědel získá maximální množství 
oleje z nízkoolejnatých surovin, či výlisků (pokrutin) vysokoolejnatých surovin. Pro extrakci 
se nejčastěji používají n-hexan nebo benzin. Proces extrakce začíná rozmělněním suroviny 
na vločky, které se pak extrahují v daném rozpouštědle při teplotě 45 – 55 °C a vzniká roztok 
zvaný micela. Celý proces probíhá v různých extraktorech, které pracují buď s úplným 
ponořením suroviny (ponorné imerzní extraktory), nebo jsou průtokové (skrápěcí perkolační 
extraktory). Výhodou ponorných extraktorů je jednoduchost a nenáročná úprava materiálu, 
ovšem tento postup vyžaduje náročné filtrační zařízení kvůli vzniku velkého množství drtě. 
Průtokové extraktory jsou rozšířenější pro svou výkonnost a nenáročnost na filtraci. 
Ze získané micely se pak odstraní nečistoty filtrací a rozpouštědlo na odparkách 
(tzv. toastery) při teplotě 110 °C. Tím vznikne surový olej a šrot. Surový olej pak obsahuje 
0,1 % nečistot, 0,3 % vody a určitý podíl fosfolipidů. Šrot nesmí být cítit rozpouštědlem, 
obsahuje značné množství bílkovin, a proto se využívá v krmivářském průmyslu.  Moderní 
extrakce je natolik pokročilá, že dnes není jakostního rozdílu mezi lisováním a extrakcí. 
 
 
9. 3. 5 Rafinace surového oleje 
 
Posledním krokem při získávání oleje je jeho rafinace. Rafinace tuků a olejů je jedním 
z nejdůležitějších technologických operací v tukovém průmyslu. Jejím cílem je ze surových 
olejů odstranit celý komplex doprovodných látek, které mají vliv na organoleptické vlastnosti, 
trvanlivost a vhodnost k výživě. Jde tedy o zušlechťování suroviny tak, aby byla zdravotně 
nezávadná, příjemná vůní a chutí, vyhovující barvou a dostatečnou trvanlivostí. Navíc 
je žádoucí, aby při tomto procesu byly v maximální míře zachovány přirozené antioxidanty 
a fyziologicky účinné látky. K odstraňovaným látkám patří hrubé nečistoty (drť, kal), které 
spolu s bílkovinami, vodou, minerálními látkami, sacharidy apod. vytvářejí sedimentační 
suspenzi, jenž je živnou půdou pro mikroorganismy. Jejich odstranění se provádí filtrací 
na kalolisech či odstředivkách. 
Rafinace zahrnuje tyto operace: hydratace, odkyselování, bělení a dezodorace. 
 
Hydratace 
Hydratace je založena na působení vody, roztoků elektrolytů nebo kyselin na fosfolipidy, 
bílkoviny, slizovité látky aj., které vážou vodu a koagulují. Provádí se směšováním ohřátého 
oleje s vodou nebo s 0,1% roztokem H3PO4 při teplotě 60 – 80 °C. Vzniknou tak hydratační 
kaly, které se oddělují odstředěním. Odpařením vody z kalů se pak vyrábí např. technický 
lecitin. 
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Odkyselování 
Odkyselování spočívá v neutralizaci volných mastných kyselin nejčastěji roztokem NaOH 
o koncentraci 2 – 20 % podle obsahu kyselin při teplotě 50 – 95 °C. Při tomto procesu 
vznikají mýdlové vločky (soapstock), které aglomerují a sedimentují a používají 
se pro výrobu mýdla. Zneutralizovaný olej je pak promýván a za sníženého tlaku vysušen. 
Dnes pro neutralizaci mastných kyselin existují i způsoby založené na destilaci s vodní parou 
při teplotě 220 – 240 °C. 
 
Bělení 
Bělení se provádí pro odstraňování přírodních barviv a barevných látek vzniklých během 
předchozí výroby. K nejpoužívanějším způsobům patří chemosorpce (adsorpce barviv) 
aktivní bělící hlinkou (upravené Ca-betonity). Bělení probíhá při teplotě 60 – 80 °C po dobu 
cca 30 minut. Poté se odstraňují adsorpční barviva odstředěním anebo filtrací. Dalším 
způsobem bělení může být proháněním vzduchu přes olej anebo bělení čistě chemicky 
dvojchromanem a kyselinou sírovou nebo jinými činidly, jako je chlorové vápno, perboráty, 
peroxid vodíku aj. 
 
Dezodorace 
Dezodorace spočívá v odstranění nevhodných pachových a chuťových složek, volných 
mastných kyselin, sterolů a tokoferolů. Proces se provádí destilací s vodní parou v prostředí 
vakua a za zvýšené teploty (180 – 200 °C).  Po té se olej plní do lahví. 
 
 
9. 4 TECHNOLOGIE VÝROBY ZTUŽENÝCH TUK Ů 
 
Ke ztuženým tukům patří tuky, jejichž základ tvoří tzv. tuková násada (fáze). Jedná se o směs 
kapalných a pevných podílů triacylglycerolů s různými teplotami tání, obvykle v rozmezí  
10 – 35 °C. 
Pro výrobu ztužených tuků a margarínů je potřeba vedle rafinovaného oleje („měkkého 
oleje“) vyrobit základní složku, a to pevný, tuhý tuk. Kombinací těchto základních surovin 
se získají tzv. tukové násady s požadovanými konzistenčními vlastnostmi. Těchto vlastností 
se docílí několika způsoby, jako je hydrogenace, interesterifikace nebo frakcionace na pevnou 
a kapalnou fázi a vhodné smísení s rostlinnými oleji.  
V Evropě se pevná tuková fáze získává obvykle parciální katalytickou hydrogenací 
„měkkých“ rostlinných olejů na požadovanou konzistenci. Hydrogenace je proces, 
kdy dochází k částečnému vysycování dvojných vazeb mastných kyselin působením vodíku 
za přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru (zpravidla na bázi niklu). Tak se vytvoří tuk 
s bodem tání 32 – 36 °C. Při hydrogenaci dochází navíc ke geometrické izomeraci – tedy 
ke konfiguraci dvojné vazby trans místo původní cis. Ty mají význam ve zvyšování bodu tání 
triacylglycerolu. Hydrogenace probíhá při teplotě 180 – 200 °C, tlaku vodíku 0,1 – 0,2 MPa, 
za intenzivního míchání. Po oddělení katalyzátoru je ztužený tuk rafinován. 
K další technologii výroby tekuté fáze se řadí interesterifikace, využívaná zpravidla u plně 
ztužených tuků s rostlinnými oleji. Interesterifikace je proces, kterým dochází ke změně 
polohy acylu uvnitř molekuly triacylglycerolu nebo výměny acylu mezi dvěma molekulami 
triacylglycerolu. Reakce je katalyzována nejčastěji metoxidem sodným anebo elementárním 
sodíkem při teplotě 100 °C. Tak vzniká tuk s bodem tání 30 – 40 °C, zvaný strukturní tuk. 
Finálním smísením strukturního tuku s rafinovaným rostlinným olejem se získá tuková násada 
požadovaných vlastností, která v tomto případě neobsahuje trans-izomery mastných kyselin. 
Frakcionace je způsob, kterým lze získat směs triacylglycerolů odpovídající konzistence. 
Jde vlastně o dělení směsi triacylglycerolů (přírodních anebo získaných interesterifikací 
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či hydrogenací) podle bodu tání jednotlivých složek za dané teploty nebo dle jejich 
rozpustnosti ve vhodném rozpouštědle. Krystaly pevné fáze se následně separují od kapalné 
fáze. 
 
 
9. 4. 1 Margarín 
 
Margarín (yellow fat spread) je tuková směs s bodem tání 28 – 37 °C. Pro výrobu se používá 
násada tvořena z 80 – 85 % rafinovaných tuků ztužených do 42 °C nebo z 60 – 70 % 
rafinovaných tuků ztužených do 36 °C, včetně loje a tuhých tuků.  Rafinované tuky, jako 
je olej kokosový, palmojádrový a palmový jsou ztužovány na 26 – 28 °C. Dávkují se složky 
rozpustné v tuku, emulgátor monoacylglycerového typu nebo lecitin, barviva (např. β-karoten, 
bixin), vitaminy rozpustné v tucích (např. α-tokoferylacetát, retinolacetát, ergokalciferol), 
aromata rozpustná v tuku. Ztužení probíhá proto, aby se zvýšila jejich trvanlivost a margarín 
získal hladký máselný vzhled. Do emulze tuků se pak přidá voda v množství 20 – 22 %; 
tato musí být mikrobiálně nezávadná. Do emulze se často přidává i syrovátka (rozpuštěná 
ve vodě v množství 1 – 3 %), případně se přidají konzervační látky, jako je kyselina mléčná 
nebo citronová. Hotový margarín má obsahovat minimálně 18 % vody.  
 
Margaríny jsou označovány jako emulgované tuky (emulze typu voda v oleji). Emulgované 
tuky se dělí dle poměru tukové a vodné fáze na: 
 
� výrobky obsahující více jak 80 % tuku (margaríny), 
� výrobky obsahující 60 – 62 % tuku (margaríny s redukovaným obsahem tuku, 

např. tříčtvrteční margaríny), 
� výrobky obsahující 39 – 41 % tuku (margaríny s nízkým obsahem tuku, např. halvaríny), 
� výrobky obecně nesoucí název pomazánky (tukové pomazánky, pomazánky 

s redukovaným množstvími tuku, pomazánky s nízkým obsahem tuku). 
 
Emulgované tuky lze též rozdělit podle původu tuku, a to na mléčné tuky (tuková složka 
je na bázi kravského mléka) a nemléčné tuky (obsah mléčného tuku může být maximálně 
3 %). 
 
 
9. 4. 2 Pokrmové tuky 
 
Pokrmové tuky (tzv. shorteningy) jsou obvykle tvořeny z oleje kokosového 
nebo palmojádrového, ztuženy do 28 – 32 °C a pak ušlehané. Tyto tuky jsou bezvodé. Obsah 
vody je maximálně v desetinách procenta. Proto se někdy označují jako 100% tuky. 
Podle konzistence se rozdělují na výrobky tužší konzistence používané pro tepelnou úpravu 
anebo polotuhé či polotekuté výrobky (při 20 °C) určené pro pekárenství, výrobu čokolády 
či pro smažení. Obvykle se vyrábí na stejném zařízení jako emulgované tuky. Do tukové 
směsi se přidávájí navíc emulgátory (monoacylglycerolového typu). Jsou vyráběny tak, 
že do tukové fáze je zašleháván inertní plyn – obvykle dusík; jedná se tedy o disperzi plynu 
a tuku. 
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9. 5 CHEMICKÝ ROZBOR A ZKOUŠENÍ OLEJ Ů A TUKŮ 
 
Zkoušení tuků je nutné k rozeznání druhů, které jsou si podobné hustotou, barvou, pachem, 
chutí apod.  Dále je zkoušení tuků důležité pro zjištění jejich kvality a nezávadnosti.  
 
Nejdůležitější sledované parametry jsou: 
 
� Číslo kyselosti – je nutné pro určení obsahu volných mastných kyselin. Volné mastné 

kyseliny v tuku vznikají za působení několika faktorů, jako jsou enzymy, 
mikroorganismy, vzduch, světlo aj. Dochází tak k rozložení esterové vazby a vzniku 
volných mastných kyselin a glycerolu. Principem stanovení čísla kyselosti je neutralizace 
volných mastných kyselin neutralizačním roztokem, nejčastěji KOH. Kyselost 
se pak vyjadřuje jako počet miligramů KOH potřebných k neutralizaci volných mastných 
kyselin v jednom gramu tuku. Výsledek se pak vynásobí faktorem 0,5027 a vyjádří 
se jako kyselina olejová v % (pro vyjádření na kyselinu laurovou se výsledek násobí 
faktorem 0,356). 

� Číslo zmýdelnění – je definováno jako počet miligramů KOH, potřebných ke zmýdelnění 
jednoho gramu tuku. Číslo zmýdelnění se sleduje proto, že louhem lze za studena 
zmýdelnit jen volné mastné kyseliny, ne však glyceridy (ty lze zmýdelnit jen za tepla). 
Podle čísla zmýdelnění lze rozeznat druh zkoušeného tuku, případně rozeznat, z jakých 
druhů se zkoušený tuk přibližně skládá.  

� Číslo jodové – udává množství jódu, které se váže se 100 díly tuku. Každý tuk 
má schopnost vázat jód, no u každého je tato schopnost různá. Jodová čísla jsou u 
pevných tuků nízká, u tekutých naopak vysoká. Platí tedy pravidlo, že čím více tuk 
obsahuje nenasycených mastných kyselin, tím je jeho jodové číslo větší.  

� Obsah nezmýdelnitelných látek – tyto látky jsou přirozené v malém množství (průměrně 
1 %) obsaženy v každém tuku a oleji. Jde tedy o látky, které se zásadou/louhem 
nezmýdelňují. Jde například o cholesterin, fytosterin, oxokyseliny atd., 
ale i tzv. přimíšeniny a nečistoty, které nelze pouhým okem zaznamenat, a navíc jsou 
rozpustné v extrakčních rozpouštědlech. Zkouška se provádí tak, že se tuk zahřívá 
s roztokem louhu. Nezmýdelnitelné části zůstanou beze změny a po oddělení mýdla 
a odpaření rozpouštědla se zváží zbytek (nezmýdelnitelná část). Výsledek je pak uváděn 
v %. 

 
 
9. 6 DRUHY OLEJŮ 
 
 
9. 6. 1 Řepkový olej 
 
Řepkový olej se získává  lisováním a následně extrakcí semen rostliny Řepka olejka (Brassica 
napus L. var. arvensis Lam. (Thell)). Řepka se sbírá v suchém a teplém počasí. Čerstvé 
semeno se suší v tenkých vrstvách a několikrát za den se přehazuje, aby nedocházelo 
k jeho zahřívání a plesnivění. Suší se na vlhkost 8 %. 
Semeno obsahuje 7,1 % vody, 19,7 % dusíkatých látek, 45,1 % tuku, 5,8 % vlákniny, 18,2 % 
bezdusíkatých látek a 4,1 % popela. Olejnatost řepkového semene se pohybuje          
mezi 39 – 52 % v sušině a závisí na způsobu šlechtění, pěstování, hnojení a okolním 
prostředí. Olejnatost vyšlechtěné jarní řepky je až o 7 % vyšší než olejnatost řepky ozimé.  
Řepkový olej, jako většina olejů z rodu Brassica, obsahoval v minulosti velké množství 
kyseliny erukové (40 – 64 %), která je rozhodující složkou tohoto oleje. Avšak kyselina 
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eruková se stala po druhé světové válce terčem kritiky ze strany zdravotníků. 
Proto v 80. letech 20. století byly zavedeny do praxe tzv. bezerukové řepky a od roku 1986 
tzv. dvounulkové řepky. Tyto nově vyšlechtěné odrůdy bezerukových řepek poskytují oleje, 
které se řadí do skupiny nutričně významných olejů, jako je olivový. Semena tedy obsahují 
58 % kyseliny olejové, 20 % kyseliny linolové a 8 – 12 % kyseliny linolenové. Řepkový olej 
je polovysychavý. Získaný lisováním za studena je hnědožlutý se zeleným odstínem 
a bez zápachu po hořčičné silici. Olej získaný lisováním za tepla má nepříjemný zápach, který 
je odstraňovaný rafinací, čímž získá jasně žlutou barvu. Číslo zmýdelnění řepkového oleje 
je 172 – 180, jodové číslo 94 – 106 a nezmýdelnitelný podíl 0,5 – 1,5 %. 
V potravinářském průmyslu se řepkový olej používá kromě výroby jedlého oleje také 
k výrobě margarínů či ztužených tuků. Je základní komponentou pro výrobu majonéz, 
konzerv a celé řady potravinářských výrobků. Pro potravinářské účely je nejhodnotnější olej 
získávaný lisováním za studena. 
 
 
9. 6. 2 Slunečnicový olej 
 
Slunečnicový olej se získává ze semen Slunečnice roční (Helianthus annuus L.). Slunečnice 
je po řepce ozimé druhou nejvýkonnější olejninou v ČR a v příznivých podmínkách dává 
uspokojivou úrodu. Velkou předností slunečnice je odolnost proti škůdcům a chorobám. 
Slunečnice na tvorbu určitého množství tuku vyžaduje větší množství půdních živin 
než řepka. Pro výrobu oleje se využívají nažky a semena. Obsah oleje v nažkách se pohybuje 
v rozmezí 20 – 45 % a v semenech 42 – 63 % oleje. Lisovaný slunečnicový olej se kvalitou 
vyrovná olivovému oleji. Ze slunečnicového oleje se vyrábí široké množství pokrmových 
tuků, margarínů a používá se například do rybích konzerv.  
Slunečnicový olej získaný lisováním za tepla je tmavě hnědý, s charakteristickou chutí, která 
vznikla při pražení. Jde o polovysychavý olej. Má výborné dietetické vlastnosti a svou jakostí 
může převyšovat olej olivový. 
Slunečnicový olej obsahuje přibližně 7 % nasycených mastných kyselin (palmitová, stearová, 
lignocerová aj.); z nenasycených mastných kyselin obsahuje přibližně 22 – 39 % kyseliny 
olejové a 51 – 68 % kyseliny linolové a má nízký obsah kyseliny linolenové, což mu dává 
vysokou trvanlivost. Navíc je bohatý také na karotenoidní látky (2 %) a může tak vykazovat 
jistou antioxidační kapacitu. Číslo kyselosti má slunečnicový 0,1 – 2,4, číslo zmýdelnění 
180,3 – 196, jodové číslo 119 – 144, nezmýdelnitelný podíl 0,7 – 1,2 % a bod tuhnutí            
(-)16 – (-)19,5 ºC. 
Rozhodujícím činitelem při skladování slunečnice je vlhkost semena, teplota skladovacích 
místností a množství zelených příměsí (např. listy). Kritická vlhkost se pohybuje přibližně 
okolo 11,5 %. Před vyskladněním je nutné, aby byly odstraněny úlomky úborů a poraněná 
semena pomocí různých čističek a třídiček. Následně se čistá semena rozloží do tenkých 
vrstev, kde jsou sušeny na požadovanou vlhkost. 
 
 
9. 6. 3 Olivový olej 
 
Olivový olej je rozšířen hlavně v zemích okolo Středozemního moře. Zdrojem oleje je plod 
Olivy obecné (Olea sativa, L.), jehož dužina obsahuje 40 – 60 % oleje. Největšími producenty 
oliv jsou v současné době Španělsko a Itálie, které dodávají kolem 50 % celosvětové sklizně. 
Existuje velké množství druhů olivovníků, jejich plody se sklízí buď zralé nebo nezralé (olivy 
černé nebo zelené).  
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Vysoce kvalitní je olej získávaný lisováním za studena. Olivový olej obsahuje 70 % kyseliny 
olejové, 10 % nasycených kyselin a neobsahuje kyselinou linolenovou, což zaručuje jeho 
velkou trvanlivost a čirost i při skladování v nízkých teplotách. Olivový olej, lisovaný 
za studena, je významným zdrojem fytochemických látek (fenolické povahy) a vitaminů 
(zejména A a E), což jsou významné látky s antioxidační kapacitou. Olivový olej má číslo 
zmýdelnění 185 – 196, jodové číslo 75 – 94 a nezmýdelnitelný podíl 0,5 – 1,4 %.  
Používá se široce v potravinářství pro výrobu jedlých olejů a je nedílnou součástí např. rybích 
konzerv. 
 
Jedlý olivový olej se dle způsobu zpracování rozděluje na: 
 
� Extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) 
� Panenský olivový olej 
� Rafinovaný olivový olej  
� Olivový olej  
� Matolinový olivový olej 
 
Extra panenský olivový olej 
Je nejkvalitnějším produktem. Je vyráběn z prvního lisování. Neprochází žádnou chemickou 
úpravou a má tedy nárok používat označení extra panenský. Obsah volných mastných kyselin 
nesmí překročit 1 %. 
 
Panenský olivový olej 
Je méně kvalitní variantou ve srovnání s olejem extra panenským. Získává se z oliv 
mechanickým vytláčením a lisováním bez použití jiných technologií nebo chemických přísad. 
Obsah volných mastných kyselin se pohybuje v rozmezí 1 – 2 %. 
 
Rafinovaný olivový olej  
Získává se lisováním při vysokých tlacích a za působení tepla, poté prochází chemickou 
úpravou.  
 
Olivový olej  
Takto se označuje olej, který je směsí panenského (25 %) a rafinovaného oleje. 
 
Matolinový olivový olej 
Vyrábí se z posledního lisování olivových slupek a pecek. Je to zbytkový olej té nejhorší 
kvality, který se používá převážně na technické účely. 
 
 
9. 6. 4 Sójový olej 
 
Sójový olej se získává z bobů Sóji luštinaté (mrtnaté) (Soja hispida). Sójové boby obsahují 
12 – 22 % oleje, 40 – 45 % bílkovin, 4 – 8 % vlákniny, 1,5 – 4 % fosfolipidů. Sójový olej 
obsahuje až 60 % linolové kyseliny a žádnou kyselinu linolenovou. Sójový olej má číslo 
zmýdelnění 186 – 195, jodové číslo 120 – 140 a nezmýdelnitelný podíl 0,5 – 1,5 %.  
Používá se v lékařství, pro výrobu uměleckých barev a mýdel. V potravinářství se využívá pro 
výrobu jedlého oleje a margarínu. Semena obsahují velké množství fosfatidu (1 – 3 %), které 
se oddělují parou a vyrábí se z nich sójový lecitin v koncentraci 30 – 40 %. 
Ten se pak využívá jako emulgátor (např. při výrobě čokolády) a k zhnědnutí rozpuštěného 
margarínu. 
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9. 6. 5 Podzemnicový olej 
 
Podzemnicový (arachový) olej se získává zpracováním jader Podzemnice olejné (Arachis 
hypogaea) a jejich odrůd. Semena obsahují 1 – 2 jádra, která se čistí, loupou, melou 
a v některých případech se společně s klíčky lisují a extrahují.  Semena obsahují 46 – 50 % 
oleje, 29 – 35 % bílkovin a 2 – 3 % vlákniny. Vylisovaný olej je kvalitní, vysoce kvalitní 
je podzemnicový olej získaný lisováním za studena. Obsahuje až 70 % kyseliny olejové. Číslo 
zmýdelnění je 187 – 207, jodové číslo 83 – 105 a nezmýdelnitelný podíl 0,3 – 1,5 %. 
Je používán pro výrobu jedlého oleje, margarínu a pokrmového tuku. Má zrnitou konzistenci 
(podobnou husímu sádlu), proto se často využívá jako pekařský tuk. 
 
 
9. 6. 6 Další druhy olejů 
 
Kuku řičný olej se získává z klíčků kukuřice (Zea mays L.). Klíčky tvoří asi 10 % zrna 
kukuřice a obsahují 12 – 20 % oleje. Ten je tvořen z 34 –62 % kyselinou linolovou. 
Kukuřičný olej má číslo zmýdelnění 188 – 193, jodové číslo 116 – 130 a nezmýdelnitelný 
podíl 1,3 – 2 %. Jde o slabě vysychavý olej, který se po rafinaci používá k výrobě jedlého 
oleje anebo margarínů. V technické výrobě se používá jako příměs do vysychavých olejů 
a jako měkký olej pro výrobu mýdla. 
 
Bavlníkový olej se získává ze semene různých odrůd bavlníku (Gossypium), které je zbavené 
lintru (ochlupení) a tvrdé slupky. Obsahuje 30 – 50 % oleje, který je tvořen z 45 % kyselinou 
linolovou a asi z 20 % kyselinou palmitovou.  
Spotřeba bavlníkového oleje je rozdělena obvykle na 72 % pro umělé sádlo, 11 % na vaření 
jako jedlý olej, 7 % pro margarín a 10 % pro mýdlo. 
Bavlníkový olej má číslo zmýdelnění 191 – 200, jodové číslo 101 – 120 a nezmýdelnitelný 
podíl 0,7 – 1,5 %. 
 
Makový olej je získaný ze semen Máku setého (Papaver somniferum L.). Semena obsahují 
45 – 60 % oleje, který je tvořen převážně kyselinou linolovou (až 70 %) a olejovou (až 30 %). 
Číslo zmýdelnění oleje z máku je 189 – 198, jodové číslo 131 – 143 a nezmýdelnitelný podíl 
0,5 – 0,7 %. Makový olej se vyrábí ojediněle, používá se zejména v lékařském průmyslu 
a k výrobě uměleckých barev. 
 
Olej ze světlice barvířské je získáván ze semen rostliny Světlice barvířská – saflor 
(Carthamus tinctorius L.), která se pěstuje hlavně v Indii a Mexiku, zejména pro barvivo 
kartamin obsažené v jejích žlutých květech. Pro výrobu oleje se využívají semena. Olejnatost 
semen je 24 – 36 % a hlavní zastoupenou kyselinou je až z 80 % kyselina linolová. Číslo 
zmýdelnění uvedeného tuku je 172 – 200, jodové číslo 126 – 151 a nezmýdelnitelný podíl 
0,5 – 1,3 %. 
 
Kokosový olej je získáván z plodů Palmy kokosové (Cocos nucifera L.), kde tukovou 
surovinou bývá usušená bílá dužina z kokosového ořechu (tzv. kopra), která obsahuje        
55 – 65 % oleje. Lisování se vesměs provádí za tepla a dbá se na to, aby kopry byly 
co nejrychleji odděleny (aby se zabránilo žluknutí oleje). Kokosový olej je bohatý zejména 
na kyselinu laurovou, jejíž obsah činí okolo 50 %. Kokosový olej má číslo zmýdelnění    
254 – 266, jodové číslo 8 – 12 a nezmýdelnitelný podíl 0,1 – 0,3 %. Kokosový olej 
se v potravinářství používá pro výrobu jedlého oleje, margarínů a pokrmového tuku. 
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Palmový a palmojádrový olej pochází z dužiny nebo jader plodů Palmy olejné (Elaeis 
guineensis L.). Dužina obsahuje 40 – 60 % palmového oleje a jádra 43 – 53 % 
palmojádrového oleje. Ve složení jsou podobné kokosovému oleji s obsahem 46 – 52 % 
kyseliny laurové. Palmový olej má konzistenci másla, oranžovou barvu, nasládlou chuť 
a fialkovou vůni, která nemizí ani při bělení vzduchem a přechází dokonce i do mýdla. Olej 
se bělí buď proháněním vzduchem anebo chemickými postupy. Palmový olej má číslo 
zmýdelnění 195 – 205, jodové číslo 44 – 54 a nezmýdelnitelný podíl méně než 1 %. 
Palmojádrový olej má číslo zmýdelnění 145 – 255, jodové číslo 14 – 23 a nezmýdelnitelný 
podíl méně než 1 %. Oba druhy olejů se v Evropě používají k výrobě zejména margarínů 
a pokrmových tuků a v mydlářství. Margarínu dává hladkou sádelnou konzistenci. 
 
Lněný olej se získává ze semen Lnu olejného (Linum usitatissimum). Semena obsahují     
28 – 40 % oleje. Parametry pro lněný olej jsou následující: číslo zmýdelnění 184 – 192, 
nezmýdelnitelný podíl 1,7 – 2,5 %, jodové číslo 170 – 204. Lněný olej je nejdůležitější 
surovinou pro lékařský průmysl, tiskací barvy, mýdla aj. Pro výživu má lněný olej jen místní 
význam v některých zemích, jako je zejména Indie, Čína a jižní Amerika. Ve světě se používá 
ve farmacii nebo celá semena pro pekařské účely. 
 
Sezamový olej se vyrábí ze semene Sezamu indického (Sesamum indicum). Obchodně se 
semeno třídí na semeno bílé a černé. Používá se na výrobu jedlého oleje a margarínu, mýdla a 
v lékařství. Je jedním z nejjemnějších olejů. Semena obsahují až 55 % oleje. Jeho číslo 
zmýdelnění je 186 – 193, jodové číslo 103 – 115 a nezmýdelnitelný podíl 1,2 %. 
 
Kakaové máslo se vyskytuje v jádrech bobů Kakaovníku (Theobroma cacao). V plodové 
tobolce se vyskytuje 40 – 80 jader, která mají 48 – 57% olejnatost. Kakaové máslo má číslo 
zmýdelnění 190 – 200, jodové číslo 35 – 40, nezmýdelnitelný podíl 0,25 – 0,8 % a bod tání 
28 – 36 °C. Hlavní složkou kakaového másla jsou kyseliny stearová (37 %), olejová (34 %), 
palmitová (25 %), linolová (3 %) a arachová (1 %). Je vedlejším produktem při výrobě kakaa 
a používá se především k výrobě čokolády. Velké využití má také ve farmaceutickém 
a kosmetickém průmyslu. 
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10 CUKR A CUKROVINKY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
 
10. 1 CUKR  
 
Cukr je vžitý název pro chemickou látku s názvem sacharóza. Je to významná potravinářská 
komodita sloužící nejenom k přímému konzumu, ale také jako surovina pro cukrovinkářský, 
konzervárenský a lihovarský průmysl. Kromě potravinářského využití se dále cukr používá 
při výrobě bioetanolu pro přimíchávání do pohonných hmot. 
 
 
10. 1. 1 Historie českého cukrovarnictví 
 
Do dějin vstoupila jako první cukrová třtina. Již před několika tisíciletími v Indii, 
kde původně rostla, nařezávali lidé stébla této rostliny a sladkou šťávu vařením zahušťovali 
v sirup, kterým se sladilo. Později se lidé naučili nečištěný třtinový cukr rafinovat. A protože 
se ze zámoří dovážel cukr surový, vznikly v Evropě desítky rafinerií cukru. Když se císaři 
Napoleonu I nepodařilo v roce 1805 porazit Velkou Británii v námořní bitvě u Trafalgaru, 
rozhodl se, že bude Angličany trestat hospodářsky. V roce 1806 proto vyhlásil 
tzv. kontinentální blokádu, která znamenala zákaz veškerých obchodních styků s britskými 
ostrovy. Blokáda však postihla nejen Angličany, ale i ostatní evropské země, které byly 
pod Napoleonovým vlivem. Mimo jiné i tím, že neměly čím sladit. Proto nezbývalo 
nic jiného, než se začít ohlížet po jiném zdroji cukru.  
Počátkem 19. století se začaly u nás dělat pokusy s výrobou cukru z řepy, který obsahoval 
jen 6 – 8 % sacharózy. Pokusná výroba cukru z řepy byla velmi nedokonalá. Přesto v roce 
1813 již u nás existovalo 18 malých cukrovarů. Po obnovení dovozu třtinového cukru 
však došlo k jejich zrušení, zejména z důvodu nezvládnuté technologie a nízké výtěžnosti 
cukru, která se pohybovala kolem 2 % cukru na hmotnost zpracované řepy. K pozitivnímu 
obratu došlo až ve třicátých letech 19. století, a to v souvislosti se zlepšenou technologií, 
změnou tržních poměrů a také daňové a celní politiky. Do roku 1846 vzniklo u nás celkem 
76 cukrovarů, z nichž některé pracovaly donedávna. K významnému rozvoji výroby řepného 
cukru došlo se vznikem Československa. Ve dvacátých letech minulého století zaznamenalo 
cukrovarnictví nebývalý rozmach. Existovalo zde 166 cukrovarů, které vyprodukovali 6 % 
celosvětového a více než 15 % evropského cukru. Tím se Československo zařadilo 
mezi řepařskou a cukrovarnickou velmoc. 
Stav cukrovarnického průmyslu v ČR je od roku 1992 specifický přítomností zahraničních 
investičních skupin. Vlivem koncentrace výroby, ale také zájmů nadnárodních společností, 
zůstalo v roce 2012 v ČR schopných výroby cukru pouze 7 cukrovarů. 
 
 
10. 1. 2 Cukrová řepa 
 
Cukrová řepa (Beta vulgarisi L.) se pěstuje v naší zeměpisné šířce a je surovinou pro výrobu 
cukru v ČR. V malé míře je využívána ke krmným účelům (bulvy, chrást a vedlejší produkty 
z cukrovaru, řízky a melasa). Výrazná redukce produkce cukru v EU ale silně přispěla 
k poklesu rozsahu jejího pěstování v ČR. Objevují se však nové možnosti využití cukrovky, 
jako například výroba vlákninových přídavků do potravin, no zejména možnost využití 
pro nepotravinářské účely – při výrobě biodegradabilních plastů či řepného tuku 
pro kosmetické přípravky.  
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Sacharóza vzniká fotosyntézou v listech cukrovky. Odtud je transportována vodivými pletivy 
do bulvy, kde se ukládá. 
 
Bulva cukrovky je část rostliny bez listů a tvoří ji: 
 
� hlava bulvy (epikotyl) - horní část bulvy, ze které vyrůstá růžice listů, hranici tvoří 

nejnižší věnec listových pupenů, 
� krk bulvy (hypokotyl) - část bulvy mezi hlavou a vlastním kořenem, která nenese listy 

ani kořeny, 
� vlastní kořen (radix) - spodní a největší část bulvy, ze které vyrůstají postranní kořínky, 

zejména v tzv. kořenové rýze. 
 
Z technologického hlediska rozdělujeme látky obsažené ve sklizených bulvách cukrovky 
na dřeň a řepnou šťávu. Řepnou dření se rozumí souhrn ve vodě nerozpustných látek. Zbytek 
tvoří řepná šťáva, tj. voda a v ní rozpuštěné látky. Zpracováním cukrovky v cukrovaru 
získáme v průměru 12,5 % bílého cukru, 5,5 % sušených řízků a 4,5 % melasy. Pro hodnocení 
technologické jakosti cukrovky je nejdůležitější obsah sacharózy a melasotvorných látek. 
Sacharóza, běžně nazývaná cukr, dosahuje v cukrovce koncentrace v rozmezí 15 – 18 %, 
maximálně 20 – 22 %. 
Řepná dřeň představuje asi 6 % masy bulvy. Hlavní část dřeně (70 – 90 %) tvoří pentózany, 
pektinové látky a celulóza. Tyto tři skupiny látek jsou zastoupeny přibližně ve stejných 
poměrech. Zbytek tvoří lignin, rostlinné bílkoviny, stopové množství jiných organických 
látek, asi 4 % ve vodě nerozpustných organických kyselin. Mezi obsahem dřeně ve sklizené 
bulvě a její cukernatostí je přímá kladná závislost. 
Sklizené bulvy obsahují kolem 76 % vody a asi 18 % ve vodě rozpustných látek. 
Z nich přibližně 87 % tvoří sacharóza. Všechny ostatní rozpuštěné látky se označují souhrnně 
jako necukry, jinak také označované jako doprovodné látky. Složení řepné šťávy se zjišťuje 
analýzou šťávy vylisované z řepné kaše. Necukry přítomné v řepné šťávě rozdělujeme do tří 
skupin: a) anorganické látky bezdusíkaté (organické kyseliny, cukry, saponin, tuk, pektin aj.) 
b) organické látky dusíkaté (bílkoviny, aminokyseliny, enzymy, vitamíny aj.) a c) 
anorganické (minerální) látky. 
Technologická jakost cukrovky je komplex biologických, chemických, fyzikálně 
chemických a mechanických vlastností řepné bulvy. Bulva má být zdravá, nezavadlá, 
nenamrzlá, zbavená listové růžice hladkým, rovným nebo kuželovým řezem. Povrch bulvy 
má být hladký, čistý, nepoškozený, nescvrklý, odolný proti alteraci, schopný udržovat turgor 
i při skladování, bez zbytků chrástu, zelených pupenů a příměsí působících hnití. 
Nejznámějším a dominujícím kritériem využívaným při hodnocení technologické jakosti 
cukrovky je cukernatost – polarizace (P) je v procentech vyjádřený obsah sacharózy v bulvě 
cukrovky. Průměrné hodnoty dosahují 16 – 19 %.  
V důsledku teplotních změn v průběhu skladování může docházet k poškození buněk 
v pletivech řep (k zapaření při vyšších teplotách či ke zmrznutí při teplotách nižších než 9 °C) 
a k narušení normálních fyziologických procesů, které probíhají ve sklizených řepách. 
Pak mluvíme o tzv. alterované řepě, protože vzápětí po teplotním poškození dochází 
k enormnímu rozvoji bakterií, kvasinek, plísní a k následným chemickým změnám, které 
se projevují inverzí sacharózy a nárůstem obsahu redukujících látek a kyseliny mléčné. 
Při alteraci dochází dále k odbourávání makromolekul pektinu pektolytickými enzymy 
produkovanými plísněmi. Bulvy měknou, odbourané pektiny silně zhoršují filtrační vlastnosti 
šťáv a zvyšují též kompresibilitu kalu. V důsledku mikrobiální činnosti půdních 
mikroorganismů dochází k slizové hnilobě alterovaných řep a produkci polysacharidů 
dextranu a levanu, které podobně jako pektiny zhoršují filtrační vlastnosti šťáv. 
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Období sklizně v ČR je 45 dní mezi 25. září a 10. říjnem. Denní ztráty cukernatosti v průběhu 
skladování jsou cca 0,035 %, průměrná doba skladování před zpracováním je 15 – 20 dnů. 
Cukrovarnictví je tedy průmyslem kampaňovým. Řepná kampaň (výroba cukru) trvá přibližně 
100 dní. Po zbytek roku se provádí přepracování cukru a údržba strojního zařízení. 
 
 
10. 1. 3 Výroba řepného cukru 
 
Technologický postup zpracování cukrovky a výrobu cukru je možné rozdělit do několika 
výrobních fází: 
 
� praní a řezání řepy, 
� těžení surové šťávy, 
� čištění šťáv, 
� odpařování lehké šťávy, 
� vaření a odstřeďování cukrovin, 
� rafinace surového cukru, 
� sušení, třídění a přepracování cukru. 
 
Praní a řezání cukrovky na řízky 
Skladování řepy dovezené z polí se děje na řepných skládkách. Cukrová řepa obsahuje 
minerální nečistoty (např. hlínu, písek, kameny) a organické nečistoty (plevel, chrást), které 
je potřeba odloučit. K hrubému očištění dochází v plavících kanálech proudem vody pomocí 
vodních děl. Kameny a písek jsou pak odloučeny v lapači kamene, organické nečistoty 
v lapači chrástu. Potom se odloučí voda se zbylým zemitým kalem a cukrovka se dopraví 
transportním zařízením do korytové hřeblové pračky. Zde se protiproudně propírá čistou 
vodou. Vypraná řepa je vynášena vertikálním výtahem do zásobníků řezaček. 
Zde je rozřezána na tenké nudličky – tzv. sladké řízky, které mají žlábkovitý tvar. 
 
Těžení surové šťávy 
Při těžení šťávy se uplatňují dva fyzikální pochody: volná extrakce a difuze. Volná extrakce 
látek řepné šťávy z otevřených buněk závisí na povrchu řízků a stupni otevření řepných buněk 
řezem. V praxi se jedná asi o jednu třetinu buněk. Difuzí látek řepné šťávy umrtvenou 
buněčnou stěnou se získají zbývající dvě třetiny množství cukru. Aby se stala buněčná stěna 
propustnou pro sacharózu, je nutno protoplasmu denaturovat zahřátím na teplotu nad 70 °C. 
Pro lepší narušení buněčných stěn se přidává malé množství H2SO4.  
Při extrakci a difuzi přecházejí z řepné šťávy i z dřeně do roztoku kromě sacharózy i další 
látky. Především se jedná o pektiny, bílkoviny a popeloviny. Přechod pektinových látek 
do roztoku závisí na teplotě, pH a času. Je nutné vést extrakci tak, aby přechod těchto látek 
do roztoku byl minimální, protože se při čištění šťáv odstraní pouze z jedné třetiny a můžou 
způsobovat potíže při extrakci, filtraci, krystalizaci a projevují se též ve zvýšené výrobě 
melasy. 
 
S ohledem na minimalizaci přechodu pektinových látek platí pro extrakci následující 
podmínky: 
 
� teplota se nesmí zvyšovat nad 80 °C (volí se mezi 70 – 75 °C), záleží též na kvalitě 

cukrovky – u alterované cukrovky je nutné pracovat s nižší teplotou, 
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� doba pobytu řízků v extraktoru do 120 min (rychlost difuze částic je nepřímo úměrná 
jejich velikosti, nejdřív difundují jednoduché soli, pomaleji sacharóza, nejpomaleji 
koloidně dispergované látky – dochází k přírůstku necukrů), 

� pH při extrakci je nutno udržovat na hodnotě okolo 5,8. 
 
Vyloužené řízky se lisují na výlisek obsahující 17 – 25 % sušiny. Představují důležitý odpad 
při zpracování cukrovky. Jsou cenným krmivem, které je možno zkrmovat přímo 
nebo konzervované silážováním či sušením (řepný granulát). Voda, získaná lisováním řízků, 
se vrací do extraktoru (difuzéru). Z dolní části difúzního žlabu odtéká surová sladká šťáva 
(tzv. difúzní šťáva). 
 
Čištění šťáv 
Získaná surová šťáva má slabě kyselou reakci (pH 6 – 6,3), tmavou barvu a obsahuje 
množství látek (anorganické soli, soli organických kyselin atd.), které brání získání cukru 
a je nutno je odstranit. Větší množství těchto koloidně disperzních látek totiž ztěžuje 
krystalizaci cukru, působí obtíže při filtraci, přílišné pěnění šťáv, zhoršuje efekt odbarvení 
a ztěžuji afinaci surového cukru. K jejich odstranění se využívá srážení vápnem ve formě 
vápenného mléka a následného srážení přebytku vápna oxidem uhličitým. Je také nutné 
zneutralizovat volné organické kyseliny. Soubor těchto operací se nazývá epurace. 
 
Jednotlivé fáze epurace se nazývají: 
 
� předčeření, 
� dočeření, 
� saturace, 
� filtrace po 1. Saturaci, 
� saturace, 
� filtrace po 2. Saturaci. 
 
Předčeření 
Předčeření je vysrážení maximálního množství necukrů ze surové šťávy a vytvoření kalu 
s vhodnou strukturou, t. z. že bude snadno sedimentující a odfiltrovatelný. Základem 
je plynulé zvyšování pH surové šťávy z původní hodnoty 5,8 – 6,2 na 10,8 – 11,2 při teplotě 
40 – 60 oC. Operace se provádí v horizontálním předčeřiči. 
 
Dočeření 
Úkolem je rozložení některých látek, které se nesrážejí při předčeření a které mohou v dalším 
procesu vytvářet barviva. Provádí se přidáním vápenného mléka do předčeřené šťávy 
při teplotě 75 – 88 °C. Probíhá ve vertikální nádobě s míchadlem v tzv. dočeřiči 5 až 
10 minut. 
 
1. saturace 
Úkolem je vysrážet přebytek vápna oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého. 
Ten na svých krystalcích adsorbuje některé rozpustné necukry a současně působí jako 
pomocný materiál, který zlepšuje filtrační vlastnosti kalu. 
 
Filtrace po 1. saturaci 
Kal, který vznikne z vysrážených necukrů a uhličitanu vápenatého se ze šťávy odděluje 
v rychlodekantéru ve formě zahuštěného kalu. Ten je čerpán do mechanizovaných kalolisů, 
kde se zachytí na plachetkách, vysladí horkou vodou a po vysušení je z kalolisů odstraněn. 
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Získaný filtrát je veden na II. saturaci, saturační kal je použit v zemědělství jako vápenné 
hnojivo, případně jako minerální přísada do krmných směsí společně s lisovanými řízky 
a melasou. 
 
2. saturace 
Úkolem je snížení obsahu vápenatých solí ve šťávě na minimum a odstranění části barviv 
adsorpcí na krystalcích uhličitanu vápenatého. 
Filtrát z předchozí filtrace se zahřeje na teplotu 75 – 98 °C a po přídavku oxidu uhličitého 
v tělese 2. saturace se sníží alkalita šťávy na hodnotu, při níž je ve šťávě minimální obsah 
vápenatých solí (optimální alkalita). 
 
Filtrace po 2. saturaci 
Úkolem je dokonalé oddělení kalu, přítomného ve šťávě. Provádí se na periodicky pracujících 
zahušťovacích filtrech. Získaný filtrát (lehká šťáva) pokračuje k síření. Zahuštěný kal 
je vracen do epurační linky na předčeření. 
 
Odpařování lehké šťávy 
Sacharóza se z lehké šťávy izoluje ve dvou stupních: zahušťováním lehké šťávy v odparce 
na těžkou šťávu a svářením těžké šťávy v zrničích na cukrovinu (směs krystalů sacharózy 
a matečného sirobu). Úkolem odpařování je zvýšit koncentraci sušiny lehké šťávy na hodnotu 
vyhovující varně, t.j. 55 – 75 %. Získá se tzv. těžká šťáva. Odpařování se provádí 
ve čtyřstupňové souproudé odparce (soustava 4 vysokých válcových věží). K vyhřívání 
odparky se používá pára z kotelny a brýdové páry z předchozích těles. 
 
Svařování, krystalizace, odstřeďování cukru 
Těžká šťáva se z odparky vede na další zahušťování, které se provádí v zrničích za sníženého 
tlaku při 80 °C. Výsledkem je směs krystalů s matečným sirobem – tzv. cukrovinu. 
Při svařování vykrystalizuje 70 – 75 % cukru, zbytek zůstává v matečném sirobu. Aby mohla 
sacharóza krystalovat, je potřeba vytvořit přesycený cukerný roztok. Rychlost krystalizace 
je přímo úměrná přesycení cukerných roztoků, zvyšuje se teplotou a snižuje s klesající 
čistotou cukerných roztoků a s jejich stoupající viskozitou. Krystalizaci je možné urychlit 
tzv. zaočkováním – přidáním drobných krystalků cukru. Vaření – což je odpařovací 
krystalizace, se provádí ve třech stupních. Získané cukroviny se následně odstřeďují. 
Odstředěný sirob od poslední cukroviny se nazývá melasa. Melasa je matečný sirob, 
z něhož již nelze získat běžným postupem sacharózu. Obsahuje ještě 45 – 55 % sacharosy. 
Melasa je významnou surovinou pro kvasné a biochemické technologie, pro výrobu droždí, 
etanolu, kyseliny mléčné, citronové, aminokyselin, betainu, některých organických 
rozpouštědel a je rovněž významnou složkou krmných směsí. 
 
Rafinace cukru 
Rafinace je „bělení“ cukru. Při rafinaci se surový cukr, který obsahuje zbytky matečného 
sirobu a má žlutohnědou barvu rozmíchá s nasyceným cukerným roztokem – sirobem, čímž 
vznikne umělá cukrovina neboli záděl. Tím dojde k ovlhčení krystalů, naředění barevných 
látek a popelovin a k jejich rozptýlení v mísícím sirobu. Záděl se poté čistí promýváním 
vodou v odstředivkách. Cukr, který se takto získá, se nazývá afináda, má čistotu 99,5 %. 
Rozpuštěním afinády ve vodě, lehké šťávě nebo v sirobu se získá klér, který se alkalizuje 
vápenným mlékem, filtruje na naplavovacích filtrech a případně odbarvuje pomocí aktivního 
uhlí nebo odbarvovacích ionexů. 
Nejkvalitnější bílý cukr se vyrábí v cukrovarech s úplnou převářkou těžké šťávy. To znamená, 
že k výslednému bílému krystalu se dostaneme minimálně po dvou stupních svařování 
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a krystalizace. K odbarvování se používá adsorpce látek na aktivní uhlí a ionexy. Čistý 75% 
roztok sacharózy se svařuje, krystalizuje, odstřeďuje a zároveň bělí čistým cukerným 
roztokem. 
 

Sušení cukru 
Odstředěný cukr obsahuje až 1 % vody. Konečná vlhkost cukru má být 0,05 %. Sušení 
se provádí ve fluidní sušárně proudem vzduchu. 
Čerstvě usušený cukr obsahuje vázanou vlhkost, která se pozvolna z cukru uvolňuje. 
Z toho důvodu se provádí tzv. stabilizace cukru. Stabilizace probíhá buď za normální teploty 
v provětrávaném sile za 5 – 6 dní nebo při teplotě 45 – 55 °C po dobu 24 – 45 hod. 
 

Třídění cukru 
Usušený cukr je na vibračních třídičích (tzv. třasadlech) roztříděn podle velikosti 
na tyto frakce: 
 

• nadsítné - je vracena do výroby na nové zpracování – rozpouští se na bílý sirob, 
• cukr krystal  – je balen a expedován, 
• cukr krupice  – je balen a expedován, 
• očko – je použito na varně k očkování (jako základ krystalizace). 
 

Kromě krystalu, který v sortimentu bílého cukru převažuje, se vyrábějí lisované kostky 
a mletý cukr. Dále se vyrábí (pro průmyslové použití) různé druhy tekutých cukrů a afinovaný 
cukr. 
 

Skladování 
Usušený cukr je před přepracováním a expedicí skladován ve vacích po 1000 kg nebo 
v pytlích po 50 kg. Vaky a pytle s cukrem jsou ukládány do stohů v halových skladech a 
nesmí se dotýkat stěn a podlahy. Teplota ve skladu musí být nejvýše 30 °C a musí být 
nejméně o 5 °C vyšší, než je denní průměrná venkovní teplota. Tím se zabrání vlhnutí cukru 
při změně počasí. Vlhkost vzduchu ve skladu musí být nejvýše 70 %. 
 

Kontrola jakosti 
Kontrola jakosti bílého cukru spočívá v analytickém stanovení obsahu cukru, sušiny, popela, 
redukujících látek, barvy, zrnitosti (u krystalických druhů), přítomnosti nerozpustných látek 
a mikrobiologické nezávadnosti. 
 
 

10. 1. 4 Přepracování cukru 
 

Cukr krystal  nebo krupice se z uložených vaků nebo pytlů rozvažuje na hmotnost 1 kg 
a balí. 
Cukr moučka představuje rozemletý cukr s přísadou protihrudkujících látek. 
Tvarovaný cukr (kostky nebo bridž) je vyráběný lisováním cukru (směs krupice a moučky) 
navlhčeného vodou a následným usušením a naplněním do obalů.  
Cukr s přísadami. Vanilínový nebo skořicový cukr se vyrábí z cukru krupice s přísadou 
vanilínu nebo mleté skořice. Želírovací cukr se vyrábí z cukru krupice nebo krystal s přísadou 
pektinu a kyseliny citronové. 
 

10. 1. 5 Údržba strojního zařízení 
 

Po skončení řepné kampaně se musí veškeré strojní zařízení rozebrat do šroubku, vyčistit, 
opravit a opět poskládat. Tato mravenčí práce probíhá po většinu roku. Zanedbání údržby 
mimo kampaň by se citelně projevilo značnými finančními ztrátami.  
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10. 2 TECHNOLOGIE VÝROBY NE ČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINEK  
 
Cukrovinky se dělí podle obsahu kakaových součástí na čokoládové cukrovinky, které 
obsahují více než 5 % kakaových součástí (zahrnují čokolády) a na nečokoládové cukrovinky 
obsahující méně než 5 % kakaových součástí. 
Nečokoládové cukrovinky je možné rozdělit do dvou skupin, a to na cukrovinky 
s nevykrystalizovanou sacharózou a cukrovinky s vykrystalizovanou sacharózou. 
Představitelem nečokoládových cukrovinek s nevykrystalizovanou sacharózou jsou zejména 
kandyty, které se dále dělí na dropsy, roksy a furé, a také různé druhy želé a karamel. 
Představitelem druhé skupiny nečokoládových cukrovinek s krystalickou sacharózou jsou 
fondánové výrobky a komprimáty. 
 
 
10. 2. 1 Výroba cukrosirupového roztoku 
 
Základem výroby obou skupin cukrovinek je příprava roztoku nebo suspenze sacharózy 
a škrobového či maltózového sirupu ve vodě. Tento meziprodukt je obvykle nazýván 
cukrosirupový roztok. 
 
Úlohou škrobového sirupu v cukrosirupovém roztoku je: 
 
� zvyšovat viskozitu hmoty (v důsledku čeho sacharóza nemůže vykrystalizovat), 
� otupovat sladkou chuť sacharózy, 
� umožnit vyniknout aromatickým látkám, 
� zvýšit sušinu (u kandytů až na 98 %). 
 
Poměr hmotností škrobového sirupu a cukru, který se používá v recepturách nečokoládových 
cukrovinek, se nazývá varný poměr. U kandytů může být 1 : 1 až 0,4 : 1. U fondánu je varný 
poměr 0,15 : 1 až 0,25 : 1. 
 
 
10. 2. 2 Odpařování cukerného roztoku 
 
Při odpařování cukerných roztoků se stoupajícím obsahem sušiny stoupá bod varu roztoků. 
Konečný bod varu se nazývá stupeň sváření. Pokud probíhá odpařování za atmosférického 
tlaku, potom bod sváření kandytové hmoty se blíží 160 °C a u fondánů je bod sváření 115 °C. 
V následujících krocích se technologie výroby cukrovinek s nevykrystalizovanou 
a s vykrystalizovanou sacharózou liší. 
 
 
10. 2. 3 Cukrovinky s nevykrystalizovanou sacharózou 
 
Kandyty 
Kandyty jsou cukrovinky tvrdé konzistence, sklovitého vzhledu a rozmanitých tvarů, různě 
zbarvené a ochucené, bez náplně i s náplní.  
Při sváření kandytové hmoty je potřeba odpařením snížit obsah vody nejméně na 3 %. 
Poté je potřeba kandytovou hmotu rychle ochladit, aby se zabránilo inverzi, což je při výrobě 
kandytů velmi nežádoucí chemická reakce. Způsobuje totiž zvýšenou hygroskopičnost 
a lepivost hotového výrobku.  
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Během chlazení kandytové hmoty se přidávají ochucovadla, především kyseliny, aromata 
a barviva. V případě, že v průběhu výroby kandytová hmota podlehne krystalizaci, vytvoří se 
mléčný zákal, což je označováno jako omírání. K omírání může docházet i vlhnutím povrchu 
výrobků v průběhu skladování. 
Ochucená kandytová hmota je obvykle tvarována jednoduchým ražením, kterým se vytváří 
dropsy (kyselé, sladké nebo speciální). Ražením je možné vyrobit také plněné kandyty, tedy 
furé, u kterého kandytová hmota tvoří obal, který uzavírá náplň různého druhu (ovocnou, 
likérovou, tukovou aj.). Druhým způsobem tvarování kandytů je lití, při kterém je kandytová 
hmota odlévána do kovových forem potažených teflonem.  
 
Karamely 
Karamely jsou cukrovinky měkčí, „žvýkavé“ konzistence. Kromě základních surovin (cukru 
a škrobového sirupu) se při jejich výrobě používá kondenzované mléko, máslo nebo ztužený 
tuk a další suroviny. Proto mají matný vzhled, a ne sklovitý jako kandyty. Důležitou složkou 
karamelů je tuk, který dodává výrobku vláčnost a současně pevnost. Jako chuťových přísad 
se používá např. vanilin, káva, kakao, sladový výtažek, ovocné tresti, kyseliny aj. Vzhledem 
k velké rozmanitosti karamelů (tvrdý anglický „butter scotch“, měkčí „toffee“, kombinace 
karamelu a fondánu s názvem „fudge“ či šlehané karamely s ovocnou příchutí) se sváří 
v širokém rozmezí teplot.  
 
Želé 
Želé jsou cukrovinky konzistence tuhého rosolu, které kromě sacharózy a škrobového sirupu 
obsahují rosolotvorné látky, např. agar, želatinu, pektin, modifikovaný škrob a ovoce. Pokud 
se jako rosolotvorná látka použije ovocná dřeň, šťáva apod., výrobek se označuje jako ovocné 
želé. V ostatních případech se jedná o želé s ovocnou příchutí. Škrobové želé je u nás málo 
rozšířené a jeho typickým představitelem je rahat (lakum), patřící mezi orientální cukrovinky. 
 
Gumovité cukrovinky 
Kromě základních surovin se při jejich výrobě používají látky, které dávají cukrovinkách 
gumovitou konzistenci, především arabská guma nebo želatina. Ochucená a obarvená 
gumovitá hmota se nalévá do škrobových forem a poté suší. Po odpudrování se povrch 
cukrovinky upravuje různým způsobem – obaluje krystalovým cukrem, leští olejem, lakuje 
sandarakem (přírodní pryskyřice) apod. 
Velký podíl gumovitých cukrovinek tvoří žvýkací gumy, kde původně základní bázi tvořily 
přírodní suroviny (chicle-gum, jelutong aj.). V současné době existuje řada patentů na jejich 
náhradu syntetickými látkami (polyvinylester, polyisobutylen, polyvinylacetát). Přidávají se 
aromatické látky, přírodní i synteticky připravené, zejména éterické oleje (pepermint, 
pomeranč, skořice, citrón aj.). Mezi cukrovinky však nemůžeme zařadit žvýkačku bez cukru, 
jelikož místo cukru obsahuje sladidla a náhražky cukru (většinou sorbitol nebo xylitol). 
 
 
10. 2. 4 Cukrovinky s vykrystalizovanou sacharózou 
 
Fondán 
Fondán (z francouzštiny cucre fondant – rozplývající se cukr) je disperzí drobných krystalků 
sacharózy v nasyceném cukerném roztoku. Má mléčně bílou barvu a jemnou chuť. 
Základními surovinami jsou sacharóza, škrobový sirup a voda. Při přípravě fondánové hmoty 
se podobně jako u kandytové hmoty vychází z připraveného roztoku, který se po částečném 
ochlazení převede rušenou krystalizací na krystalickou fondánovou hmotu. Tento proces 
se nazývá tabulírování a vzniká přitom velký počet drobných cukerných krystalů. Varný 
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poměr se pohybuje v rozmezí 100:15 až 100:20, stupeň sváření v rozmezí 115 – 120 °C. 
Fondánová hmota se obvykle tvaruje pomocí škrobových forem, do kterých se plní pomocí 
licích strojů. Škrob odnímá část vlhkosti a tím podporuje tuhnutí korpusů. Po utuhnutí 
se obsah forem vysype na síto, škrob se proseje a na sítu zůstávají hotové korpusy. Povrch 
fondánů se upravuje máčením nebo kandýrováním, které může být provedeno mokrým 
způsobem (ponoření do přesyceného roztoku sacharózy) anebo suchým způsobem (posyp 
krystalovým cukrem). Cílem povrchové úpravy je zamezit vysýchání cukrovinky 
(konzervační funkce) a také esteticky upravit její povrch – dodává cukrovince třpytivý lesk 
(funkce okrasná). 
 
Komprimát 
Komprimáty jsou cukrovinky, které se vyrábí lisováním ochucených a obarvených 
práškových směsí do tablet. Základní surovinou je opět sacharóza, která ale musí být 
doplněna látkami, které zvýší pojivost směsi a zabrání jejímu přilepení na lis. Samotný 
obarvený a ochucený cukr se totiž nemůže lisovat. Jako pojidlo je nejčastěji používán 
škrobový sirup, želatina, pektin nebo arabská guma. Pro snížení lepivosti se používá kakaové 
máslo či stearan hlinitý. Konečný výrobek nesmí obsahovat více než 0,5 % vlhkosti, 
přebytečná voda se odstraňuje sušením. Hmota se poté aromatizuje, okyseluje a lisuje. 
Mezi cukrovinky s vykrystalizovanými cukry patří také marcipán, ve kterém základ tvoří 
drcené mandle smíchané s určitým podílem cukru, škrobového sirupu a někdy i fondánu, 
a také likérové cukrovinky , které obsahují uvnitř cukerné nebo čokoládové skořápky 
cukerný roztok ochucený buď pravou lihovinou, nebo alkoholem s esencí. 
 
 
10. 2. 5 Další druhy cukrovinek 
 
Spektrum cukrovinkářských výrobků zahrnuje mnohé další, mnohdy netradiční cukrovinky, 
které jsou k nám dováženy z jiných zemí. Často obsahují kromě sacharózy a škrobového 
sirupu různé druhy skořápkových plodů, semen či sušeného ovoce. Mezi tzv. orientální 
cukrovinky se řadí oblíbený turecký med (šlehaná cukrovinka), rahat – lakum (škrobové želé) 
či chalva (hmota těstovité konzistence obsahující kandytovou hmotu, pěnotvornou látku 
a rozemletá pražená olejnatá jádra). U nás se vyrábí také nugát (třená tuková hmota), který 
se velmi podobá čokoládové hmotě a proto se někdy řadí k čokoládovým cukrovinkám, 
marshmallow (šlehaná cukrovinka obsahující želatinu) aj. 
 
Dražé 
Dražé jsou výrobky většinou drobnějších, oblých tvarů, které se připravují nanášením vrstev 
cukerných či necukerných roztoků nebo čokoládových polev na rozmanité vložky v různých 
dražovacích zařízeních. Vložky na výrobu nečokoládového dražé mohou být likérové, 
fondánové, ovocné, kandytové, želé nebo jádra. Před dražováním se vložky gumují (nanáší se 
na ně roztok arabské gumy nebo želatiny). Tím se zabraňuje jak vlhnutí, tak vysýchání vložek 
a zvyšuje se jejich skladovatelnost. Proces dražování zahrnuje tři základní kroky: nanášení 
dražovacího roztoku, rozptýlení roztoku po povrchu rotujících vložek, sušení. Po usušení 
následuje leštění. 
Význam dražé je důležitý ve farmaceutickém průmyslu, kde obalová vrstva mnohdy překrývá 
nepříjemnou chuť vlastního léčiva. Dražé nachází uplatnění kromě cukrovinkářského 
a farmaceutického průmyslu také v chemickém průmyslu a při výrobě krmiv a hnojiv. 
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11 ČAJ 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Čaj pravý je definován jako různým způsobem zpracované výhonky. Listy, pupeny a jiné 
části zdřevnatělých stonků stálezelených subtropických keřů nebo stromů čajovníku. 
 
 
11. 1 ČAJOVNÍK ČÍNSKÝ  
 
Čajovník pochází z Číny, kde byl znám jako léčivá rostlina již cca 2 700 let př. n.l. Jako nápoj 
byl znám již ve 4. stol. př.n.l. Planě roste čajovník jako porost v hornatých lesích 
v podmínkách tropického a subtropického klimatu hlavně na svazích hor a dolinách řek, 
zejména ve střední Číně podél řeky Jance, v Yunanu, podél Mekongu ve Vietnamu, kolem 
Iravadi v Burmě, Brahmaputry v Assamě a některých jiných zemích jihovýchodní Asie. 
Po dlouhá staletí měla Čína monopolní postavení v pěstování čajovníku a produkci čaje. 
V roce 1805 byl čajovník introdukován do Japonska, 1824 do Indonesie, 1833 na Krym, 1823 
do Indie a v roce 1842 na Ceylon. 
Čajovník čínský (Camellia sinensis L.) je tropický až subtropický, stálezelený až 
poloopadavý keř až strom čeledi Theaceae jednoduchými, střídavými, většinou 
tmavozelenými listy s výraznou žilnatinou. Tvar listů je podlouhle až oválně kopinatý, okraj 
listů je zubatý. Mladé listy bývají vespod stříbřitě plstnaté, listové pupeny bývají silně 
plstnaté. Povrch vyvinutých listů je rozbrázděn bočními žilkami, pokožka je hladká, lesklá. 
Listy nemají typickou vůni.  
Květ je nápadný, velký (průměr 4 - 7 cm), slabě vonný, s bílými krémově nažloutlými, někdy 
narůžovělými korunními plátky, kterých bývá 5 - 8. 
Plod je kožovitá, hladká tobolka, zprvu zelené, později hnědé barvy. Tobolka puká zpravidla 
na tři části a obsahuje nejčastěji 3 (1 - 5 ) velkých, tmavě hnědých, někdy na jedné straně 
zploštělých semen (12 - 15 mm v průměru). Semena jsou hořké chuti, obsahující tuk. 
Botanické dělení rodu čajovníků není jednotné. Existuje asi 50 druhů, z nichž hospodářský 
význam mají pouze variety jediného druhu a to Camellia sinensis (L) Kunze (syn. Thea 
sinensis L.). 
V praxi se nejčastěji rozlišují dvě velké skupiny druhů čajovníku, a to čínská a indická 
skupina. 
 
 
11. 1. 1 Čínská skupina 
 
Čínská skupina bývá někdy zahrnována pod široký druh Camellia sinensis. Typickým 
představitelem je var. bohea a var. cantenesis. Zahrnuje hlavně druhy, odrůdy a populace 
čajovníku, které se vyznačují menšími nároky na teplotu a proto se pěstují hlavně 
v subtropickém klimatu. 
Typičtí zástupci čajovníku této skupiny se vyznačují menšími listy, povrch je hrbolatý, 
pokožka hladká. Listy většinou kožovité, špička listů je krátká, tupá někdy rozdvojená. Mladé 
klíčící rostliny jsou zbarveny antokyany. Délka vegetace je kratší (okolo 7mi měsíců). 
Rostlina má většinou tvar keře, který dosahuje výšky sotva 2 - 3 m. 
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11. 1. 2 Indická skupina (assamská) 
 
Indická skupina bývá často zahrnována pod druh čajovníku Camellia assamica. Typickým 
představitelem je var. assamica a var. viridis. Zahrnuje čajovníky s dlouhou a nepřetržitou 
vegetační dobou a náročností na teplotu. Pěstují se hlavně v tropickém klimatu. 
Zástupci čajovníků z indické skupiny mají oproti čínské varietě rychlejší vzrůst, větší listy, 
listová čepel je téměř hladká, listy jsou jemnější, tenčí, lesklé s dlouhou špičkou. Vegetační 
období je dlouhé až permanentní. Neřezané rostliny dosahují až výšky stromů (až 15 m), 
průměr koruny až 5 m. 
Podle barvy se indické skupiny čajovníků dělí na čajovníky s tmavě zelenými listy (např. typ 
Manipuri pocházející z Burmy) a se světle zelenými listy (např. typ Bazaloni, Betjan, Jaipur, 
pocházející z Assamu). 
 
 
11. 1. 3 Pěstování čajovníku 
 
Čajovník roste na čajových plantážích.  Ty se zakládají na panenských půdách nebo půdách 
již předtím využívaných jinými plodinami. Většina plantáží se zakládá na mírných až 
příkrých svazích, takže je nezbytná ochrana proti půdní erozi (výsadba sazenic napříč svahu 
po vrstevnicích, terasování, hloubení příkopů zadržující přívaly vody, výsevy krycích plodin 
a výsadba stromů poskytující stín). 
Čajovník nevyžaduje přímé slunce, naopak mladé rostliny jsou na přímé sluneční světlo velmi 
citlivé a je nutno je stínit. I pro starší plantáže v tropech se užívá lehkého přistínění, k čemuž 
slouží vyšší stromy, vysazované pro stín do čajových plantáží (nejčastěji čeledi Fabaceae). 
V subtropech se vystínění většinou nepoužívá. 
Čajovník lze pěstovat téměř ve všech subtropických zemích a horských oblastech tropického 
pásma. Optimální teploty všeobecně se mají pohybovat mezi 13 - 32 ºC.  S tím, že uvedená 
teplota je různá dle skupiny čajovníku. Čínská skupina čajovníků začíná vegetaci 
při průměrné teplotě vzduchu 10 - 12 ºC a energie růstu dosahuje při 22 ºC. Na rozdíl indická 
skupina čajovníků v obou uvedených případech vyžaduje teploty vyšší. 
Nejkvalitnější čaj produkují plantáže ze subtropických klimatických podmínek, tj. zemích 
ležících v subtropickém pásmu nebo horských oblastí tropů okolo 1000 m n.m. Čaje vyrobené 
z čajovníků pocházející z nížin vykazují všeobecně nižší kvalitu. 
Pěstování a růst čajovníků závisí i na vláze. Stejně jako u teploty je optimální vlhkost 
limitována skupinou čajovníků. Čínské skupině dostačuje 600 - 1000 mm srážek ročně 
a indické skupiny čajovníků vyžadují roční srážky okolo 1500 mm a u pěstovaných v nížinách 
tropů více než 2500 mm. Obě skupiny čajovníků však vyžadují srážky rovnoměrně rozdělené 
po celý rok. Příliš vysoká teplota a vzdušná vlhkost podporují rychlý růst nových prýtů - keřů, 
vysoké sklizně, ovšem na úkor kvality. Nejkvalitnější čaje se v oblastech s bohatými srážkami 
sklízí v sušších oblastech. 
Čajovník nejlépe roste v hlubokých, úrodných, dobře propustných půdách, nejlépe písčitě-
hlinitých nebo hlinitých. Roste však i v horách i ve špatných půdách (jílovité, rašelinné půdy), 
ovšem při dostatečném a správném použití hnojiva. Velmi důležitá je půdní reakce, která má 
být slabě kyselá až kyselá (pH 4,5 - 6). 
 
 
11. 2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ ČAJE 
 
Čaj obsahuje velké množství chemických sloučenin, které ještě nejsou plně prozkoumány. 
Tyto látky, včetně jejich kvantity, ovlivňují zejména senzorické vlastnosti finálního čaje 
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a kvantitativně se mohou lišit dle druhu čaje; jsou tedy ovlivněny způsobem výroby. K dalším 
ovlivňujícím faktorům patří také stav životního prostředí, kulturní zvyklosti, odrůda 
a pěstební podmínky (teplota, srážky, nadmořská výška, apod.), ale i samotný způsob 
přípravy čajových nálevů. 
Čaj jako každá zelená rostlina obsahuje pevné, ve vodě nerozpustné složky a složky 
organické, ve vodě rozpustné. Nerozpustné složky jsou především stavební složky listu           
- hrubá vláknina, celulóza, nasycené a nenasycené masné kyseliny, pektiny, pigmenty 
(chlorofyl, karotenoidy), terpeny a terpenové glykosidy a škrob. Těchto látek je v čajovém 
listu více než 50 %. 
Základní chemické sloučeniny, včetně jejich množství v čaji, jsou uvedené v Tabulce 10. 
 
Tabulka 10: Porovnání chemického složení zeleného a černého čaje v % 

Komponenty zelený čaj černý čaj 

katechiny 30 9 

theaflaviny 0 4 

jednoduché polyfenoly 2 3 

flavonoly 2 1 

jiné polyfenoly 6 23 

theanin 3 3 

aminokyseliny 3 3 

proteiny 6 6 

organické kyseliny 2 2 

cukry 7 7 

další karbohydráty 4 4 

lipidy 3 3 

kofein 3 3 

další methylxantiny ‹1 ‹1 

draslík 5 5 

další minerály  5 5 

aroma stopy stopy 
 
Při zpracování čerstvých čajových listů dochází k mnoha, dnes ještě plně neobjasněným 
biochemickým procesům, které ovlivňují kvantitu a kvalitu chemických látek. 
K nejvýznamnějším procesům dochází při výrobě fermentovaných čajů. 
 
 
11. 3 TECHNOLOGIE VÝROBY ČAJE 
 
Výroba čaje začíná sklizní. Pro zpracování se využívají listy, resp. vrchní části mladých listů, 
tj. tzv. fleše obsahující 2 mladé listy s ještě nevyvinutými listy a terminálním pupenem. Počet 
sklizených listů na keři může velmi ovlivnit kvalitu čaje. Proto existuje označení čajů, které 
definuje část sklizeného prýtu použitého na výrobu čaje. Toto označení vychází 
z tzv. sběrových formulí .  Sběrové formule vyjadřují intenzitu produkce čajovníkových 
plantáží a složení čajových typů. 
Listy se obecně na nově založené plantáži začínají sklízet čtvrtým rokem po výsadbě. Listy 
čajovníku se sbírají vždy po opadnutí rosy. Nejčastěji se provádí ruční sběr. Ale existují 
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plantáže, kde se přešlo na sběr strojní, jako je např. Gruzie. Tyto plantáže využívají speciální 
kombajny. Ovšem čaje strojně sklizené mohou ztrácet na kvalitě. Další nevýhodou je nutnost 
důkladného třídění sebraných listů (odstranění poškozených listů, příměsí, úlomky, apod.). 
Ruční sběr se provádí oběma rukama do lehkých košíčků a to tak, že fleš se utrhává 
stisknutím mezi nehtem palce a ukazovátkem. Každý sběrač má přidělenou určitou část 
plantáže, které je schopen během každé sklizňové etapy (7- 10 dní) sklidit. Zručný sběrač 
sebere kolem 30 kg flešů denně (někdy až 100 kg/den). Továrny přijímají listy podle určitých 
norem (tříd), které jsou cenově odstupňovány. 
 
 
11. 3. 1 Černý čaj 
 
Výroba černého čaje na světovém trhu dominuje. Klasická (ortodoxní) metoda výroby 
černého čaje spočívá v následujících operacích: zavadnutí, svinování, rolování, fermentace, 
sušení a třídění. 
 
Zavadnutí je krok, při kterém se lístky nechají zavadnout (asi 10 hodin), až se stanou vláčné. 
Jde o počátek složitých chemických reakcí, které ovlivňují výsledné aroma hotového čaje. 
Zavadnutí může probíhat jak přirozenou, tak umělou cestou. Metoda přirozeného zavadnutí 
může být dvojí. Buď se listy v místnosti rozprostřou v tenké vrstvě na rámy s plstnatým dnem 
a nechají se uležet při teplotě 20 - 24 °C s relativní vlhkostí 75 %, nebo jsou listy uloženy 
v prostoru s regulovanou teplotou i vlhkostí na betonovou podlahu. Moderní firmy ovšem 
více dávají přednost umělému zavadnutí. Při tomto zavadnutí jsou listy uskladněny 
ve speciálních komorách, do nichž je vháněn vzduch o dané teplotě. Zatímco doba pro umělé 
zavadnutí je pouhých 5 hodin, pro přirozené zavadnutí až 35 hodin. Zavadnutím listy ztrácejí 
30 - 50 % vlhkosti, a stávají se křehčí a měkčí. Při tomto procesu probíhají v listech chemické 
změny, kde hlavní roli hraje rozklad chlorofylu a rozpad bílkovin. Částečně dochází k oxidaci 
tříslovin, což má vliv na vznik čajového aroma. Takto zavadnuté listy získávají ovocnou 
až jablečnou vůni. 
Při rolování (svinování) se rozdrtí buňky listu a uvolní se z nich šťáva, ve které jsou smíšeny 
složité chemické látky a různé enzymy, umožňující později správnou fermentaci; dochází 
ke vzdušné oxidaci buněčné šťávy. Nejpracnější je ruční rolování, neboť dělník je schopen 
denně srolovat asi 14 - 18 kg zavadlého listu. Ovšem ruční rolování je dnes jen výjimkou. 
Pro rolování se dnes používají stroje, zvané rollery.  
Tato část pochodu výroby čaje má značný vliv na jeho kvalitu, kde například špatně svinuté 
listy mohou chytat nevýrazný bledý nálev a naopak silně svinuté lístky tmavý nálev. 
Při svinování dochází k potrhání a praskání buněčné struktury listu, přičemž se uvolňuje 
a vypouští buněčná šťáva a smáčí tak celý povrch listu. 
Fermentace je biochemická reakce, kdy enzymy uvolněné z buněk způsobují oxidaci 
přítomných polyfenolů vzdušným kyslíkem. Bakterie se této reakce neúčastní a jejich 
přítomnost je při správně provedené fermentaci nevítaná. Tato operace je jedním z klíčových 
stádií při výrobě kvalitního čaje. Závisí na ni chuť, aroma a také pěkná zlatá barva hotového 
nápoje. Při procesu fermentace se svinuté listy rozloží na podlahy nebo na fermentační žlaby, 
ve vrstvě 10 - 15 cm, případně se přikrývají plachetkami. Fermentace by měla probíhat 
při teplotě 35 - 40 °C. Doba fermentace se dovíjí od druhu, odrůdy čaje a výrobce, většinou 
však tak dlouho, až lístky zrudnou. Při fermentaci se uvolňuje silice, která dává čaji typické 
aroma. Dále se uvolňuje kofein, vázaný na třísloviny a nakonec dochází k oxidaci 
polyfenolických látek za vzniku barevných produktů nazývaných všeobecně flavonoidní 
barviva. Ta dodávají černému čaji nejen typickou oranžovou až tmavě hnědou barvu, 
ale částečně i chuť a vůni. 
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Po dvou až třech hodinách fermentace nastává fáze sušení, která probíhá vždy za proudění 
horkého vzduchu o 90 °C a to bud sušením ve velkých pecích, nebo pražením v kovových 
pánvích nad otevřeným ohněm. Tento proces trvá 20 - 25 minut, díky němu klesne obsah 
vody v listu pod 5 %, zastavuje se jím enzymatická činnost, sterilizují se listy a ukončuje 
se jejich fermentace. Při sušení se spousta aromatických látek z čaje vypaří, přičemž dalšími 
složitými reakcemi a za působení tepla vznikají v čaji jiné vonné a chuťové látky a především 
barva černého čaje se mění na hnědočervenou až skoro černou.  
Nakonec se čaj třídí, prosévá a suší. 
Třídění probíhá tak, že suchý čaj se prosévá a třídí na různé kvality podle velikosti částic 
čajového listu. Podle velikosti čajových listů se čaje dělí na čaje listové (leaves), čaje 
zlomkové (brokens) a čajové drtě (fannings) a čajový prah (dust). 
 
� Listové čaje se na trhu označují písmenem L . Jde o nejjemnější vrcholové lístky 

a při označování základ tvoří slovo „pekoe“ - takzvaný bílý list, který produkuje pupen. 
Nejkvalitnější prvotní pupen se označuje jako „orange pekoe“, poté druhý „pekoe“, třetí 
„pekoe souchong“, čtvrtý „souchong“ a poslední pátý „congou“. 

� Zlomkové čaje se označují písmenem B. Jde o neproseté lístky, které jsou dále lámány, 
opakovaně tříděny a označeny jako čaj zlomkový. Tyto čaje se používají do směsi méně 
kvalitních listových čajů a častěji do čajových smáčecích sáčků. 

� Čajové drtě (F) jsou čaje získané sítováním při výrobě po vyfoukání prachu a nečistot. 
Většinou obsahují malé zlomky listové tkáně. 

� Čajový prach (D) označuje nejdrobnější druh čaje získaný proséváním čaje jako odpad 
z nejjemnějšího síta. 

 
Moderní metody 
Moderní metody výroby černého čaje používají jiného postupu. Nejpoužívanější je způsob 
Legg-cut a CTC-metoda. Předností takto vyrobených čajů je silná barvící mohutnost v nálevu, 
protože při tomto výrobním postupu se intenzivně vylučuje buněčná šťáva na povrchu listů. 
Tyto čaje jsou velmi žádané do smáčecích sáčků. 
 
Legg-cut 
Tato metoda spočívá v tom, že se čerstvé, nezavadlé listy přesunují do dlouhého balíku 
a nařezávají se na jemné řezy s matematickou přesností, a to na nastavitelnou šířku (nejčastěji 
0,78 mm). Jemně nařezané čajové listy prochází řezačem (často i 2x), následně se lehce rolují, 
krátce fermentují a suší. 
 
CTC metoda 
Plné znění CTC metody je Crushing – Tearing – Curling, tj, rozmačkání, roztrhání a stáčení 
čajových listů. Princip metody spočívá v tom, že zavadlé listy po prvním lehkém rolování 
procházejí dvěma válci, otáčejícími se proti sobě jako mandl, ovšem každý jiný rychlostí, 
tzv. rolleru nebo rotorvanu. Tato metoda se díky vysokému výkonu stroje rozšířila už od roku 
1945 a takto se zpracovává dnes přes 300 mil liber čaje. Nejefektivněji pracuje roller s listy 
o vlhkosti 68 – 70 %. Musí se chladit vzduchem, aby nedocházelo k přehřívání. Listy 
se následně podrobí fermentaci a sušení.  
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11. 3. 2 Oolong čaj 
 
Oolong čaje je polofermentovaný čaj, připravovaný zejména v jižní Číně a na Thajwanu, 
Název je odvozen z čínského ou-long (červený drak). V Číně se pro výrobu oolong využívá 
zejména zvláštního čajovníku zvaného Chesima, mající tmavé zelené až namodrale zelené 
listy. Odvar není tak trpký jako u zeleného čaje. 
Po sklizni se listy nechají krátce zavadnout (cca 1 hodina) na slunci a po vychladnutí se ručně 
stáčejí, dokud se barva nezmění na červenou a neobjeví se lehká vůně. Po krátké fermentaci 
(při níž se listy prudce vyhřejí) se listy ochladí a proces je ukončen pražením v horké železné 
pánvi. Následuje další rolování a pražení. Listy se pak suší v košících.  
Při výrobě oolong čajů je velmi důležité správné vyhřátí, protože podle jeho stupně 
lze připravit chuťově a aromaticky značně odlišné čaje. Cílem je dosáhnout co nejlepšího 
aroma a přetvořit část polyfenolů na málo rozpustné látky, aby výsledný nápoj získal 
specifickou výjimečnou hladkost. Přitom se však nesmí listy přepálit, aby nedostaly přílišnou 
připálenou, trochu kávovitou chuť. 
Podle stupně fermentace lze oolong čaje zhruba rozdělit na tři skupiny: oolongy fermentované 
nad 40 %, oolongy fermentované nad 20 %, olonongy fermentované nad 10 %. 
 
 
11. 3. 3 Zelený čaj 
 
Zelný čaj se v současné době produkuje a konzumuje zejména v Číně a Japonsku. Při výrobě 
zeleného čaje se čajové lístky ihned po natrhání tepelně ošetří (vodou, párou, apod.) teplotou 
85 – 90 ºC, aby se inaktivovaly enzymy. Po zvláčnění se svinují a suší při teplotě 95 ºC. 
Následuje svinování, třídění a dosušení. Vysušené listy se leští a balí. Jelikož odpadá 
zavadnutí a fermentace, tak se zachová chlorofyl a třísloviny se nerozloží. Proto má zelený čaj 
více trpkou až svíravou chuť a nikdy není tak vonný jako černý. Nálev zeleného čaje 
má slámově žlutou až žlutozelenou barvu, bez známek červené nebo hnědé barvy 
a po vychlazení musí zůstat čirý.   
Zpracování zeleného čaje se mírně liší dle země výroby. V Číně se sklizené fleše dávají 
do horké pánve na několik minut. Vyvíjí se pára, listy se umrtvují, enzymy inaktivují a list 
žloutne. Listy se pak ručně stáčejí na stole a pak se 2 x a více praží na pánvi a opětovně 
stáčejí. List tak mění barvu na tmavě olivově zelenou, někdy s namodralým odstínem. 
V Japonsku se na list působí parou, stáčení a sušení se provádí strojově. V Indii se dávají listy 
do speciálních bubnů a zapařují se 2 – 3 minuty. Pak se ochlazují, odstraňuje se voda 
na centrifugách a krátce rolují. Po částečném zaschnutí se opět rolují a suší. 
 
 
11. 3. 4 Bílý čaj 
 
Bílý čaje je v podstatě forma zeleného čaje, který je však připravován z nejmladších 
ochmýřených pupenů, tzv. tipsů, které dávají čaji stříbrnou barvu. Získává se sušením 
nefermentovaných listových pupenů na slunci nebo ohni. Znám je jako Flowery Pekoe 
(Flovery peko), někdy také čajový květ, květový čaj, poupatový čaj. Používá se hlavně 
do směsí s čaji černými (většinou v množství do 5 %). 
Objeví-li se v černém čaji stříbrné špičky (silver tips), znamená to, že listy byly příliš zavadlé 
a málo šťavnaté při zpracování. Naopak v zeleném čaji přítomnost stříbrných špiček 
je výrazem jeho kvality. 
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11. 3. 5 Další druhy čajů 
 
Práškový čaj, extrakt se vyrábí odpažením a vysušením čajového nálevu. Pevný zbytek 
se rozmele na prášek, který je dokonale a bezezbytku ve vodě rozpustný. Jde vlastně 
principiálně o výrobu práškového čaje (instant Tea) známého pod obchodním názvem     
Ness-Tea, apod. Principem technologie odstranění vody, buď sušením v rozprašovacích 
sušících věžích, nebo lyofilizací. Čajový extrakt se může před nebo po sušení mísit s různými 
přísadami (cukr, kyselina citronová, extrakty ovoce, aromata, potravinářská barviva, 
vitamínové preparáty, aj.). Pro výrobu se většinou požívají drobnější druhy čaje (Fannings 
a Dust). Vyrábí se hlavně v Japonsku, kde se balíčkuje s cukrem a se sušeným mlékem, 
nebo cukrem a sušenou citronovou šťávou. Většinou má tento druh čaje horší chuť 
a nelze jej s nálevem listových čajů srovnat. 
 
Cihlové čaje, deskové čaje se zpravidla připravují lisováním z odpadů čaje vzniklých 
při jeho zpracování. Výjimkou je Tibet, kde cihlové čaje se zpracovávají z čerstvých 
spařených čajových listů. Ty se pak lisují do forem, ve kterých se nechávají vyschnout 
a ztvrdnout. Cihly měří 20 x 30 cm a jsou 25 mm silné. 
 
Ovoněné čaje nazývané také Scented Tea se nejčastěji parfumují různými intenzivně 
vonícími květy. Pro aromatizaci květy se používají druhy Chlorantus inconspicius, Jasminus 
sambac, Olea fragrans, Gardenia florida, Murraya exitica, Aglaia odorata, aj. Čaj, 
který má silné absorpční vlastnosti, přejímá aroma květů. Vedle klasicky vyráběného 
ovoněného čaje se uvádějí na trh i černé čaje aromatizované různými silicemi, extrakty koření 
a syntetickými aromaty, které se nazývají aromatizované čaje. Směsi čaje pravého 
s ochucujícími částmi rostlin se nazývají ochucené čaje. 
 
Zakouřené čaje jsou vyráběny z větších listů (Souchong), které jsou po fermentaci a sušení 
za horka nakuřovány kouřem z borovicového dřeva. U lepších druhů se používá kořenů 
z borovic, nebo dokonce jiných vzácnějších dřev. Tyto čaje jsou zvláště oblíbeny ve Francii. 
Tento čaj je jemný, hladký, aromatický a mírně povzbuzující pro celodenní i večerní popíjení. 
Barva připraveného čaje je žlutohnědá. Vůně nasládle uzená, kouřová. Chuť je hladká, lehce 
nahořklá, s většinou jen malou až nepatrnou svíravostí, podle stupně zakouření více méně 
kouřová a uzená. Podle stupně zakouření lze zde rozlišit lehčeji (např. Imperial), středně 
(většina druhů) a silně („Tarry“) zakouřené čaje. 
 
 
11. 4 SKLADOVÁNÍ ČAJE 
 
Skladování čajů také velmi ovlivňuje senzorickou hodnotu a tedy kvalitu čajů. Během 
skladování by čaj měl být chráněn před klimatickými vlivy, jako je světlo, vlhkost, 
propustnost vodních par a kyslíku. Teplota okolí by neměla být vyšší jak 30 ºC, což jsou 
nejdůležitější faktory, ovlivňující výsledný čaj. 
Klimatické vlivy patří k základním činitelům, které působí obecně na výrobky a ovlivňují 
jejich tržnost téměř ve všech fázích oběhu. Odolnost balení je dána souhrnně citlivostí 
baleného výrobku a použitého obalového materiálu. Citlivost celého balení, tj. komplexu 
„obal a výrobek“, určuje součást s nejvyšší citlivostí. Některé speciální čajové obchody 
skladují čaje ve sklenicích se zabroušeným hrdlem, čímž chrání hotový čaj proti působení 
vzduchu. Tyto obaly jsou velmi populární, neboť tak může zákazník vzhledem a vůní 
jednoduše posoudit čaj. To však může vést k poškození kvality čaje působením světla 
a slunečních paprsků. Také teplota může nepříznivě ovlivnit kvalitu čaje. Velmi kritická 
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je působení vysoké teploty při skladování v letním období, což se týká nejen prodeje, 
ale i exportu samotného. 
Účelem balení je především ochrana surovin a potravin před znehodnocením chemickým, 
fyzikálně chemickým a biologickým, a to při skladování, přepravě i distribuci. Ochranné 
funkce obalu zajišťují většinu hygienických nároků při cestě výrobku z místa výroby 
ke spotřebiteli. Balení surovin a potravin má také závažné ekonomické důsledky. Ovlivňuje 
především produktivitu práce, a to jak ve výrobě, tak při manipulaci ve skladu, v dopravě 
i v obchodu. Jako zevní součást výrobku se obal uplatňuje významnou měrou na vytváření 
estetického vzhledu. 
Skladování čaje je velmi důležitou součástí prodeje a zachování kvality čaje. Pro skladování 
čajů se využívá mnoho způsobů balení, které se neustále mění, zkoumá a inovuje, 
zpracovatelé i prodejci jim v řadě případů věnují relativně velkou péči, někteří ji hrubě 
zanedbávají. Pro balení čajů se obecně používají obaly mírně propustné pro vodní páru 
a značně nepropustné pro aromata. Nejčastější materiál pro obaly k prodeji a uchovávání čajů 
jsou obaly kovové a skleněné, ale také tradiční papírové, velmi pečlivě vybavené (např. nové 
německé  Aromaschutzpackungen). 
Nejčastější obaly používané pro balení a skladování čaje jsou obaly kovové, skleněné 
a papírové (často impregnované či jinak upravené). 
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12 KÁVA 
Mgr. Zdeňka Javůrková 

 
Kávou se označuje hojně konzumovaný nápoj získávaný z pražených zrn kávovníku, ale také 
prášek, který se k výrobě tohoto nápoje používá. Káva a její pěstování, pražení, prodej 
a příprava zaměstnává velké množství lidí a je socio-ekonomicky velmi významnou 
komoditou, kterou v celosvětovém měřítku předstihne jen obchod s ropou a ropnými 
produkty. 
 
 
12. 1 HISTORIE KÁVY  
 
Slovo „káva“ s největší pravděpodobností pochází z arabského výrazu „Kahwah“ (síla, či 
vzrušení), také může toto slovo souviset s provincií Kaffa. Kolem kávy existuje velké 
množství různých mýtů a legend. Faktem ale zůstává, že káva začala nabývat na významu 
až s jejím přenesením do Jemenu. 
Mezi nejvýznamnější obchodní křižovatky tehdejšího světa patřil přístav Mokka, kde byly 
na terasovitých zahradách zakládány první kávovníkové plantáže. Arabští pěstitelé 
a obchodníci si velice pečlivě střežili tajemství kávy a vývoz zelených zrn byl pod velkými 
tresty zakázán a kávová zrna byla záměrně znehodnocována varem. 
Původně se káva jen žvýkala, či přemílala v ústech. První zmínky o pražení kávy pocházejí 
ze 14. století. V roce 1517 osmanský kalif Selim dobyl Egypt a z vojenského tažení si dovezl 
i oblíbenou kávu. Pití kávy se na území dnešního Turecka velice rychle rozšiřovalo. 
V 16. století se káva rozšířila i do Evropy. Následně byly zakládány nové plantáže 
na Cejlonu, v Indii, Indonésii a v zemích Jižní a Střední Ameriky. 
 
 
12. 2 KÁVOVNÍK  
 
Jako surovina pro výrobu kávy se používají upravená semena plodů kávovníku. Rostlina 
pochází z rodu Coffea, čeledi mořenovitých, Rubiaceae, zahrnuje kolem 60 různých druhů 
od malých keřů přes liány až k velkým stromům, ve většině případů se stálezelenými listy. 
Větve i listy jsou vstřícné, občas se objevují listy tři nebo v přeslenu. Čepel je eliptická, 
kožovitá, lesklá, lysá až chmýřnatá. 
Kávovník kvete drobně bílými kvítky, které příjemně až omamně voní. Květy 
jsou v přeslenech po 2–9 i více, v lichopřeslenech v úžlabech listů. Tyčinek má květ pět, 
blizna je dvouklaná. 
Plodem kávovníku je peckovice, asi 1,5–1,8 cm dlouhá, nejprve zelené barvy, která 
se přes zelenožlutou barvu mění až do třešňové. Dozrávání plodů probíhá postupně. Plodit 
začínají kávovníky okolo třetího roku od vysazení, vyšší výnosy dávají až po pátém roce. 
Dožívají se více než třiceti let, ale v tomto věku již nemají vysoké výnosy. 
 
Stavba plodu kávovníku: 
� kožovité oplodí (exokarp), 
� nasládlý míšek (mezokarp) bohatý na sacharidy, 
� tuhá pergamenová slupka (endokarp), 
� semena. 
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Endokarp tvoří dvě pouzdra, z nichž každé obsahuje po jednom semeni. Semeno bývá dlouhé 
0,8 – 1,3 cm. Na vnitřní straně je patrná podélná rýha, vnější strana je vypouklá a hladká. 
Semeno je obaleno stříbřitou blankou. 
Většinou plod obsahuje 2 semena. Někdy jedno ze semen zakrní a vznikne semeno jedno. 
V takovém případě je semeno zaoblené a označuje se jako „zrno perlové“ a káva z takovýchto 
semen „kávou perlovou“. U mladých kávovníků je podíl perlových zrn asi 5 %, u starších 
kávovníků, pěstovaných na suchých půdách, je podíl těchto zrn kolem 25 % a někdy i více. 
Kvalitou je tato káva stejná jako káva normální. 
 
Hospodářsky významné druhy kávovníků kávovníků: 
� Coffea arabica (syn. C. vulgaris Moench), kávovník arabský, tzv. „arabika“. Káva 

ze zmiňovaných druhů ta nejdůležitější, má vysokou kvalitu plodů, podílí se ze 70 % 
na světové produkci. Kultury tohoto kávovníku bývají často napadány listovou rzí, plody 
a semena kávovým broukem. Jedná se o stálezelený tropický keř nebo strom, vysoký        
2–2,5 m (planě rostoucí dosahuje výšky až 6 m). Plod je elipsoidního tvaru, v průběhu 
zrání se mění ze zelenožluté barvy přes červenou až k fialově červené, existují 
i žlutoplodé odrůdy. 

� Coffea canephora (syn. C. robusta), tzv. „robusta“. Na světové produkci se podílí 
necelými 30 %, poptávka po tomto druhu neustále roste, je odolnější vůči vnějším vlivům 
a vyrábí se z ní ve směsi s arabikou také instantní káva, semena jsou menší než u arabiky 
a poskytují kávu nižší jakosti. Jedná se o keř nebo strom s širokými zvlněnými velkými 
listy. Druh je dobře přizpůsoben podmínkám nížin tropického rovníkového klimatu. 

� Křížením C. arabika a C. canephora vznikl hybrid „arabusta“. 
� Coffea liberica, tzv. „liberika“. Tvoří asi 1 % světové produkce, pro její hořce trpkou 

příchuť se používá ve směsích, kříženec s arabikou dává tzv. sloní zrna „maragogipe“. 
Jedná se o strom nebo robustní keř, který jako planý dorůstá až 18 m. Semena jsou velká, 
světle žlutá až žlutozelená. Je rozšířen hlavně v deštných pralesech Angoly, Sierra Leone, 
Pobřeží slonoviny a Libérie. 

� Coffea Dewevrei – káva nízké kvality s ostrou, výraznou až odpornou vůní s vysokým 
obsahem kofeinu. 

� Coffea Stenophylla – stejně jako předchozí druh je vysoce odolná proti listové rzi. 
Má uspokojivé chuťové vlastnosti. 

 
 
12. 3 PRODUKCE A PĚSTOVÁNÍ KÁVY  
 
Kávovník pochází z tropických oblastí starého světa. Za pravlast kávovníku považujeme 
provincii Kaffa v Etiopii, odkud se dostal do Jemenu, dále v 17. století na Cejlon, Indonésii 
a Indii. V průběhu 18. století se rozšířil v řadě zemí Jižní a střední Ameriky. Díky stoupající 
spotřebě kávy se rozšířilo pěstování kávovníku do všech krajů a zemí, kde byly příznivé 
podmínky pro jeho růst. Nyní se pěstuje na mnoha oblastech všech kontinentů, největšími 
producenty je Brazílie (více než 25 % světové sklizně), Kolumbie, Mexiko, Indie, Vietnam, 
Pobřeží slonoviny, Indonésie a Etiopie. 
Kvalita kávy je na oblasti pěstování velmi závislá. Také rozhoduje nadmořská výška a složení 
půdy. Zelená káva je na trh dodávána pod označením země, ve které byla vyprodukována 
nebo místa, kdy byla vypěstována, či podle přístavu, ze kterého byla vyvezena. Označení 
vlastního botanického druhu kávovníku nese káva velmi zřídka, výjimku tvoří liberika, 
robusta, chari a bourbon. 
Kávovník arabský - roste planě v horských lesech Etiopie v nadmořské výšce 1300 až 1800 m, 
mezi 6-9º severní šířky. Optimální podmínky pro jeho pěstování jsou tedy v rovníkových 
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oblastech v nadmořské výšce 1500 až 2000 m, s průměrnou roční teplotou 16-24 ºC 
a srážkami 1800 mm ročně. Nejvhodnější je monzunový typ podnebí. Střídání období dešťů 
a období sucha podmiňuje periodu kvetení a tím i sklizeň plodů. Vyžaduje hluboké, dobře 
propustné půdy, ale může růst i na půdách chudších, štěrkovitých. Půdní reakce musí být 
pod pH 7, optimální je pH 4,4-6. 
Robusta má teplotní optimum mezi 25-28 ºC, ale jinak je méně náročná než arabika. Roste 
v nížinách tropů až do nadmořské výšky 1500 m. Optimum srážek je 1500-1800 mm ročně. 
Nároky na půdu má robusta obdobné jako arabika. 
Doba sklizně se také podle zeměpisné polohy a nadmořské výšky liší. Na severní polokouli 
probíhá od září do prosince, na jižní polokouli od dubna do srpna. První zralé plody 
se objevují v říjnu v Keni, v dubnu na Nové Guineji a v srpnu na Jamajce. Celoročně se sklízí 
káva v zemích okolo rovníku, po období dešťů. 
Kvalitní arabika (pěstovaná v horských oblastech) je sklízena ručně, sběr je nutné provést 
několikrát (až 8 krát), podle toho jak postupně dozrávají jednotlivé plody. V nížinách 
a tropických oblastech, zejména tam kde se pěstuje méně kvalitní káva, se plody sbírají 
najednou, často pomocí česacích strojů. 
 
 
12. 4 CHEMICKÉ SLOŽENÍ A VLIV NA KONZUMENTA  
 
Složení zelené kávy závisí na několika faktorech, zejména na botanickém druhu. 
 
Zelená káva obsahuje: 
� bílkoviny (10-12 %), 
� tuk (10-15 %), 
� sacharidy (6-12 %), 
� vodu (9-12 %), 
� vlákninu, 
� třísloviny, 
� organické kyseliny, 
� a další látky. 
 
Za nejvýznamnější biologicky aktivní látky kávy se v současné době považuje alkaloid 
kofein, kyselina chlorogenová jako zástupce fenolických látek s výrazným antioxidačním 
účinkem a diterpeny, zejména kofeol a kofestol. Obsah kofeinu je ovlivněn botanickým 
druhem, arabika obsahuje průměrně 1,2 % a robusta 2,2 %. 
Za doporučený příjem kofeinu, který nemá negativní dopad na zdravý organismus, 
se pro zdravého dospělého jedince považuje 400-450 mg/den, pro ženy plánující těhotenství 
300 mg/den a pro děti od 4 do 6 let 45 mg/den. Nejvyšší množství kofeinu je obsaženo v kávě 
typu espresso, a to 200- 300 mg. Obsah kofeinu v běžné zalévané kávě se pohybuje v rozmezí 
30 až 175 mg. 
Vzhledem k výživové hodnotě, je káva řazena mezi pochutiny a hlavním důvodem, proč je 
konzumována, jsou její senzorické vlastnosti a povzbudivé účinky na organismus. Nové 
studie však odhalují řadu dalších pozitivních vlivů konzumace kávy, mezi které patří 
například významné snížení rizika diabetu 2. typu a onemocnění jater. Káva také vykazuje 
významný pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, což je částečně v rozporu s doteď 
přijímanými tvrzeními. Rovněž byl prokázán vliv na metabolismus sacharidů a tuků. Ukazuje 
se, že káva má protektivní účinky proti některým neurologickým onemocněním, zejména 
Parkinsonově nemoci a také chrání proti působení některých karcinogenů. Dále bylo 
prokázáno, že jedna z chemických látek, které se tvoří v průběhu pražení kávy, má schopnost 



123 
 

vázat se na mozkové receptory regulující vnímání radosti a bolesti a snižuje touhu pacienta 
se závislostí po návykových látkách. Vliv kávy na konzumenta je však oblastí, která zatím 
není uspokojivě prozkoumána. 
 
 
12. 5 TECHNOLOGIE VÝROBY KÁVY  
 
Plody kávovníku jsou sklízeny vyzrálé. Plody se češou a následně se čistí plavením 
v nádržích (obrázek 10). 
 
Obrázek 10: Schéma výroby kávy 

 
 
Semena se z plodů získávají dvěma způsoby. Při suchém způsobu se usuší plody rozprostřené 
v tenké vrstvě na cihlových nebo betonových plochách po dobu 5 až 15 dní na slunci. Během 
sušení se plody několikrát za den přehazují. Po usušení se semena z plodů vyluští 
na loupacích strojích, kdy jsou zbavena slupky a stříbřité blanky a poté se čistí a třídí 
dle velikosti a jakosti. Tento způsob zpracování je méně nákladný, ale káva je nižší jakosti. 
Takto získaná káva se označuje jako káva nepraná, přírodní. Při mokrém způsobu (vynalezen 
Holanďany v 18. století) se v mačkacím stroji (tzv. pulpovníku) oddělí převážná část dužniny. 
Zbytek dužniny je odstraněn v nádržích fermentací. Poté se káva pere, suší a po vysušení 
se vyluští na loupacích strojích a vytřídí dle velikosti, popřípadě se takováto káva leští. 
Kvalita této kávy je vyšší než při suchém způsobu. Takto upravená zrna kávy se označují jako 
surová nebo zelená káva a uvádí se na světový trh. Další zpracování je prováděno většinou až 
v místě spotřeby. Následujícím krokem je pražení zelené kávy. Je to jeden z nejdůležitějších 
kroků zpracování, který může kvalitu kávy zvýšit, ale také snížit. Po upražení je káva během 
4 až 10 minut zchlazena na speciálních sítech nebo v chladících bubnech studeným 
vzduchem. Odstraňují se zrna vadná a popřípadě se káva mele a balí, většinou pod inertním 
plynem nebo vakuově. Zabalení kávy by mělo být provedeno nejpozději do 48 hodin 
po vypražení. Balí se do kvalitních transportních obalů, hermeticky uzavřených plechovek 
nebo vícevrstvých obalu s hliníkovou folií. 
Mletí kávy by mělo být provedeno před vlastní přípravou tohoto nápoje, neboť vůně čerstvě 
semleté kávy způsobují těkavé látky, které se uvolní při namletí. Vůně netrvá dlouho a s vůní 
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odchází i chuť. Z tohoto pohledu jsou nejvhodnější kávovary vybavené mlýnkem, nejlépe 
s nastavitelnou hrubostí mletí, neboť správné semletí hraje velikou roli při různých způsobech 
přípravy kávy. Hrubě mletá káva je vhodná pro překapávanou kávu a pro kávovary, které 
protlačují vodu kávou, středně mletá je vhodná do moka kávovarů, jemně mletá je vhodná 
pro přípravu espressa, nebo do překapávačů s papírovými filtry, práškově mletá káva je 
vhodná jedině pro přípravu arabské, resp. turecké kávy. 
 
 
12. 5. 1 Pražení 
 
Před vlastním pražením se míchají směsi z více druhů kávy, tak aby výchozí směs měla 
požadovanou chuť a vůni. Každá směs či odrůda vyžaduje odlišný způsob pražení. Káva 
se praží v pražících strojích různé konstrukce horkým vzduchem za neustálého míchání 
při teplotě 160 až 220 ºC po dobu 5 až 30 minut. Zlomová oblast pražení leží mezi 203 až 
205 ºC, kdy dochází k částečné karamelizaci cukrů, což se projevuje viditelným zhnědnutím 
kávových zrn. V průběhu pražení se odpařuje voda a dochází k řadě chemických reakcí, 
zejména k reakcím neenzymového hnědnutí. Vznikají látky podmiňující chuť, vůni a barvu 
pražené kávy. Během pražení zvětší káva svůj objem až o 40 % a nevratně ztratí 10 až 20 % 
na hmotnosti. Kontrolována je především teplota, vlhkost kávy, barva a popřípadě i další 
ukazatele. Praží se do daného barevného odstínu, který je dán zvyklostmi v jednotlivých 
zemích. 
Všeobecně se pražená káva řadí do 4 kategorií: 
� „light roasts“ - světlá barva s jemným aromatem a bez oleje na povrchu, 
� „medium roasts“ - středně tmavá s výrazným aromatem, bez oleje na povrchu (American 

roasts), 
� „medium-dark roasts“ – tmavě hnědé s mírně hořkosladkou pachutí a s olejem 

na povrchu, 
� „dark roasts“ – tmavě hnědé, výrazně hořké, lesklý olejový povrch. 
Pražení se provádí v pražících strojích, existují dva způsoby provedení. V prvním případě 
se otáčí velký buben, kde se zrno praží v přímém kontaktu se stěnami ohřívanými otevřeným 
plamenem. V druhém případě jsou zrna ve válci a pražení probíhá tokem velmi horkého 
vzduchu. 
Podle spotřebitelských zvyklostí se také stupeň pražení liší, např. světlé, střední, středně 
intenzivní, tmavé a velmi tmavé. Světle praženou kávu údajně preferují ve Skandinávii, 
v Itálii a ve Francii je upřednostňována káva středně až tmavě pražená. U nás se nejčastěji 
setkáme s kávou středně intenzivně praženou. 
Každá firma má stanovené přesné postupy pro pražení, které vycházejí z jejích dlouholetých 
zkušeností. Moderní pražící stroje umí dodržet vyzkoušenou a nastavenou teplotní křivku 
pro vlastní pražení. 
 
 
12. 5. 2 Instantní káva 
 
Jedním z výrobků je také káva instantní. Ta se vyrábí ze silného kávového extraktu, který 
je z teploty kolem 100 ºC rychle zchlazen na 4 ºC. Právě proces chlazení má velký vliv 
na kvalitu kávy. Následuje další krok, a tím je sušení. 
 
Sušení se provádí dvěma způsoby: 
� sprejováním – rozstřikování kávového extraktu pod tlakem na stěnu vyhřívaného bubnu. 

Během chvilky dojde ke ztrátě vody a usušená káva padá ve formě zrnek dolů. 
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� freeze drying – kávový koncentrát se zmrazí na teplotu mínus 40 ºC, následnou sublimací 
je led extrahován ze zmrzlých granulí. Je to náročnější a ekonomicky nákladnější způsob, 
ale káva si zachovává svoji vůni a chuť. 

 
V Evropských zemích se instantní káva vyrábí z kávy méně kvalitní, z Robusty. Naopak 
v některých jihoamerických státech se instantní káva vyrábí především z Arabiky. Velice 
často se setkáváme s instantní kávou s určitým podílem extraktu z obilnin, prášku z mletých 
fíků, cikorky a podobně. Takováto káva musí nést označení, že se jedná o směs kávového 
a kávovinového extraktu. 
 
 
12. 5. 3 Káva bez kofeinu 
 
Proces, při kterém se z kávy odstraní téměř veškerý kofein, se nazývá dekofeinizace. Ta se 
provádí ještě na zelených kávových zrnech před tím, než jsou pražena. Dle evropských 
zákonů nesmí káva bez kofeinu obsahovat více než 0,1 % kofeinu v případě zrnkové. 
Odstraněním kofeinu se získává káva bez kofeinu. Ta se z 10 % podílí na celkové spotřebě 
kávy ve světě. Tato káva má odlišnou chuť a to z důvodu, že odstraněním kofeinu se zároveň 
odstraní i některé chuťové a aromatické složky. 
Kofein je z kávy odstraňován dvěma způsoby. Může být odstraněn pomocí organických 
rozpouštědel (extrakce kofeinu methylenchloridem), kdy je nejprve zelené kávové zrno 
napařeno, aby se rozevřelo a tím usnadnilo průnik rozpouštědel (tzv. Evropský způsob). Nebo 
se kávové zrno máčí (Švýcarský způsob), aby se kofein vyluhoval. Dojde také k uvolnění 
všech látek rozpustných ve vodě. Odfiltrování kofeinu je prováděno pomocí aktivního uhlí. 
Následně se kávová zrna suší ve speciálních nádržích. Zbytková voda s aromatickými látkami 
se odpaří a koncentrát se následně na kávová zrna nastříká. Tento způsob je poměrně 
nákladný a je znám jako tzv. švýcarská „mokrá“ metoda. 
V obou případech dojde k odstranění až 97 % kofeinu. 
 
 
12. 6 VÝROBKY Z  KÁVY  
 
Mezi výrobky z kávy patří pražená káva zrnková, pražená káva mletá, pražená káva 
bez kofeinu, instantní káva a spousta dalších. 
Požadavky na jednotlivé výrobky z kávy jsou upraveny legislativou. 
Kromě využívání kávy k přípravě celé škály nápojů je káva používána například při výrobě 
cukrovinek. Semena kávovníku se také používají ve farmaceutickém průmyslu, 
kde je využíván čistý kofein. 
 
 
12. 7 PŘÍPRAVA KÁVY  
 
Způsobů přípravy kávy je hodně. Zvolený způsob přípravy kávy zásadně ovlivňuje výslednou 
chuť. O žádném z nich, ale nemůžeme říct, že je ten správný. Základem vždy zůstává kvalitní 
káva a čerstvá voda. 
Příprava různých druhů kávy: 
� Turecká káva (je považována za jednu z nejsilnějších káv, její příprava se může označit 

také jako obřad) - semletá káva s cukrem se nasype do džezvy, zalije vlažnou vodou, dá se 
ohřát. Jakmile směs vzkypí, džezva se odstaví a nechá se obsah zklidnit, postup 
se několikrát opakuje, celkem třikrát, káva se již nemusí filtrovat, zrníčka zůstanou u dna. 
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Tato káva se obvykle pije bez mléka. Někdy se kromě cukru přidává i koření, např. 
skořice, vanilka či kardamom. 

� Překapávaná káva (je rozšířená nejen u nás, ale i ve světě) - k přípravě se požívá hrubě 
namletá káva, která se umístí na filtr, přes který pomalu protéká horká voda. Taková káva 
se připravuje v jednoduchých přístrojích, tzv. překapávačích. Vlastní nápoj je slabší, méně 
výrazné chuti a s menším obsahem kofeinu. 

� Filtrovaná káva - připravuje se ve „french press“ zařízeních s pístem. Hrubě namletou 
kávu zalijeme horkou vodou (92 ºC) a nechá se 3 až 4 minuty odstát. Následně pomalu 
stlačíme sedlinu jemným filtračním sítem. Nápoj ihned podáváme v předehřátém šálku. 
Nechat stát kávu se sedlinou nedoporučujeme, káva postupně hořkne. 

� Moka káva- připravuje se v moka konvičce, tzv. perkolátoru. Je to nejvíce oblíbený 
způsob přípravy kávy v italských domácnostech. Moka konvička se skládá ze dvou nádob 
spojených uprostřed filtrovacím nástavcem. Při vaření vody ve spodní nádobě prostupuje 
pára částečně pod tlakem přes hrubě namletou kávu v nástavci do horní nádoby, kde se 
sráží na stěnách nádobky. Výsledná káva je silná, podobná espressu. 

� Espresso – přístroj na jeho přípravu byl představen na začátku 20. století na veletrhu 
v Miláně. Jedná se poměrně složité zařízení, ve kterém je pod tlakem 9 barů protlačeno 
30 ml vody ohřáté na 90 ºC, přes umletou kávu (7 g) přesně dané hrubosti namletí. Doba 
přípravy kávy by neměla přesáhnout 20 – 25 vteřin. Čas, tlak a stupně se mohou nepatrně 
měnit. Nejvíce chuťových a aromatických látek obsahuje crema, hustá pěna vzniklá 
na povrchu nápoje. 

I z nejlepších kávových zrn může vzniknout nevýrazný nápoj, proto je třeba dbát na čistotu 
přístroje, na čerstvost kávy neovlivněné světlem, teplem, vlhkostí nebo cizími pachy, 
na dávkování, mletí a vodu. Nenechávat uvařenou kávu na ohřívači, k prodloužení teplého 
stavu je možné jí nanejvýš nalít do předehřáté karafy. 
 
 
12. 8 JAKOST KÁVY  
 
Většina zemí má pro hodnocení kávy svoje vlastní klasifikační tabulky jakostních druhů 
zelené kávy a pražené kávy. Tabulky jsou založeny na různých jakostních znacích a způsobu 
technologického zpracování. Hodnocení je ovlivněno sklizní, velikostí zrn, barvou, tvarem 
a vyrovnaností zrn, přítomností vadných zrn, přítomností příměsí, nečistot, živočišných 
škůdců, plísní a cizího pachu. Pro hodnocení kvality je používán termín počet vad vztažený 
na hmotnost (300 g nebo na jednu libru – 454,54 g). 
U zelené kávy se hodnotí i její vlastnosti po upražení a její kvalita v šálku. 
Dále se provádí několik chemických zkoušek, např. stanovení obsahu vody, vodního extraktu, 
tuku, kofeinu, popela. Dále se také sleduje obsah chemických kontaminantů, mykotoxinů 
a mikroorganismů. 
Káva je velice drahá pochutina. Z tohoto důvodu se velice často falšuje. Např. se smíchá 
s kávovinami nebo se např. robusta vydává za dražší arabiku. Častěji se falšuje káva instantní. 
 
 
12. 8. 1 Zajímavosti o kávě 
 
Mezi nejlepší kávy na světě můžeme zařadit Jamaica Blue Mountain, je také jednou 
z nejdražších káv. Pravá Blue Mountain má osvědčení o pravosti od Jamajské komise 
kávového průmyslu. Největší množství této kávy je konzumováno v Japonsku. 
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Při rituálu pití arabské kávy je odmítnutí každého šálku bráno jako velký společenský 
prohřešek. Pokud si přejete další šálek kávy, položte šálek na tácek dnem dolů, pokud již další 
šálek nechcete, obraťte jej dnem vzhůru nebo jej položte mimo tácek. 
Špičkové odrůdy robusty mohou svojí kvalitou překonat horší druhy arabiky. 
Nejdražší kávou na světě je káva Kopi Luwak, také známá pod názvem cibetková káva. 
Je sklízena ručně, ale obvykle mimo kávovníkové plantáže. Cibetka pojídá vlastní plody 
kávovníky, ty pak následně procházejí trávicím traktem, jsou to ta nejkvalitnější zrna. 
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13 KÁVOVINY 
Mgr. Zdeňka Javůrková 

 
Kávovinami rozumíme výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých 
na sacharidy, určené jako náhrada kávy, případně jako přísada do kávy zlepšující senzorické 
vlastnosti kávového nálevu (dodávající plnější chuť, vůni a texturu). Výrobky tohoto typu 
neobsahují kofein a vzhledem k obsahu sacharidů mají na rozdíl od kávy určitou energetickou 
a výživovou hodnotu.  
K surovinám pro výrobu kávových náhražek patří zejména obiloviny. U nás se tradičně 
využívá žito a ječmen, obdobným způsobem však lze využít i pšenici, kukuřici, pohanku nebo 
merlík a další. Kromě obilovin je možné použít také luštěniny (sóju, hrách, fazole, lupinu, 
cizrnu aj.). Jako přísada do kávy se využívá nejvíce čekanka, řepa cukrová nebo fíky. Existuje 
i řada dalších rostlinných surovin, které jsou využitelné pro výrobu kávovin, jsou však 
již mnohem méně časté. Pomocnými surovinami jsou cukry, sirupy, melasa, různé rostlinné 
oleje, máslo, dextriny, karamel a další. 
 
 
13. 1 TECHNOLOGIE KÁVOVIN  
 
Základním principem výroby kávovin je pražení suroviny. Surovina se před pražením čistí 
a podle druhu různě upravuje (krájí, předsouší apod.). Praží se při teplotách kolem 200 °C, 
v závislosti na druhu suroviny. Upražený produkt se dále rozemílá a upravuje podle 
požadavků na příslušný tržní druh. Je možné vyrobit také kávovinový extrakt – v tom případě 
je výroba stejná jako v případě výroby extraktu z kávy.  
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14 ČOKOLÁDA 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Čokoláda je potravina, jejíž hlavní surovinu tvoří kakaová hmota a kakaové máslo, cukr, 
emulgátory a v případě mléčných čokolád sušené mléko či smetana.  
Pro hodnocení a zařazení druhu čokoládových výrobků existují významné pojmy, jako jsou 
celková kakaová sušina, kakaové máslo a tukuprostá kakaová sušina. 
 
� Celková kakaová sušina - definuje kakaové části, včetně kakaového másla, bez vlhkosti. 
� Tukuprostá kakaová sušina – definuje kakaové části, bez veškerého tuku a vlhkosti. 
 
Základní typy čokolád prodávaných České republice: 
 
� Čokoláda (hořká čokoláda) 
Jde o výrobek, jehož základní surovinou jsou kakaové součásti (kakaová hmota, kakaové 
máslo) a různá sladidla, nejčastěji cukr. Obsahuje nejméně 35 % celkové kakaové sušiny při 
obsahu nejméně 18 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny.  
 
� Mléčná čokoláda 
Jde o čokoládu vyrobenou z kakaových součástí, cukru a mléka nebo mléčných výrobků. 
Obsahuje nejméně 25 % celkové kakaové sušiny; nejméně 14 % mléčné sušiny získané ze 
zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného 
mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku; nejméně 
2,5 % tukuprosté kakaové sušiny;  nejméně 3,5 % mléčného tuku;  nejméně 25 % celkového 
tuku (kakaového másla a mléčného tuku). 
 
� Oříšková čokoláda  
Je výrobek získán jednak z čokolády o obsahu celkové kakaové sušiny nejméně 32 % při 
minimálním obsahu tukuprosté kakaové sušiny 8 % a dále z jemně mletých lískových oříšků v 
takovém množství, aby ve 100 g výrobku bylo nejméně 20 g a nejvýše 40 g lískových oříšků. 
Mohou být rovněž přidány mléko nebo mléčná sušina získaná odpařením v takovém 
množství, aby konečný výrobek neobsahoval více než 5 % mléčné sušiny. 
 
� Bílá čokoláda 
Je výrobek získaný z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobku a cukru, který 
obsahuje nejméně 20 % kakaového másla a nejméně 14 % mléčné sušiny získané ze 
zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného 
mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, při obsahu 
mléčného tuku nejméně 3,5 %. 
 
� Chocolatea la taza  
Je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků, cukru a mouky nebo pšeničného, 
rýžového nebo kukuřičného škrobu obsahující nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, při 
obsahu kakaového másla nejméně 18 % a obsahu tukuprosté kakaové sušiny nejméně 14 % a 
nejvýše 8 % mouky nebo škrobu. 
 
� Chocolate familiar a la taza 
Je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků, cukru a mouky nebo pšeničného, 
rýžového nebo kukuřičného škrobu obsahující nejméně 30 % celkové kakaové sušiny, při 
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obsahu kakaového másla nejméně 18 % a obsahu tukuprosté kakaové sušiny nejméně 12 % a 
nejvýše 18 % mouky nebo škrobu. 
 
� Čokolády vyšší jakosti 
Jsou čokoládové výrobky, které mohou být označeny na obale slovy „extra“, „vysoká jakost“, 
apod. Pokud jde o hořkou čokoládu, musí obsahovat nejméně 43 % celkové kakaové sušiny a 
nejméně 26 % kakaového másla. Mléčné čokolády musí obsahovat nejméně 30 % celkové 
kakaové sušiny, nejméně 18 % mléčné sušiny a nejméně 4,5 % mléčného tuku v mléčné 
sušině. 
 
� Čokoládové cukrovinky  
Jsou výrobky o velikosti jednoho sousta, kde podstatnou část vložky nebo náplně tvoří 
cukrové, tukové a jiné hmoty a kde povrh je vyroben z kakaových součástí, a to kakaové 
hmoty, kakaového másla nebo čokoládové polevy a čokoláda představuje nejméně 25 % 
celkové hmotnosti výrobku. 
 
� Čokoládová poleva 
Je výrobek, který musí obsahovat nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, nejméně 31 % 
kakaového másla a nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny. 
 
Čokoládové výrobky musí mít na obale uveden název výrobce, dovozce nebo obchodníka, 
datum minimální trvanlivosti, hmotnost, složení, informace o obsahu kakaové sušiny, 
informace o možném výskytu alergenní složky, informace o jakou čokoládu, čokoládové 
bonbony nebo směs čokolády jde, ochucující složky, % zdůrazněné složky.  
 
 
14. 1 VÝROBA ČOKOLÁDY  
 
Výroba čokolády je velmi důležitá především proto, že zásobuje ostatní odvětví 
cukrovinkářské výroby cennými polotovary (čokoládové polevy, náplně, aj.) a dále proto, že 
čokoládové výrobky vynikají především velmi jemnými chuťovými i aromatickými 
vlastnostmi a vysokou výživovou hodnotou. Z tohoto hlediska je obzvlášť pozoruhodná 
vysoká kalorická hodnota čokolády, která se vysvětluje vysokým obsahem glycidů (50 – 55 
%) a tuků (30 – 35 %). 
Čokoláda se vyrábí z fermentovaných a sušených kakaových bobů. Jedná se o jádra 
dužnatých plodů kakaovníku pravého (Theobroma cacao), jehož pravlastí jsou tropické 
deštné pralesy, zejména jižní Ameriky. V součastné době jsou ve světě čtyři pěstitelské 
oblasti: latinská Amerika, západní Afrika, Asie a Oceánie. 
 
Z hlediska světového trhu se varianty kakaovníků rozdělují do tří hlavních skupin: 
1. Varianty Crillo  – poskytují semena dobré kvality, která se používají do nejjemnějších 

a nejkvalitnějších druhů čokolád. Tento druh je nejnáročnější na klimatické a půdní 
podmínky a dává poměrně malou úrodu. Pěstuje se zejména ve střední Americe 
(Venezuela) a Asii (Ceylon). 

2. Varianty Forastero – poskytují trpká a nakyslá semena. Kryjí téměř 90 % celosvětové 
produkce kakaových bobů. Je méně náročný na pěstební podmínky a má vysoké výnosy. 
K pěstebním oblastem patří východní Indie, střední Amerika a Afrika. 

3. Varianty Trinitario – jde o křížence Crillo  a Forastero. V největší míře se pěstuje 
v Malajsii. 
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Plody kakaovníku jsou 12 – 30 cm dlouhé o hmotnosti 0,5 kg. Zrají 5 – 9 měsíců a sklizeň 
probíhá nejčastěji dvakrát do roka. Zralé plody se při sklizni rozřezávají, jádra (tzv. boby) 
se vyjímají a plní do nádrží, kde probíhá fermentace. Fermentace trvá 2 – 7 dní při postupně 
se zvyšující teplotě až na 45 ºC. Fermentací se boby zbavují své hořké chuti a získávají svou 
charakteristickou chuť vůni. Stávají s křehčí a slupky se snáze oddělují od jader. Nakonec 
se kakaové boby suší (na sušinu min. 94 %) a vysušená jádra se třídí a plní do jutových pytlů 
anebo do obalů, které chrání proti styku bobů s vlhkostí. Složení kakaových bobů uvádí 
tabulka 11. 
 

Tabulka 11: Složení kakaových bobů [%] 

 Fermentované boby Slupky Klíčky 
Voda 5 4,5 8,5 
Tuk 54 1,5 3,5 
Teobromin 1,2 1,4 - 
Kofein 0,2 - - 
Polyfenoly 6 - - 
Bílkoviny 11,5 11 25 
Cukry 1 0,1 2,5 
Škrob 6 - - 
Pentozany 1,5 7 - 
Celulosa 9 27 4 
Kyseliny 1,5 - - 
Popel 2,5 8 6,5 

 
Fermentace probíhá ve dvou fázích: 
1. Fermentace vyvolaná mikroorganismy – je fermentace probíhající při anaerobním 

i aerobním prostředí. V anaerobní fázi dochází k pomnožení kvasinek a tím vzniká etanol 
a oxid uhličitý. Dále dochází k destrukci buněk plodové dužiny a uvolňuje se žlutá kalná 
tekutina a fermentační šťáva. Tato fáze trvá 24 – 36 hodin a teplota kakaových jader je 
32 – 33 ºC. Během anaerobní fáze stoupá pH a obsah etanolu a substrát se začíná 
provzdušňovat. Etanol se oxiduje na kyselinu octovou, klesá pH a dochází k umrtvení 
kakaového bobu; teplota kakaových jader stoupá na 43 – 45 ºC. 

2. Fermentace vyvolaná enzymy – je fermentace probíhající za aerobních podmínek 
při působení polyfenolických enzymů. Tyto enzymy působí na polyfenolické látky 
kakaových bobů a na sebe navazujícími vzájemnými oxidačními a kondenzačními procesy 
dochází k jejich degradaci a vzniku barevných tmavohnědých produktů zvaných 
flobafény. 

 
Zpracování bobů začíná čištěním v čistících strojích a třídičích. Následně probíhá pražení 
(při teplotě 130 ºC) anebo sušení při teplotě 100 – 140 ºC, což slouží pro usnadnění 
zpracování a zlepšení chutě a vůně. Proces pražení trvá 20 – 120 minut. Při pražení probíhají 
v kakaových bobech četné složité fyzikálně-chemické změny, jako jsou: snížení obsahu 
vlhkosti; odstranění těkavých látek způsobující nepříjemné aroma (např. kyselina octová); 
tvorba aromatických látek; zjemnění trpké a stahující chutě; zlepšení barvy (odstíny hnědé); 
změna pevnosti (boby jsou křehké); sterilace. Boby se následně drtí a zbavují slupek a klíčků 
a vytvořená drť se mele za vzniku kakaové hmoty. Kakaová hmota musí být skladována 
v chladném skaldu, kde tzv. odleží. Hmota obsahuje 54 % (kakaového másla), který 
se následně vylisuje a získá se hmota ve tvaru pevných placek, tzv. kakaových koláčů. 
Ty se drtí a melou na jemný kakaový prášek. 
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V současné době řada výrobců čokolád a čokoládových cukrovinek upouští od vlastní výroby 
kakaové hmoty (v České republice od roku 2004) a kakaovou hmotu dováží ze závodů, které 
se specializují na výrobu hmoty. 
 
 
14. 2 SUROVINY PRO VÝROBU ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBK Ů  
 
 
14. 2. 1 Tuk 
 
Pro výrobu čokoládové hmoty se používá kakaové máslo, které je přirozenou složkou 
kakaových bobů a je získáváno ve fázi lisování kakaové hmoty. Kakaové boby obsahují 
v průměru 54 % kakaového másla. Kakaové máslo pro výrobu čokolády nesmí mít vyšší 
obsah volných mastných kyselin než 1,75 % (vyjádřeno jako kyselina olejová) a obsah 
nezmýdelnitelných látek maximálně 0,05 %, s výjimkou lisovaného kakaového másla, kde 
muže být nejvýše 0,35 % (stanovené pomocí petroléteru). Při pokojové teplotě je kakaové 
máslo tvrdé a křehké, bez příznaků mazlavé konzistence. Tuto vlastnost vysoce oceňují 
výrobci čokolády, neboť způsobuje charakteristickou křehkost a tvrdost tabulek čokolády, 
které obsahují asi 1/3  kakaového másla. Druhou význačnou vlastností kakaového másla je, 
že taje při 32 – 34 ºC, tedy teplotě nižší, než je teplota lidského těla, takže se snadno a úplně 
v ústech rozplyne a nezanechává lojovitou příchuť (charakteristickou pro vysoko tající tuky). 
Navíc je kakaové máslo stabilní a jeví jen nepatrný sklon ke žluknutí a oxidaci. 
Kakaové máslo lze nahradit i jinými rostlinnými tuky, což musí být doplněno na etiketě 
výrobku dobře viditelným a zřetelným údajem: „kromě kakaového másla obsahuje rostlinné 
tuky“.  
Rostlinné tuky, které se používají, jako náhražka kakaového másla, nesmí obsahovat kyselinu 
laurovou a jsou bohaté na symetrické monoenové triglyceridy typu POP, POSt a StOSt9. 
Musí být mísitelné v jakémkoliv poměru s kakaovým máslem a jsou slučitelné s jeho 
fyzikálními vlastnostmi (bod tání a teplota krystalizace, rychlost tavení, nezbytnost 
temperování). Tyto tuky jsou získány pouze rafinací nebo frakcionací, což vylučuje 
enzymatickou změnu triglyceridové struktury. 
Konkrétně se jedná o Illipe, bornejský tuk, Tengkawang, palmový olej, Sal, Shea (bambucký 
tuk, olej z máslovníku), Kokum gurgi, olej z jader manga. 
 
14. 2. 2 Cukr 
 
Nejčastěji používaným cukerným složkám při výrobě čokolády a čokoládových výrobků je 
sacharóza. Sacharóza je disacharid, složený s glukózy a fruktózy. Je dobře rozpustná ve vodě, 
silně hydroskopická, pravotočivá, zkvasitelná a neredukující. 
Sacharóza může být někdy nahrazována jinými sladidly v různém množství. K nejčastěji 
používaným patří D-glucitol, D-maltitol, D-laktitol a izomalt v kombinaci s L-aspartamem. 
 
 
14. 2. 3 Další suroviny pro výrobu čokolády a výrobků z nich 
 
Čokoládové výrobky obsahují i jiné látky, které zvyšují jeho kvalitu a senzorickou hodnotu. 
K nejvýznamnějším patří emulgátory, aromatizující přísady (vanilin), případně jádroviny. 
Výroba čokolády je znázorněna na obrázku 11. 
Prvním krokem výroby čokoládové hmoty je mísení surovin. Kakaová hmota se smíchává 
v míchacím anebo hnětacím stroji s cukrem, tukem a dalšími pomocnými surovinami. Vzniká 
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čokoládová hmota. Kakaová hmota má totiž výraznou a charakteristickou hořkou chuť a tak 
přidaný cukr tuto hořkost tlumí a celkově chuť zjemňuje. Kakaové máslo (tuk) umožňuje 
formovat čokoládu a dodává jí charakteristickou strukturu tvrdé a křehké hmoty. 
Čokoládová hmota pak prochází procesem válcování. Válcování se provádí na válcových 
stolicích, které jsou chlazeny. Čokoládová hmota je tak zjemněná a sypká s velikostí částic 20 
– 25 µm (velikost nerozlišitelná v ústech). 
Po dokonalém rozjemnění se čokoládová hmota zušlechťuje tzv. konšováním na tzv. konších. 
Tento proces provzdušňuje a homogenizuje hmotu, která tak mění svou konzistenci 
(ztekucuje), vhodnou pro další zpracování a ovlivňující kvalitu vyrobené čokolády (chuť a 
konzistenci). Konšování probíhá při teplotě 45 – 65 ºC po dobu 12 – 48 hodin, dle druhu 
čokolády. V závěru procesu se přidává vhodný emulgátor (nejčastěji lecitin). Při konšování 
tedy dochází k úplné homogenizaci hmoty, ke snížení obsahu vody a tak snížení její viskozity 
a snížení obsahu těkavých látek. 
Velmi důležitým krokem při výrobě čokolády je tzv. temperance čokoládové hmoty. Jedná 
se tzv. nukleaci krystalů kakaového másla. Kakaové máslo je totiž tvořeno několika 
modifikacemi (α, β1, β2), které mohou za určitých teplotních podmínek krystalizovat. Cílem 
temperance je tedy tvorba zárodků stabilní formy, které jsou základem stabilních krystalů 
kakaového másla během chlazení. Temperance může intenzivně ovlivnit kvalitu čokolády, 
především na její strukturu, konzistenci, lesk a viskozitu. Krystalizace kakaového másla je 
ukončena během několika týdnů skladování hotového výrobků a vede k dokonalému lesku 
povrchu čokoládových výrobků. Temperance probíhá v tzv. temperovacích strojích tak, 
že nejdříve dojde při vyšší teplotě (50 ºC) k úplnému rozpuštění krystalů kakaového másla 
a potom se snížením teploty (26 ºC) zahájí krystalizace kakaového másla. Následným 
zvýšením teploty (31 - 32 ºC) na optimální hodnotu teploty tvorby stabilní modifikace 
(β modifikace) se odstraní nestabilní krystalické formy. Správně vytemperovaná čokoládu lze 
z formy snadno vyklepnout. 
Závěr celého procesu je plnění čokoládové hmoty do forem jdoucích na vibračním pásu 
a chlazení v chladícím tunelu, kde dochází k ukončení krystalizace kakaového másla 
ve stabilní modifikace β. Krystalizace zbylých (nestabilních) modifikací by vedlo ke zhoršení 
kvality čokolády, zejména jejího lesku a tvorbě cukerných a tukových výkvětů. Teplota 
chladícího vzduchu je 8 – 10 ºC a chladí se 25 – 30 minut. 
Ztuhlé výrobky se vyklepávají z forem a dopravují k balicím strojům a následně do skladů. 
 
Čokoláda je velmi citlivá ke změnám teploty a vlhkosti vzduchu, proto se doporučuje 
skladovat čokoládu při stálé teplotě 18 º C a relativní vlhkosti vzduchu 65 – 70 %. 
 
 
14. 3 VADY ČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINEK  
 
Vady čokoládových cukrovinek vznikají zejména při nedokonalém technologickém procesu, 
ale nejčastěji však při nevhodném či dlouhodobém skladování.  
Při delším skladování ztrácí často povrch čokolády a čokoládových cukrovinek svůj lesk 
a pokrývá se bělošedavým náletem. Jedná se o vady, které se odborně nazývají výkvětem. 
Výkvět může být dvojí. 
 
 

14. 3. 1 Tukový výkvět  
 
Je obávanější jev, jehož příčiny nejsou doposud jasně objasněny. Vytváří se nejen v čokoládě, 
ale i na povrchu kakaového másla. Objevuje se zejména u čokoládových cukrovinek 
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mimořádně citlivých na vliv slunečního světla a tepla, jako jsou např. čokoládové cukrovinky 
s tučnou oříškovou náplní. Riziko jeho vzniku se zvyšuje s nedokonalou temperancí 
a chlazením. Dále pak vzestupem tepoty při skladování, kdy stabilní modifikace kakaového 
másla tají a roztavený podíl másla je kapilárními silami vytlačován na povrch, kde utuhne 
v podobě tukového výkvětu. 

 

14. 3. 2 Cukerný výkvět 
Je jev méně častý a dochází k němu při poklesu teploty vzduchu nad čokoládovým výrobkem 
pod rosný bod. Vodní páry kondenzují na povrchu čokolády, začne se rozpouštět sacharóza, 
jež difunduje z čokoládové hmoty na povrch, Dojde-li k opětnému odpaření vody, sacharóza 
vykrystalizuje a vytvoří se bělavý nálet. Vzniku toho cukerného výkvětu lze zabránit 
vhodnými skladovacími podmínkami.  
K dalším vadám u čokolády a čokoládových výrobků lze zařadit zrnitost čokolády, plesnivění, 
napadení hmyzem, aj. 
 
Obrázek 11: Schéma výroby čokolády 

 
 

Kakaová jádra 
(čištění, třídění) 

↓ 
Pražení 
↓ 

Drcení a třídění drti 
↓ 

                                             Mletí → lisování → kakaové máslo 
                         ↓ kakaová hmota 

Mísení 
(cukr, kakaové máslo, mléčné suroviny či zlepšující přípravky) 

                             ↓ čokoládová hmota 
Válcování 

(na velikost 20 – 25 µm) 
↓ 

Konšování 
(konše; 45 – 65 ºC, 12 – 48 hodin) 

↓ 
Temperance 

(50 ºC →26 ºC →32 ºC) 
↓ 

Formování a chlazení 
(8 – 10 ºC, 25 – 30 minut) 

↓ 
Výklep z forem a balení 
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15 KAKAO A KAKAOVÝ PRÁŠEK 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Kakao a kakaový prášek se získávají z kakaových bobů, které byly očištěny, zbaveny slupek 
a praženy a převádí se do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla vzhledem 
k hmotnosti sušiny a nejvýše 9 % vody.  
K požadavkům hodnotícím kvalitu kakaového prášku patří barva, chuť, vůně a mletí. Barva 
by měla být hnědá s odstínem do červena. Chuť příjemná, mírně nahořklá, typicky kakaová 
a vůně stejně jako chuť příjemná a typicky kakaová. Kakaový prášek by měl být jemně 
namletý a při roztírání mezi prsty nesmějí být znatelné krupičky. 
 
15. 1VÝROBA KAKAOVÉHO PRÁŠKU  
Základní surovinou pro výrobu kakaa je kakaová hmota, případně kakaová drť. Prvním 
a důležitým krokem při výrobě kakaového prášku je jeho alkalizace (preparace). Preparací 
se docílí zlepšení aroma kakaového prášku a umožní se výroba prášků v široké stupnici 
barevných odstínů a současně se zlepší smáčivost a stabilita suspenze kakaového prášku 
ve vodě nebo v mléku. Při výrobě tzv. holandského kakaového prášku se pro alkalizaci 
využívá uhličitan draselný, sodný a amonný anebo jejich roztoky. Barevné látky a polyfenoly 
kakaových bobů reagují s alkalickou látkou, která proniká buněčnou tkání a původní 
žlutohnědá barva se mění na červenohnědou, hnědou až tmavohnědou. 
Z kakaové hmoty (s obsahem kakaového másla) se po tzv. odležení vylisuje kakaové máslo 
a získá se hmota ve tvaru pevných placek, tzv. kakaových koláčů. Kakaová hmota se před 
lisováním nahřívá (teplota 70 – 80 ºC) v zásobnících s míchadly a následně se lisuje 
na vyhřívaných hydraulických lisech při působení tlaku až 100 MPa, kdy množství kakaového 
másla v kakaové hmotě je 10 – 12 %. K dolisování kakaové hmoty se pak využívají šnekové 
lisy a extraktory s vhodnými rozpouštědly (konečný obsah tuku okolo 0,5 % se docílí 
superkritickou extrakcí pomocí oxidu uhličitého).  
Vylisované „koláče“ kakaových pokrutin se drtí a melou na jemný kakaový prášek o velikosti 
částic 20 – 50 µm pomocí válcových stolic nebo melanžérů. Kakaový prášek se následně 
dopravuje do vysévačů s jemnými síty. Při mletí a prosévání kakaového prášku se musí 
dodržet teplota 8 – 10 ºC a relativní vlhkost vzduchu 65 %, jinak dochází tvorbě hrudek 
prášku a následně zalepení ok sít a tak zpomalení a znesnadnění rozmílání a prosévání 
kakaového prášku. Navíc při vyšší teplotě dochází k tvorbě nevýrazné až šedivé barvě prášku. 
Výrobní linka bývá doplněna i stabilizátorem, aby se docílilo dokonalého vykrystalizování 
kakaového másla ve stabilní krystalické formě (promývání chlazeným vzduchem). 
Po vytřídění a odstranění hrubých částí kakaového prášku se dopravuje do balírny.  
Výroba kakaového prášku je zobrazena na obrázku 12 a složení kakaového prášku ukazuje 
tabulka 12. 
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Tabulka 12: Složení kakaového prášku [%] 

Voda 2,7 – 7,8 

Tuk 19 – 28 

Popel 3,8 – 8,9  

Popel rozpustný ve vodě 3,2 – 5,7  

Alkalita rozpustného popela 1,3 – 4,8 

Popel nerozpustný v kyselině 0,01 – 1,4 

Vláknina 2,3 - 5,2 

Celkový dusík 2,1 – 3,7 

 Teobromin 0,8 – 1,6 

Kofein 0,04 – 0,3 

Látky rozpustné ve vodě (extrakt) 15 – 22 

 
Obrázek 12: Schéma výroby kakaového prášku 

 
Alkalizace (preparace) 

(uhličitan draselný, sodný nebo amonný) 
↓ 

Mletí kakaové drti 
(hydraulický lis, 70 – 80 ºC) 

↓ 
Lisování 

↓ 
Dolisování 

(šnekové lisy, extraktory) 
↓ 

Mletí kakaových pokrutin 
(válcových stolic nebo melanžérů, 8 – 10 ºC) 

↓ 
Třídění a vysévání kakaového prášku 

↓ 
Balení 

 
Ke skupině těchto výrobků lze řadit i tzv. instantní kakao, kakao (kakaový prášek) se 
sníženým obsahem tuku, čokoláda v prášku, čokoláda k přípravě nápoje, slazené kakao, 
slazený kakaový prášek.  
 
� Instantní kakaový prášek  

Instantní kakaový prášek se vyrábí nabalováním částeček kakaového prášku na vlhké 
částice cukru. Do směsi se přidává 2 % lecitinu, čímž se docílí lepší rozpustnosti 
produktu. Vzniklé agregáty částic cukru a kakaa se suší a třídí. Instantní kakaový prášek 
obsahuje 80 % cukru a 20 % kakaového prášku. 

� Kakao (kakaový prášek) se sníženým obsahem tuku je kakaový prášek obsahující 
nejvýše 20 % kakaového másla vzhledem k hmotnosti sušiny. 
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� Čokoláda v prášku je výrobek sestávající ze směsi kakaového prášku a cukru, obsahující 
nejméně 32 % kakaového prášku. 

� Čokoláda k přípravě nápoje, slazené kakao, slazený kakaový prášek jsou výrobky 
sestávající ze směsi kakaového prášku a cukru, obsahující nejméně 25 % kakaového 
prášku; tyto názvy se doplní výrazem „se sníženým obsahem tuku“ v případě, že výrobek 
má snížený obsah tuku. 
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16 VÍNO 
Ing. Martina Ošťádalová 

 
Česká republika má dvě vinařské oblasti, a to Moravskou a Českou. Na Moravě jsou 
4 podoblasti – Znojemská, Velkopavlovická, Mikulovská a Slovácká. V Čechách jsou dvě     
– Mělnická a Litoměřická. 
Za poslední dobu se vinohradnictví v ČR proměnilo. Vinaři začali používat nejmodernější 
technologie, zaměřili se na kvalitu vína místo výroby na množství a výrazně také nakročili 
k ekologizaci vinohradnictví. Objevuje se řada biovín a biovinic, ale i většina ostatních vinařů 
(ne bio) se snaží přistupovat k pěstování a výrobě vína co nejekologičtěji. Minimalizuje 
se například používání chemie na to nejnutnější a produkce hroznů a následně vína v ČR 
je maximálně ekologická. 
 
 
16. 1 ROZDĚLENÍ VÍN PODLE DRUHU A KVALITY  
 
Na území ČR v minulosti fungoval systém dělení vín podle kvality založený na cukernatosti 
vinného moštu (tzv. germánský systém). Čím je lepší rok, čím lépe se vinař o vinohrad stará, 
tím lépe dozrávají hrozny, a tedy obsahují i více přírodního cukru. Na základě tohoto systému 
bylo víno dělené na stolní, jakostní nebo jakostní s přívlastkem. 
Od roku 2009 však došlo v Evropě ke změně označování a hodnocení kvality vína. Kvalita 
vína je v první řadě hodnocená na základě původu hroznu a vína – na základě tzv. „terroir“. 
Při tomto systému hodnocení kvality je důležitá oblast, kde se pěstuje réva vinná a kde vinař 
víno vyrobil. Tento systém tzv. apelace je známý hlavně z Francie. V České republice byl 
tento systém převzatý, avšak původní pojmy, jako je jakostní víno anebo víno s přívlastkem, 
zůstaly v našem systému u nejkvalitnějších vín zachovány. Tento „nový systém“ ustanovuje 
vína a odrůdová vína bez zeměpisného označení (původně stolová vína), vína s chráněním 
zeměpisným označením (CHZO) a vína s chráněním označením původu (CHOP). 
Víno bez chráněného zeměpisného označení, chráněného označení původu nebo tradičního 
výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku musí být podle Zákona č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství vyrobeno z hroznů révy vinné, jejichž výnos nepřekročil 14 tun 
na 1 ha a musí pocházet z odrůd révy vinné sklizených na území České republiky a z odrůd 
vhodných pro výrobu jakostních vín stanovené oblasti. Na etiketě tohoto vína nebo 
v obchodním označení tohoto vína nesmí být použit výraz "odrůdové víno". Kvalita těchto vín 
patří do kategorie stolních vín, avšak s tím rozdílem, že stolní víno nesmí být označené 
odrůdou, ale jen značkou (známkové víno). Při výrobě těchto vín lze použít i vína dovezená 
ze zemí EU anebo ze třetích zemí. 
Víno s chráněným označením původu je nejkvalitnější víno vyprodukované v jednotlivých 
vinařských oblastech. Tato vína musí být označena přesným původem pěstovaní hroznu 
(oblast, podoblast, obec, viniční trať) a také výrobcem vína. Při označování tohoto vína je 
možné používat původní názvy (jakostní víno, a jakostní víno s přívlastkem).    
 
Jakostním vínem lze označit víno, které bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici 
vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti. 
Vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, mělo cukernatost moštu minimálně 15 °ČNM a 
hektarový výnos nepřekročil 14 tun na hektar. Je možné ho doslazovat řepným cukrem. 
Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové“. 
Odrůdové víno je označení pro víno,  u kterého bylo pro výrobu využito aspoň 85 % hroznu 
z dané odrůdy.  
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Známkové víno je vyrobené scelováním vín několika odrůd podle předem dané receptury. 
Dobrá známková vína jsou oproti jakostním plnější a vyváženější, protože při jejich přípravě 
byly vinařem využity vlastnosti jednotlivých míchaných odrůd k docílení lepších vlastností 
směsky.  
Víno s přívlastkem je nejvyšší kvalitativní kategorie vín vyrobených z nedoslazovaného 
moštu. Nesmí se doslazovat. Tato vína je možné vyrábět pouze z hroznů sklizených 
na vybraná vína: 
 
Kabinet 
Je víno s cukernatostí moštu mezi 19 – 20,9 °ČNM. Jde o jemná, lehčí, méně alkoholická vína 
s vysokým obsahem extraktivních látek. V chuti působí kořenitě, vyváženě a harmonicky, se 
středně dlouhou dochutí. 
 
Pozdní sběr 
Jde o víno s cukernatostí moštu mezi 21 – 23,9 °ČNM. Vína s vyšším obsahem alkoholu 
a vysokým obsahem extraktivních látek. Má v chuti kombinaci kořenitosti a ovocnosti 
s hutnější chuťovou strukturou a vyvolávají delší chuťový dojem. 
 
Výběr z hroznů 
Jsou vína s cukernatostí moštu 24 – 26,9 °ČNM; těžší až těžká vína s vysokým obsahem 
alkoholu a vysokým extraktem. V chuti působí vyrovnaně a zanechávají v ústech velmi 
dlouhý dojem. Tóny buketu a chuti jdou od výrazných ovocných nuancí až po medové aroma 
a chuť. 
 
Výběr z bobulí 
Jsou vína s cukernatostí moštu nad 27 °ČNM. Tato těžší až těžká vína mají většinou zbytkový 
cukr (jsou polosuchá až sladká). V buketu i chuti je velmi zřetelně patrná vysoká vyzrálost 
hroznů s nádechem cibéb, karamelu, medu. Jde o velmi harmonická vína s dlouhou životností. 
 
Výběr z cibéb 
Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí 
napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti 
nejméně 32 °ČNM. 
 
Ledové víno 
Ledová vína se vyrábí z moštu získaného lisováním zmrzlých hroznů, kdy voda v hroznech 
zůstává ve formě krystalků v lisu a z lisu vytéká mošt s vysokým obsahem cukru. 
Po prokvašení mají vína vysoký obsah zbytkového cukru. Jejich cukernatost               
je nad 27 °ČNM. 
 
Slámové víno 
Slámové víno se vyrábí na stejném principu jako ledové víno, cukernatost je nad 27 °ČNM. 
Snížení obsahu vody v moštu se však dociluje sušením hroznů na slaměné podestýlce. 
Po vyschnutí se hrozny lisují a mošt s vysokým obsahem cukru se nechá vykvasit. 
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16. 2 VINNÁ RÉVA  
 
Réva vinná (Vitis vinifera) je rostlina patřící do čeledě révovitých (Viticeae); někdy 
se označuje též jako evropská réva nebo jako ušlechtilá réva. Réva vinná je popínavá dřevnatá 
rostlina, pnoucí se po oporách, k nimž se přichycuje pomocí úponků. Její zralé plody jsou 
bobule. Ve volné přírodě roste do výšky až 30 m; na vinicích nejvýše do 4 m. Listy jsou 
v zásadě okrouhlé, se třemi až pěti laloky o průměru do 15 cm. Borka kmene je světlehnědá 
a loupe se v dlouhých pruzích. Květy jsou žlutozelené barvy, vytváří bohaté a vytváří laty. 
Plodem jsou bobule kulovitého, vejčitého, nebo zaobleně válcovitého tvaru o průměru       
0,4 – 1,5 cm a délce až 2,5 cm; u divokých odrůd bývají drobnější. Jejich barvy jsou velmi 
rozmanité, od zelené, zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou. 
V České republice se réva vinná pěstuje ve vinařských oblastech Čechy a Morava. 
Pro vinohradnictví je nicméně rozhodující oblast Moravy, na níž vychází přes 96 % veškerých 
vinic České republiky. Vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti Znojemskou, 
Mikulovskou, Velkopavlovickou a Slováckou a vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti 
Litoměřickou a Mělnickou. Celkový produkční potenciál ČR je 19,6 tis. ha, z toho osázené 
plochy je zhruba 18,5 tis. ha. Bílé moštové odrůdy tvoří dvě třetiny, modré jednu třetinu 
z celkové osázené plochy vinic. Nejpěstovanější bílou odrůdou je Müller Thurgau, následuje 
Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský. Nejvíce zastoupenou modrou odrůdou je 
Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe a Rulandské modré. 
 
 
16. 2. 1 Hrozen révy vinné 
 
Hrozen révy vinné se skládá z bobulí, třapiny a stopky. Bobule tvoří až 95 % hroznu 
a skládají se ze slupky, dužiny, semen a stopky.  
Slupka bobulí bývá různě zabarvena a na jejím povrchu je tenká vosková vrstva, která 
zabraňuje odpařování vody a nachází se na ní rozličné druhy mikroorganizmů. Ty mají 
důležitou úlohu při kvašení i při chorobných změnách vína. Ve slupce se nachází zejména 
barevné a aromatické látky. Barviva a aromatické látky ze slupek ovlivňují odrůdový 
charakter, chuť a vůni budoucího vína. Polyfenolické látky jsou obsaženy zejména u odrůd 
modrých.  
Dužina většiny odrůd je bezbarvá, jen výjimečně narůžovělá až načervenalá a obsahuje 
sladkou šťávu. Tvoří převážnou část obsahu bobule. Skládá se z vnější a vnitřní tužší části. 
Semena jsou uložena ve vnitřní části dužiny ve formě peciček, které obsahují velké množství 
lipidů a polyfenolů. Třapina se stopkou obsahuje chuťově nepříjemné polyfenolické látky, 
a proto se při výrobě většiny vín musí odstranit. 
Dužina obsahuje až 90 % vody, v období přezrávání se obsah snižuje až na 30 – 35 %. 
Lisováním dužiny se získá šťáva – mošt, jehož jakost a množství je závislé na odrůdě, stupni 
zralosti a pěstitelských podmínkách. 
K dalším složkám dužiny patří jednoduché cukry, organické kyseliny, polyfenolické látky, 
tuky, dusíkaté látky, barviva a aromatické látky. Cukry tvoří 10 – 24 %; jejich obsah značně 
kolísá a je závislý na odrůdě, klimatických a půdních podmínkách daného ročníku a zralosti. 
Cukr je tvořen převážně glukosou a fruktosou ve stejném množství.  
Z organických kyselin převládá kyselina vinná; přítomná ve formě hydrogenvinanu 
draselného, který je málo rozpustný ve vodě a nerozpustný v etanolu. Při zpracování 
je vylučován jako tzv. vinný kámen. Další významnou kyselinou je kyselina jablečná, 
případně citronová. Množství kyselin je závislé na odrůdě a zralosti hroznů.  Při přezrání se 
kyselina jablečná částečně „předýchává“ a kyselina vinná se váže na minerální látky (draslík, 
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hořčík a vápník), takže celkový obsah kyselin se snižuje na 5 – 7 %, z původního množství 
8 – 13 %. 
 
 
16. 3 TECHNOLOGIE VÝROBY BÍLÉHO VÍNA  
 
Bílá vína se vyrábí z bílých, popřípadě modrých odrůd hroznů. Výroba zahrnuje následujíc 
operace: přejímka hroznů, získávání moštu, kvašení, školení, úprava a stáčení vína 
do láhví. 
 
 
16. 3. 1 Přejímka hroznů 
 
Při přejímce hroznů se zjišťuje hmotnost hroznů, cukernatost a jakostní skupina podle třídy, 
odrůdy a obsahu cukru. Ke zjišťování cukernatosti se používají moštoměry. V České 
republice se požívá československý normalizovaný moštoměr (cukernatost vyjadřuje v ºČNM 
(množství cukru v kg na 100 l moštu) nebo Klosterneuburský moštoměr (cukernatost 
vyjadřuje v ºKl (množství cukru v % při 20 ºC). Údaje z jednotlivých moštoměrů 
se přepočítávají podle tabulek. V automatizovaných linkách se cukernatost zjišťuje zpravidla 
refraktometricky. 
 
 
16. 3. 2 Získávání moštu 
 
K nežádoucím složkám třapiny patří chlorofyl a kyselina oxalová, které se při lisování mohou 
dostat do moštu a tak částečně snížit kvalitu vína. Proto se při zpracování hroznu odstraňuje 
maximálně možné množství stopek. Třapinu je nutné odstranit hlavně při produkci červených 
vín, ihned po rozemletí hroznu se rmut nechává macerovat několik dní. 
Pro získání moštu se bobule z hroznů musí podrtit. K drcení se používají nejčastěji válcové 
mlýnky, které zároveň drtě provzdušňují. Čím lépe se bobule rozdrtí, tím vyšší je výtěžek 
moštu. Při drcení nesmí být rozdrceny semena a třapiny. Rozdrcené bobule se nazývají rmut. 
Po rozdrcení následuje odzrňování a lisování. Odzrňování se dělá na různých typech 
vystíracích či odstředivkových odzrňovačů, v nichž se v perforovaném válci zachycují 
třapiny, a rmut protéká do sběrné nádrže. Oddělené třapiny vypadávají nebo jsou vyhrnovány. 
Přístroje, které umožňují mlýnkování a odzrňování najednou, se nazývají agrapumpy 
nebo flugrapy. 
Vína, které se odzrňují jsou chuťově jemnější a jakostnější, ovšem velmi pomalu se čistí 
a obsahují méně tříslovin. 
Lisování má za účel oddělení šťávy, která byla uvolněna z buněk. Lisovní by mělo 
proběhnout co nejrychleji, to platí zejména při výrobě bílého vína. Lisování se tedy provádí 
ihned po rozdrcení hroznů. V první části se uvolňuje nejkvalitnější mošt, tzv. samotok, který 
obsahuje nejméně tříslovin. Zbytek šťávy ze rmutu se lisuje v lisech různých konstrukcí. 
Používají se periodické i kontinuální, hydraulické i pneumatické lisy. Podstatou lisování je, 
že se lisuje pomalu a především za nízkého tlaku (0,2 MPa), aby měl mošt dostatek času 
odtéct ze rmutu. Tlak se zvyšuje až na konci lisování. Čím vyšší tlak se použije při lisování, 
tím víc tříslovin se dostane do moštu. Vylisovaný mošt vytéká z lisu do nádrže. Lisuje 
se pozvolna s občasným přerušením, aby výtěžek moštu byl co největší, zabránilo se vniknutí 
nečistot do moštu a víno pak bylo kvalitnější. Ze 100 kg hroznů lze při lisování v průměru 
počítat 75 – 80 litrů moštu. Pevný zbytek po lisování se nazývá matolina. Bílé aromatické 
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odrůdy se před lisováním nakvašují. Nakvašování trvá 1 – 2 dny při teplotě 20 – 25 ºC. 
Při nakvašování přecházejí barviva ze slupek a třísloviny z peciček do rmutu. 
Získaný mošt je tedy složen z vody (84 – 92 %), cukrů (17 – 25 %), kyselin, tříslovin, 
pektinů, barviv, dusíkatých látek, minerálních látek, tuků a vosků a aromatických látek. 
Třísloviny se vyznačují trpkou chutí a v bílých moštech a vínech je jich velmi málo. 
V červených vínech je jich více, neboť se do nich dostávají nakvašováním moštu na slupkách. 
Třísloviny jsou důležité pro trvanlivost a čištění vína. Srážejí se s nimi bílkovinné látky, čímž 
se čistí a ustaluje jeho barva. Barviva se do moštu dostávají nakvašováním. Červená a modrá 
barviva patří do skupiny antokyanů, žlutá a zelená barviva se tvoří v hroznu z chlorofylu, 
a dále jde o karoteny, xantofyly a kvercetiny. Žlutá a zelená barviva ovlivňují barvu bílých 
vín. Dusíkaté látky se nacházejí v moštu v rozličných formách. Do moštu se dostávají 
ze slupek při silnějším lisování. Mají velký význam pro výživu kvasinek a při přečišťování 
vína. Jde o bílkovinné látky, které se v moštu nachází ve formě albuminů a aminů. Nedostatek 
bílkovin zpomaluje kvašení a v takovém případě se nahrazují amonnými solemi. Přebytek 
dusíkatých látek podporuje kvašení, ovšem zvýšenou činností mikroorganizmů se snižuje 
trvanlivost vína. Minerální látky  jsou v moštu obsaženy v průměrném množství 2 – 3 %, 
jedná se zejména o vápník, draslík, hořčík, železo, fosfor, hliník aj. jsou důležité pro množení 
kvasinek a jejich množství je odvislé od odrůdy, složení půdy a způsobu lisování. Nízké 
množství zpomaluje činnost kvasinek a naopak vysoké tvoří ve víně více vinného kamene. 
Aromatické látky  jsou nejdůležitější látky moštu, dávají vínu jeho odrůdový charakter. Jejich 
kvalita a kvantita je ovlivněna odrůdou a stářím vína. Jedná se zejména o aromatické oleje, 
silice apod. 
 
 
16. 3. 3 Úprava moštu 
 
Před kvašením moštu je nutné jej upravit. V praxi se mošt upravuje odkalováním, 
odkyselováním, sířením, okyselováním a úpravou cukernatosti. Odkalování moštu slouží 
k oddělení kalů a nečistot, případně kontaminujících mikroorganismů. Síření je nutné pro 
ochranu moštu před bakteriální a plísňovou kontaminací, před oxidací a jinými vadami. Síří 
se dávkou 15 – 50 mg.l-1. Síření vína zajišťuje stabilitu barvy vína a redukci nežádoucích 
mikroorganizmů, které negativně ovlivňují kvalitu a trvanlivost moštu a vína. Ve špatných 
ročnících je možné upravovat obsah kyselin v moštu a to odkyselováním anebo 
okyselováním. Odkyselování se požívá zejména u moštů s nízkým obsahem cukrů. Po síření 
se mošt odkyseluje, zejména u moštů s nízkým obsahem cukrů. Pro tyto účely se používá 
čistý vápenec, vrstva anexu, popř. smícháním s méně kyselými mošty (tzv. scelování). 
Odkyselování vín lze provádět jen do hodnoty 1 g.l-1 vyjadřené jako kyselina vinná. 
Okyselování se je povoleno a provádí se jen v mimořádných ročnících (např. ročník 2012) 
u moštů s nízkým obsahem kyselin. Přidává se kyselina vinná v množství 1 – 2 g.l-1 tak, 
aby kyselost byla 7 – 8 g.l-1. Cukernatost se upravuje u moštů, které obsahují málo cukru. 
Pro optimální kvašení bílých vín je potřebné mít v moště cukernatost 21 °NM a u červených 
22 °NM. Víno vzniklé překvašením takového moštu obsahuje 11 – 12 obj. % alkoholu, 
což mu dává stabilitu. Mošt se upravuje přídavkem cukru (sacharosou), nebo zahuštěným 
moštem. Lze však upravovat jen mošty, které nedosáhly 19 ºČNM, nejvýše dávkou 4 kg.hl-1. 
Přislazení však nesmí ovlivnit odrůdový charakter vína. Jakostní vína s přívlastkem 
je zakázáno přislazovat. 
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16. 3. 4 Kvašení moštu 
 
Pro kvašení moštu se používají čisté kultury kvasinek Saccharomyces cerevisie 
a Saccharomyces oviformis. Hlavní technologické vlastnosti těchto kvasinek jsou: kvasná 
aktivita a schopnost produkovat alkohol, rezistence vůči alkoholu a kyselině siřičité, 
neschopnost kmene produkovat sulfit. Dříve se používalo spontánní kvašení způsobené 
kvasinkami ulpělými na povrchu hroznů. Dnes se používá výhradně čisté (řízené) kvašení. 
Zákvas se připravuje v množství 1 % veškerého moštu namnožením vhodného druhu vinných 
kvasinek v malém podílu sterilního moštu. Kvašení probíhá ve třech fázích v tancích. Začátek 
kvašení je pozvolný, dochází k množení kvasinek a pomalému prokvašování cukrů v moštu; 
trvá 2 – 3 dny. Následuje tzv. bouřlivé kvašení 10 – 14 dnů. Projevuje se vývinem tepla 
a zvýšením teploty nad 25 ºC. Optimální teplotou na začátku kvašení je 18 °C a při kvašení 
by se měla regulovat, aby nevystoupila při kvašení nad 25 °C. Při teplotách nad 25 °C dochází 
k prudké tvorbě a uvolňování oxidu uhličitého, který strhává i aromatické a těkavé buketní 
látky. Proto je velmi důležité regulovat teplotu v rozmezí 15 – 18 ºC a u chladnomilných 
druhů kvasinek v rozmezí 10 – 12 ºC. Bouřlivé kvašení trvá několik dnů až týdnů, dle teploty 
kvašení.  Poslední fáze kvašení je tzv. dokvašování. Nastává při poklesu cukru na 2 – 5 g.l-1 
a trvá 1 – 2 měsíce, někdy až půl roku. Činnost kvasinek se postupně omezuje, až zcela 
uhasne. Po ukončení kvašení a zastavení vývinu oxidu uhličitého kvasinky a kaly sedimentují 
na dno tanku. Víno se tak samovolně čistí. 
K významným kvasinkám, které vegetují na povrchu bobule, patří i tzv. divoké kvasinky 
(Klöckera apiculata). Jejich činnost je intenzivní na počátku kvašení a přestává, až mošt 
dosáhne 4 – 5 % obj. alkoholu. 
 
 
16. 3. 5 Ošetřování a školení vína 
 
Ošetřování a školení mladých vín má velký význam pro finální senzorické vlastnosti 
a celkový charakter vína. Školení vína zahrnuje stáčení vína, čiření, stabilizaci, úpravu 
kyselin, scelování vín, dozrávání a filtraci. Provádí se před lahvováním.  
V mladém víně nastávají mimořádně složité a pro budoucí kvalitu vín důležité chemické 
a biochemické přeměny. Jsou to esterifikace, oxidace, následná redukce, odbourávání kyselin, 
aminokyselin, buketních sloučenin, koagulace a krystalizace. 
Víno ležením v tancích po stáčení zraje při stálé teplotě, kdy dochází k tvorbě buketu 
a k harmonickému vyrovnávání senzorických vlastností (chutě a vůně). Doba zrání je závislá 
na mnoha faktorech, jako jsou odrůda, ročník vína, teplota, přístup kyslíku, materiál a velikost 
tanků, aj. Bílá vína zrají optimálně půl až 2 roky. 
Školení vína zahrnuje čiření, stabilizaci, pasteraci a filtraci. Provádí se před lahvováním. 
Pasterace vína se provádí krátkodobým ohřevem na 60 až 70 ºC v deskových průtokových 
výměnících tepla a následným rychlým ochlazením. 
 
 
16. 3. 6 Stáčení  
 
Stáčení (filtrace) vína je proces, při kterém se vyčištěné víno odděluje od sedimentu. 
Pro filtraci se používají filtrační hmoty, které musí být čisté, lehké, bez vůně a příchuti 
a bez možnosti porušení chemické struktury vína. Jako filtrační hmotu lze použít celulózu, 
azbest a křemelinu. Ve vinařství se užívá několik typů filtračních zařízení pracující 
na principu odstředivých sil, např. komorové, tlakové, talířové aj. Víno je stáčeno do čistých 
vysířených tanků. V průběhu výroby je víno stáčeno víckrát. Běžná jakostní vína se stáčejí 
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dvakrát. Při prvním stáčení se víno obvykle provzdušní a nastane další vysrážení kalů, 
především tříslovino-bílkovinných a po 6 – 8 týdnech se víno opět stáčí. Mezi prvním 
a druhým stočením se nejčastěji provádí číření vína. Víno se nazývá mladým vínem a získává 
čirost a jiskru. 
 
 
16. 3. 7 Čiření 
 
Čiření je proces, kterým se urychluje čištění vína.  Jsou dva způsoby čiření vína, 
a to přirozené a umělé čiření. Při překvašení se víno začíná čiřit samovolně. Kvasinky a jiné 
látky klesají na dno a strhávají sebou další látky. Proces samočistění však málokdy stačí na to, 
aby se zabezpečila stabilita vína na delší období. Proto se používají dodatečné fyzikální anebo 
chemické zásahy. Tyto zásahy se však musí provádět velmi opatrně; pokud jsou příliš 
výrazné, oslabí víno a zhorší jeho kvalitu. Umělé čiřidlo je ve svém účinku podobné 
samočiření. Podle toho, které se kterými látkami tvoří sraženiny, se dělí na čiřidla: srážející 
se s tříslovinami (např. želatina, vaječný bílek); srážející se s kyselinami (např. mléko, 
kasein); srážející se s kovy – minerální čiřidla (např. ferokyanid draselný, aferrin); 
mechanická (např. kaolin, hlinka); srážející se s bílkovinami (př. bentonit).  
 
 
16. 3. 8 Lahvování vína 
 
Dříve se víno dodávalo zejména čepované ze sudu. Avšak zásluhou vinařských závodů 
se víno začalo lahvovat a zachovalo si tak na delší čas svou barvu, vůni a chuť. Víno, které 
se plní do láhví, musí být dostatečně vyzrálé a vyškolené. Tím se zajistí zachování 
senzorických vlastností a zabrání tvorbě kalů. Ve většině případů plnění vína do láhví 
předchází filtrace (zabránění tvorby zákalů). Nejčastěji se plní do lahví o objemu 0,75 a 1 l, 
méně pak do lahví o objemu 0,5 a 0,3 l. 
 
 
16. 4 TECHNOLOGIE VÝROBY ČERVENÉHO VÍNA  
 
Červená vína se vyznačují sytou červenou barvou a určitou trpkostí. Barvivo se nachází 
ve slupce. Výroba červeného vína je velmi podobná výrobě vína bílého. Při technologickém 
procesu existuje několik rozdílů při výrobě. Červená vína se vyrábí z modrých odrůd révy 
vinné, které ve slupkách obsahují význačné množství barviv. Proto při zpracování modrých 
hroznů se rmut před lisováním nakvašuje. Červené odrůdy se nakvašují 4 – 14 dní, 
dle požadovaného charakteru vyráběného vína. Při nakvašování se v moštu tvoří CO2, které 
pevné části zdvihá na hladinu a tvoří z nich tzv. klobouk. Tím se vyluhování barviva 
ze slupek ztěžuje. Proto je nutné matolinový koláč pravidelně promíchávat a ponořovat 
do rmutu. Pro urychlení procesu nakvášení se dnes využívají pektolytické enzymové 
preparáty, které urychlují uvolňovaní aromatických látek a barviv do rmutu. Při nakvášení 
dochází k rozpadu pektinů, což je příznivé pro rychlejší lisování. Po získání typické barvy 
a dostatečného množství tříslovin ve rmutu přichází fáze lisování. Nejprve se odebere tekutina 
a hustá část jde do lisu. Po lisování je mošt dokvašen, čímž výsledné víno získává plnost, 
svěžest a celkovou harmonii. Po dokvášení by u červených vín měla proběhnout              
jablečno-mléčná fermentace (přeměna kyseliny jablečné na kyselinu mléčnou). Jablečno-
mléčnou fermentací se výrazně mění chuťová kvalita vína, sníží se kyselost a zjemní chuť 
vína. 
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16. 5 VÍNA PŘÍRODNĚ SLADKÁ  
 
Do skupiny těchto vín patří vína pocházející z odrůd Muškát, Furmint, Tramín, Rýnský 
ryzlink aj. Jde o vína, která poskytují extraktově a aromaticky bohaté mošty. Vysoké 
koncentrace extraktu lze dosáhnout například odpařením vody z bobulí slunečním zářením, 
působením mrazu nebo ušlechtilé plísně (Botrytis cenerea). 
 
 
16. 5. 1 Rýnské výběry 
 
Tato vína se vyrábí z přezrálých hroznů odrůdy Ryzlink rýnský napadených plísní Botrytis 
cinerea, které jsou sklizené v listopadu. Rmut se nechává několik dní odležet a po odlisování 
se získává mošt s 32 – 45 % extraktu. Pozvolné kvašení trvá několik měsíců a zrání několik 
let (až 3 roky). Hotová vína jsou medově nasládlá s příjemnou pikantní kyselostí. 
 
 
16. 5. 2 Tokajská vína 
 
Tato vína se charakterem řadí mezi speciální typová, tzv. oxidativní vína. Pocházejí z úzce 
vymezené oblasti, z větší části Maďarska a menší pak Slovenska. Hrozny se sklízejí přezrálé 
a jsou napadeny plísní Botrytis cinerea. Ta narušuje slupku bobule a usnadňuje odpar 
a cibébování hroznu. Ve šťávě dochází k rozpadu glukosy a vzniká tak medová příchuť vína. 
Při výrobě tokajského vína se do rmutu přidávají zhrozinkovatělé bobule. Kvašení probíhá 
pozvolna a velmi pomalu při teplotě 9 až 12 º C po dobu 3 až 4 měsíce. Hotová vína obsahují 
10 až 12 % obj. ethanolu a 6 až 15 % cukru. Pomalé kvašení je dáno zejména nízkým 
obsahem lehko asimilovatelných dusíkatých sloučenin, nedostatkem tiaminu a vysokou 
hladinou cukru. Pro výrobu tokajských vín se hodí kultivary dávající extraktivní víno, 
s ne příliš výraznou vůní, ale s náchylností k přezrávání. Hlavní tokajské odrůdy jsou 
Furmint, Lipovina a Muškát žlutý, nebo jako doplňkový kultivar Zeta (Maďarsko).  
Na Tokaj se produkují vína: Tokajské samorodné sladké, Tokajské samorodné suché, Mašlaš, 
Forditáš, Esencia a hlavně Tokajské výběry (3 – 6 putnové).  
Tokajské výběry se vyrábějí jen v příznivých letech, kdy se vytvoří dostatek cibéb. Jedna 
putna je asi 25 kg hrozinek zalitých 136 l jednoročního tokajského vína. Taková vína 
se vyrábějí jen jako 3 – 6 putnová. Po promísení se cibéby nakvašují 18 – 36 hodin, scedí 
a lisují. Vzniklý roztok se plní do sudů a po třech až čtyřech týdnech prokvasí. Po stočení 
zraje 3 – 5 let v dřevěných sudech za určitého množství kyslíku – jedná se o tzv. oxidativní 
formu. Tokajská vína tak získávají zvláštní buket a chuť – tzv. „chlebnatost“. 
 
 
16. 5. 3 Portská vína 
 
Patří k nejznámějším vínům z Portugalska – oblasti řeky Douro a jejích přítoků Corgo 
a Torto. Obchodní střediska jsou města Porto a Villa Nova de Gaia. Portské víno se vyznačuje 
výraznou červenou barvou, vysokým obsahem alkoholu (19 – 22 obj. %), hladinou cukru 
kolem 80 g.l-1 a nízkými titrovatelnými kyselinami (okolo 4 g.l-1). Pro výrobu musí být 
hrozny dobře vyzrálé a po sklizni je nutné vyloučit hrozny napadené botrytidou (Botrytis 
cinerea). Hrozny musí být neporušené. Výroba je podobná výrobě přírodních vín. 
Před lisováním se částečně nakvašuje a po vylisování je doalkoholizováno (na 18 – 20 % 
obj. etanolu). Nakvášení trvá až 2 dny. Po kvašení se víno dochovává tak, aby ve víně zůstalo 
80 – 100 g cukru.l-1, víno se pak přirozeně čistí (do jara). Poté se třídí, stáčí, čiří a zraje 
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ve dřevěných sudech. Při zrání dochází k odpařování alkoholu, proto se periodicky do vína 
dolévá vinný destilát. Zrání portských vín trvá až 10 let. 
Portské víno se vyrábí buď bílé anebo červené. Červené portské víno je však světoznámější. 
Dělí se podle toho, označuje-li se ročníkem, nebo ne. Známá jsou portská vína bez označení 
ročníku, jako jsou Ruby a Tawny.  
Ruby – jedná se o kupáž mladých vín různých ročníků (v průměru tři roky). Vína jsou červené 
až rubínové barvy s ovocnou chutí. Jde o vína, která se skladují v tancích a nedochází při nich 
k oxidaci. Je to víno mladé a svěží, kdy jeho vlastnosti se zráním v láhvi nezlepšují.  
Tawny – jde o víno, které zraje v sudech různou dobu. Podle délky zrání se rozlišuje: Tawny  
– zralý do tří let, Tawny reserve – zralý do 5 – 7 let a datované Tawny – u těchto vín 
je na lahvi uvedená i průměrná délka zrání vína v sudě (10, 20, 30 a víc jak 40 let).  
Portská vína s označením ročníku jsou vína pocházející z jednoho ročníku, který musí být 
uvedený na láhvi. Vína s označením ročníku zrají déle v sudech (minimálně 7 let) a jsou vyšší 
kvality. 
 
 
16. 6 VERMUTOVÁ VÍNA  
 
Tato vína se vyznačují zlatožlutou barvou, silně kořenitou vůní a příjemně sladko-hořkou 
chutí. Pravé vermuty se vyrábí v městech Torino a Piemont v Itálii. Vermuty se vyrábí 
z jakostného a nebo z muškátového vína, do kterého se přidávají směs koření (byliny), líh 
nebo vinný destilát a řepný cukr. Vermuty obsahují 14 – 18 % alkoholu, 5 – 6 % kyselin         
a 5 – 16 % cukru. Hlavní přísada vermutového koření je Pelyněk pravý (Artemisia 
absinthium), dále zeměžluč (Centaurium), skořice, koriandr, fenykl, kořen anděliky lesní, 
kořen hořce, list máty peprné, aj. Směs koření se maceruje v malém množství vína            
nebo 40 – 60 % alkoholu, 3 – 8 dní. Pak se přidá do předem přicukřeného vína. 
Jsou známy dva hlavní druhy vermutů: „francouzský styl“, které jsou zpravidla suché anebo 
velmi suché a „italský styl“, kde jsou vermuty sladké a mají většinou červenou anebo 
jantarovou barvu. Nejznámější italské vermuty jsou Cinzano a Martini. Vyrábějí se buď jako 
Rosso (červené) a Bianco (bílé), anebo Seco (suché). Nejznámější francouzské vermuty jsou 
Chambéry, Noilly Prat anebo Dubonnet. 
 
 
16. 7 ŠUMIVÁ VÍNA  
 
Šumivá vína – sekty, jsou vyráběna druhotným kvašením hotových přírodních vín po přidání 
cukru a tirážního likéru. Sekundární kvašení probíhá v uzavřených nádobách pod tlakem 
a tak se sytí oxidem uhličitým a stává se šumivým a pěnivým. Tento proces se nazývá 
šampanizace. 
Klasické sekty pocházejí z oblasti Champagne ve střední Francii. Vína vyrobená v oblasti jiné 
musí být označena jako vína šumivá. Nejvhodnější odrůdy pro výrobu sektů jsou odrůdy 
Ryzlink rýnský, Chardonnay, Burgundské modré a bílé aj. 
K výrobě sektů (klasickou metodou, Methode classique) se používá speciální „bíle“ víno        
– tzv. klaret (získaný z modrých hroznů bez nakvášení) nebo kupáž (cuvee) vín vícerých 
odrůd. Po přidání tirážního likéru a kvasinek přejde víno podruhé procesem kvašení 
v uzavřených láhvích. Ušlechtilé kvasinky mění cukr na alkohol a CO2, který po otevření 
láhve způsobuje typické perlení. Po 9 měsících zrání jsou láhve otáčené ve směru a proti 
směru hodinových ručiček. Láhve jsou zároveň polohované z původní horizontální 
až po takřka vertikální polohu, čímž se kvasinky usadí v hrdle láhve na uzávěru. Po ukončení 
zrání se láhve opatrně ponoří do ledové lázně a kvasinky tak přimrznou k uzávěru. Následně 
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se láhve otevřou a vnitřní tlak (cca 6 barů) přimrznuté kvasinky vystřelí. Do lahví se doleje 
tzv. dosážní likér, kterým se zároveň upraví obsah cukru v sektu. Na závěr se láhev uzavře 
korkovou zátkou a zabezpečí kovovým košíčkem. 
Pro rychlejší produkci lze použít k výrobě šumivých vín tlakové kvašení v tancích. Přírodní 
víno s cukrem se kvasí v ocelových tancích pod tlakem nejčastěji 0,6 MPa při teplotě 15 ºC 
po dobu 2 – 4 týdnů. Následně se podchladí až do bodu mrazu (cca na 1 týden). 
Tím se dostatečně vyloučí kaly a víno se nasytí oxidem uhličitým. Víno se navíc izobaricky 
čiří, filtruje a po té se izobaricky plní do lahví. Tato výroba je méně pracná, produktivnější, 
rychlejší a méně ztrátová. 
Odlišná metoda se používá při výrobě aromatického šumivého vína. Vyrábí se prvotním 
kvašením moštu aromatických odrůd vína, jako například  Irsay Oliver, Muškát moravský, 
Muškát Ottonel a Müller Thurgau, v uzavřených tlakových kvasných nádržích. Při této 
technologii výroby šumivých vín nedochází k druhotnému kvašení, ale víno se ještě před 
ukončením prvotního kvašení podchladí, přefiltruje a naplní do lahví. Typická chuť 
aromatického šumivého vína je docílena zachováním přibližně 50 % nezkvašeného, 
přirozeného obsahu cukru a nízkým obsahem alkoholu (min. 6 %). Díky prvotnímu procesu 
kvašení si aromatická šumivá vína zachovávají svoje jedinečné aromatické vlastnosti.  
Obsah alkoholu u šumivých vín je 11 – 11,5 % obj., 5 – 6 % cukru a okolo 7 % kyselin. 
Přetlak oxidu uhličitého v láhvi bývá 0,4 – 0,45 MPa. V České republice se šumivá vína dělí 
dle obsahu cukru dodaného dosážním likérem, a to na demi sec (sladké), sec (polosladké 
nebo polosuché) a brut (suché). 
 
 
16. 7. 1  Perlivá vína 
 
Pod tímto označením lze uvádět do oběhu víno, které bylo vyrobené prvotním 
anebo druhotným kvašením moštu anebo vína v tlakových nádobách i v lahvích. Perlivá vína 
se vyrábějí i sycením přírodního jakostního vína oxidem uhličitým (sycené perlivé víno). 
Perlivé víno má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu 
nejméně 9 % obj. Pokud se perlivé víno uchovává v uzavřených nádobách při teplotě 20 °C, 
má v důsledku vytvořeného anebo přidaného oxidu uhličitého v roztoku přetlak nejméně 1 bar 
a nejvíce 2,5 baru. 
 
 
16. 8 VADY A CHOROBY VÍNA  
 
I přes to, že víno obsahuje alkohol, kyseliny a ostatní látky, které mají přirozené konzervační 
vlastnosti, lze se u něj setkat s mnohými chorobami, chybami a nedostatky. Nejčastěji je víno 
získává od nesprávně ošetřovaných sudů a nářadím. Nečistota hroznu při zpracování, 
ošetřování moštu a školení vína umožňuje rozšíření hnilobných, octových a podobných 
mikroorganizmů, které způsobují rozklad vína anebo mu dodávají nepříjemnou chuť. 
Proto je nutné, aby při výrobě vína byla dodržena absolutní čistota. 
 
 
16. 8. 1 Choroby vína 
 
Choroba vína je definována jako změny, které způsobují mikroorganizmy a mohou v krátké 
době víno znehodnotit, až se stane nepoživatelným. K nejrozšířenějším patří birza, octovatění 
vína, mléčné a manitové kvašení, vláčkovatění, myšina, zvrhnutí vína. 
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Birza 
Birza je nejrozšířenější choroba vína. Způsobují ji nepravé kvasinky (Mycoderma vini). 
Napadá slabší vína s obsahem alkoholu pod 12 %, která jsou silně oxidovaná. Nejčastěji 
se vyskytuje v otevřených a neplných láhvích či nedolitých sudech, kdy pak dochází 
k rozkladu alkoholu na vodu a CO2 a následně rozkládá ostatní složky jako kyseliny, cukry, 
extrakty na kyselinu octovou a její estery. Tato choroba se pozná podle bílého povlaku 
na povrchu vína a víno má prázdnou až vodovou chuť, někdy se žluklou pachutí.  
Ochranou proti uvedené chorobě je zamezení přístupu vzduchu (doléváním) do vína. Birzu 
lze ve slabém stádiu odstranit filtrováním, v pokročilém je ochrana nesnadná a někdy 
až nemožná. 
 
Octovatění vína 
Octovatění vína je nejvážnější choroba, kterou nelze z vína plně odstranit. Vzniká oxidací 
alkoholu působením bakterií octového kvašení (Bacterium aceti Hansen, Bacterium 
pasteurianum), které oxidují etanol přes acetaldehyd na kyselinu octovou za aerobních 
podmínek. Vyskytuje se hlavně u vín, při jejichž výrobě byly použity nahnilé nebo zapařené 
hrozny. Nejvíce napadají vína, která mají obsah alkoholu pod 12 %, jsou málo sířená, uložená 
v nedolitých nádobách za přístupu kyslíku a jsou uloženy při teplotě 14 – 35 ºC. Činnost 
octových kvasinek lze zamezit udržováním čistoty při zpracování vína, slabým sířením moštů 
a monitoringem kvašení (nízká teplota). Slabé naoctění lze odstranit, př. ostrou filtrací 
a silným zasířením či pasterizací. Naoctované víno lze použít na výrobu dezertních vín, silněji 
zoctovatělé víno na výrobu destilátů nebo vinného octa. 
 
Mléčné a manitové kvašení 
Objevuje se hlavně u vín s nízkým obsahem kyselin a vysokým obsahem neprokvašeného 
zbytkového cukru (vína mladá, neškolená). Většinou se tato choroba objevuje v jižních 
zemích, v ČR zřídka, většinou tehdy, když vyrábí mošty i z dovezených hroznů. Onemocnění 
vyvolávají bakterie mléčného kvašení (Bacterium graciále, Bacterium intermedium), které 
způsobují sladkokyselou chuť a zápach po kyselém zelí u moštů. Napadení vína uvedenými 
bakterie se pozná již podle barvy, která je bledá a zakalená. V případě výskytu této nemoci 
je nutné mošt či víno zasířit a sledovat teplotu (nesmí překročit nad 25 °C). Nepříjemnou chuť 
lze ztlumit přídavkem čerstvého a zdravého moštu či vyčeřit kvasnicemi. Hotové napadané 
víno lze pasterizovat a scelit s vínem s vyšším obsahem kyselin a opět zasířit. Ochrana 
před napadením touto chorobou je také dodržování teploty kvašení (18 - 22 ºC) a rychlejší 
doba dokvašení. 
 
Vláčkovatění či slizovatění vína 
Toto onemocnění způsobují bakterie nemající rády kyslík, tzv. slizové bakterie (př. Bacillus 
viscosus vini), tvořící řetízky obalené slizovitou hmotou (vytváří shluk bakterií – zooglea). 
Víno tak houstne a dostává olejovitou až slizovitou konzistenci. V konečné fázi víno gelovatí 
do takové hustoty, že ho nelze natáhnout do hadičky či koštýře. Nejčastěji k němu dochází 
v době jablečno-mléčné fermentace. Choroba postihuje především mladé víno s nižším 
obsahem kyselin a vysokým neprokvašeným zbytkovým cukrem, vína, která dlouho ležela 
na kvasnicích, nebo byla plněna bez filtrace a řádného vyzrání. Napadené víno je potřeba 
ihned provzdušnit, zasířit a popřípadě čeřit zdravými kvasinkami. Po několika dnech se víno 
dostane do normálního stavu, bez narušení vůně a chutě. 
 
Myšina 
Myšina je nejnepříjemnější onemocnění vína, které je charakteristické příchutí po myších 
exkrementech.  Existují dvě teorie vzniku toho onemocnění a doposud není přesně určeno, 



149 
 

která z nich je pravdivá či častěji se vyskytující. Jednou může být bakterie Mannitopoeum, 
které rozkládají cukr za vzniku nepříjemného aroma. Druhá teorie praví, že tohle onemocnění 
způsobují oxidované meziprodukty alkoholového kvašení. Ovšem pravidlem bývá, že myšina 
vzniká u vín, která vznikla kvašením moštu v zanedbaných sudech, nebo v případě, že víno 
leželo dlouho na kvasnicích při vysokých teplotách. Silně napadené víno se musí zlikvidovat, 
neboť silné aroma nelze odstranit a nelze jej tak využít ani na výrobu octa či vinné pálenky. 
Ochranou vína před napadením touto chorobou je pečlivé sledování kvasícího procesu, 
dodržování technologických a hygienických zásad. 
 
Zvrhnutí vína 
Zvrhnutí vína se objevuje v České republice velmi zřídka a nejčastěji u červených vín 
s nízkým obsahem tříslovin a kyselin. Tuto chorobu způsobuje Bacterium tartarophorum, 
který rozkládá kyselinu vinnou, vinný kámen a glycerin na kyselinu octovou, mléčnou a CO2. 
Víno pak ztrácí barvu, na vzduchu se zakaluje a hnědne; má mdlou chuť a následným 
skladováním se víno stává nekonzumovatelné. Ochrana před napadením je zejména důraz 
na udržení teploty při kvašení v rozmezí 14 – 15 ºC a po vykvašení 12 – 14 ºC. Napadené 
víno lze pasterovat a dostatečně scedit, ovšem jen vína s vyšším obsahem kyselin a tříslovin. 
 
 
16. 8. 2 Chyby vína 
 
Chyby vína způsobují fyzikální a chemické procesy. Dodávají vínu především nežádoucí 
příchutě a pachy. Lze je dělit na zákaly a příchutě. Mezi zákaly patří hnědnutí vína, černý 
a bílý zákal. Mezi příchutě patří příchuť po sudě, po plísni, po sírovodíku, po kvasnicích, 
po korku aj. 
 
Hnědnutí vína 
Patří u malovýrobců k častým chybám. K hnědnutí dochází vzájemnými reakcemi mezi 
cukrem, tříslovinami a bílkovinami za přístupu vzdušného kyslíku a působením enzymů 
(fenolických). Velmi rizikové jsou mošty a vína pocházející z nevyzrálých či nahnilých 
hroznů. Tato chyba se pozná změnou barvy, vůně a chutě. Barva na povrchu je tmavší 
a postupně přechází ve žlutou, červenou a hnědou. Hnědnutí vína lze nejlépe pozorovat po 12 
– 24 hodinovém uložení v teple; víno ztrácí vůni a svůj charakter a zesilující hnědá barva 
se šíří k povrchu. Ochranou je řízené kvašení, včasné zalévání a síření, popřípadě pasteraci 
při teplotě 70 – 75 °C a pročištění aktivním uhlím či aktivními zdravými kvasinkami. 
 
Černý zákal 
Černý zákal se projevuje u vín, která obsahují hodně železa. Je proto nutné při manipulaci 
s hrozny a vínem zejména používat kyselinovzdorné nádoby a při výskytu zákalu je nutné 
udržovat vyšší obsah kyselin a víno vyčeřit (př. ferrokyanidem draselným), provzdušnit 
a po 10 – 14 dnech přefiltrovat. 
 
Bílý zákal 
Bílý zákal se pozná dle zákalu a bílého závoje (na slunečním světle se ztrácí a v tmě znovu 
objeví). Tuto chybu lze odstranit provzdušněním a čiřením. 
 
Pachuť po sudu 
Tuto pachuť víno získá z nového nenavíněného sudu nebo starého a řádně neošetřeného sudu. 
Tyto sudy uvolňují do vína řadu látek (třísloviny, barviva aj.), které způsobují cizí, dřevnatou 
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příchuť. Ochranou je dodržování hygieny při plnění moštů a vína do sudů, případný výskyt 
lze redukovat čiřením pomocí např. zdravých kvasnic. 
 
Pachuť po sirovodíku 
Pachuť po sirovodíku, známá také jako sirka, se projevuje jako kanálový zápach nebo zápach 
po vejcích. Sirovodík je jednoznačně produktem metabolizmu kvasinek (H2S-produkujících 
kmenů). Je dokázané, že sirovodík vzniká činností kvasinek při každém kvasném procesu, 
tj. nachází se v každém víně, ne však vždy v množství, které se projevuje senzoricky 
zápachem. Je zřejmé, že sirovodík se v maximálních koncentracích nachází ve víně těsně 
po překvašení, tj. v přítomnosti kvasničných kalů. Pro intenzitu zápachu sirovodíku sehrává 
významnou úlohu kyselost vína. U kyselejších vín je vytláčení z roztoku a tak je intenzivněji 
cítit. Pokud se sirovodík z vína neodstraní reaguje z etylalkoholem za vzniku merkaptanů, 
které se projeví ostrým zápachem po shnilé cibuli až fekáliích a velmi těžko se z vína 
odstraňuje. 
Moderním a velmi účinným způsobem eliminace sirovodíku z vína je srážecí reakce 
s měďnatými ionty mědi, při které vzniká sulfid měďnatý, který je bez zápachu. Pokud je víno 
ještě na kvasnicích, je nutné jej co nejdříve stočit. Při slabší intenzitě je postačující 
provzdušnění vína.  
 
Pachuť po plísni 
Objevuje se u vín vyrobených z nahnilých, zapařených a plesnivých hroznů. Plesnivou 
příchuť dostane i víno stočené do nemyté nádoby, plesnivého sudu, popřípadě pokud 
je uloženo ve špatně větraném a zatuchlém sklepě. 
Mírná plesnivina se vytrácí provzdušněním a čeřením. Silná plesnivina je odstranitelná velmi 
těžko. 
 
Pachuť po kvasnicích 
Pachuť se vyskytuje u alkoholicky slabších vín, která dlouho ležela na kvasnicích, jde tedy 
o rozkladnou činnost kvasinek hnilobnými bakteriemi. Víno je bledé a často má hnilobnou 
příchuť a stává se tak nepoživatelným. Ochranou je včasné stočení vína z kvasnic a v případě 
výskytu slabé pachuti je nutné zasíření a vyčeření. 
 
 
16. 8. 3 Nedostatky vína 
 
Nedostatky vína jsou odchylky od standardní jakosti. Dochází k nim nesprávným ošetřením 
hroznů, moštu i vína, technologickými chybami, špatnou hygienou sklepa i nádob. Bývají 
zaviněny i špatnou nebo nadměrnou úrodou, kdy hrozny neposkytují dostatečně vyváženou 
surovinu pro výrobu vína s optimem kyselin, alkoholů, extraktu a těkavých látek. Velkou 
většinu nedostatků je možno zmírnit povolenými manipulacemi, nebo je i plně odstranit 
a docílit tak produktu uspokojující jakosti. 
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17 PIVO 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
Pivo je osvěžující nápoj s obsahem  oxidu uhličitého a nízkou hladinou alkoholu. Spotřeba 
piva se u nás pohybuje kolem 150 l/osobu/rok; při 160 l/osobu a rok jsme měli nejvyšší 
spotřebu na světě. V posledních 3 – 4 letech dochází k poklesu, který činí 10 – 12 l. 
Koncentrace iontů obsažených v pivu je blízká isotonickému roztoku. Pivo je asi 2000 let 
připravováno poměrně výrazným tepelným procesem – vařením; proto bylo vždy zdravotně 
bezpečnější, než voda z různých zdrojů. Je nositelem řady rozpuštěných či vyluhovaných 
látek, které jsou důležité pro konzumenta. Pivo je z „chemického“ hlediska směsí různých 
sloučenin – makromolekul bílkovin, sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. Z dalších 
obsahových látek jsou pro konzumenta významné také polyfenolové sloučeniny, hořké látky 
z chmele, vitamíny, minerální látky a také přirozenou cestou vytvořený alkohol. Chemické 
složení piva se významně mění v závislosti na složení mladiny, stupni prokvašení a kvalitě 
vstupujících surovin. 
 
 
17. 1 CHEMICKÉ SLOŽENÍ PIVA  
 
Nejčastější chemické složení piva je následující: obsah vody (podle druhu) 75 – 80 %, obsah 
maltosy a dextrinů 4 – 5 %, obsah alkoholu 3 – 5 %, obsah kyseliny uhličité 0,1 – 1,2 %, 
obsah bílkovin, peptonů a amidů 0,05 – 0,2 %, dále v malých množstvích také organické 
kyseliny (zvláště jantarová, mléčná, propionová a octová), malé příměsi tuků a glycerinu 
a anorganické součásti ječmene a chmele, zvláště řada fosforečnanů, kterých je v popelu 
obsaženo 0,18 – 0,28 %. 
 
 
17. 2 SLAD  
 
Výrobu piva lze v současné době charakterizovat jako samostatné sladovnictví a oddělenou 
produkci chmele, které tyto vstupní suroviny nabízejí na trhu, a pivovarství, vyrábějící pivo; 
výjimku tvoří některé pivovary, vyrábějící si i samotný slad. 
Sladovnictví zpracovává sladovnický ječmen na slad. Ječmen jarní, který je u nás obecně 
používán, řadíme k ječmenům dvouřadým (Hordeum vulgare distichum). Na výrobu sladu 
se zpracovává kolem 30 % celkové sklizně jarního ječmene, asi 70 % zrna se používá 
ke krmení a jen velmi malé množství pro další potravinářské využití. 
 
 
17. 2. 1 Odrůdy sladovnického ječmene 
 
Odrůdy sladovnického ječmene jsou pravidelně sledovány a pečlivě hodnoceny Komisí 
pro hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene, která se rozhodla v roce 2003 představit 
novou kategorii „sladovnický ječmen vhodný pro výrobu českého piva“. Komise spolupracuje 
s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Brně. Touto komisí navržené odrůdy 
podléhají náročnému schvalování u Komise pro Seznam doporučených odrůd ječmene 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). ÚKZÚZ poté může 
navržené registrované odrůdě přidělit kategorii doporučení.  
K výrob ě českého piva se používá slad světlý, vyrobený z těchto registrovaných odrůd 
pro české pivo: Advent, Aksamit, Blaník, Bojos, Calgary, Malz, Radegast a Tolar. 
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Seznam a charakteristiky doporučených odrůd uvádí Ječmenářská ročenka, z níž jako příklad 
uvádíme odrůdu Bojos: 
 
� Polopozdní odrůda diamantového typu, dobře odnoživá s vysokým výnosem ve všech 

výrobních oblastech. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné k poléhání 
a lámání stébla. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká. Odrůda 
odolná k napadení padlím travním a středně odolná ostatním chorobám. Vhodná 
i do sušších podmínek, odrůda vhodná pro výrobu českého piva. Udržovatel: PLANT 
SELECT, spol. s r.o., CZ 

 
 
17. 2. 2 Výroba sladu 
 
Výroba sladu byla ve většině pivovarů tradičně spojena s výrobou piva. V současné době 
již řada pivovarů slad nevyrábí, nýbrž jej kupuje hotový v obchodně samostatně stojícím 
sladovnictví. 
Výroba sladu začíná již péčí o rostlinu ječmene během vegetace a jeho zrno po sklizni. 
Po příjmu v sladovně následuje třídění, čistění a skladování ječmene, zpracování pokračuje 
opakovaným máčením ječmene, v jehož průběhu začíná „probouzení“ enzymových systémů 
obilky a klíčení. Fermentace vnitřního obsahu obilky je prakticky přerušena posledním 
technologickým krokem, kterým je hvozdění; spočívá v zahřátí a vysušení (zastavení 
fermentace). Slad je pak odkličkován (zbaven střelky a 3 – 4 kořínků), potřebnou dobu 
skladován a připraven k expedici. 
 
Obrázek 13: Schéma výroby sladu – přípravná fáze 

 

 
 
Pří příjmu se ověří základní kvalitativní kriteria – obsah vlhkosti, nepřítomnost škůdců. 
Denní kapacita výroby se vsypává do příjmového koše, který musí být i vhodně situován. 
Doprava zrna musí být šetrná, co nejkratší a co nejméně prašná. Při předčištění se odstraní 
hrubé nečistoty a kovové příměsi, při čištění cizí a jemné nečistoty včetně prachu. Třídění 
zabezpečuje získání zrn stejné velikosti (nad sítem Ø 2,5 mm) a odstranění lehkých zrn 
a zlomků zrn. Výsledek třídění je kontrolován – laboratorní třídění průměrného vzorku 
z každé dodávky. Vyhovuje-li, je sladovnický ječmen nakoupen. Stejně velké zrno má téměř 
shodné chemické složení a chování v další technologii; má tedy předpoklady k homogennímu 
chování v průběhu následujícího sladování. Skladování je dalším technologickým krokem, 
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při němž se provádí pravidelná ruční kontrola stavu zrna: měření teploty, stanovení obsahu 
vlhkosti a klíčivosti zrna, pozorování škůdců, stanovuje se odrůdová jednotnost, obsah 
bílkovin (10 – 12 %) a sledují se znaky zdravotní nezávadnosti. Jeho cílem je zachovat, 
příp. zvýšit užitnou hodnotu sladovnického ječmene. 
 
Obrázek 14: Schéma výroby sladu – fáze vlastní výroby sladu 

 
 
Vlastní výroba sladu („duše“ piva) začíná opakovaným máčením, prováděným v máčírně 
na zařízení zvaném náduvník. Cílem máčení je zvýšit řízeným způsobem obsah vody 
pro zahájení enzymatických pochodů a pro klíčení zrna, při únosné spotřebě vody odstranit 
splavky a lehké nečistoty, umýt zrno a ze zrna vyluhovat nežádoucí látky. 
Dochází k opakovanému střídání vlivu vody a provzdušňování. Odstraňují se splavky (lehčí 
zrna a obaly) a prach a zvyšuje se řízeným způsobem obsah vody v ječmeni (u českého sladu 
na 42 – 45 %, u bavorského na 46 – 48 % a více). V následujícím kroku klíčení není cílem 
vznik nového biologického jedince, ale pouze aktivace enzymů, přeměňujících ve vodě 
nerozpustné zásobní látky (škrob a bílkoviny) na látky ve vodě rozpustné, tedy vodou 
extrahovatelné, nezbytné pro výrobu sladiny. Podmínkou pro správný průběh klíčení 
je dostatek vody a vzduchu v namáčeném ječmeni. Délka střelky (klíčku) je ve vztahu 
k postupu a hloubce látkových přeměn (míry rozluštění) uvnitř zrna. Pro český (plzeňský) 
slad se luští na délku do poloviny až dvou třetin zrna, pro bavorský slad a tmavý slad 
do tří čtvrtin až do délky celého zrna.  
Dalším technologickým krokem opracování zeleného sladu, který ještě neobsahuje veškeré 
potřebné látky pro výrobu kvalitního piva a nelze jej ani skladovat, je hvozdění (sušení 
zeleného sladu). Cílem je zastavit jeho vegetační pochody při zachování aktivity enzymů 
a vytvořit některé chuťové, barevné a další látky. Jde tedy o snížení obsahu vody 
(na hodnotu < 4 %), ukončení luštících pochodů a postupným zahřátím (40 ºC/6 hod., 
60 oC/6 hod., 70 – 80 oC/12 hod. – tzv. dotahování) českého sladu (jedná se o hvozdění 
systémem 2x12 hod.; u bavorského sladu a sladu pro výrobu tmavého piva se využívá systém 
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až 2x24 hod. s dotahováním až na 100 oC) vytvoření podmínek pro vznik produktů 
Maillardovy reakce – melanoidinů. Slad tak získává svou charakteristickou barvu, aroma 
a skladovatelnost. 
V návaznosti na hvozdění následuje odkličování sladu, při němž se slad zbaví střelky      
a 3 – 4 kořínků, poškozených zrn a prachu, současně se dochladí a potom se uskladní 
do sladových sil. Jako cenný vedlejší produkt vzniká sladový květ (ze 100 kg sladu 4 – 6 kg), 
což je surovina pro drožďárny, k přípravě léčiv, použitelná v různých biotechnologiích a také 
nutričně hodnotné krmivo.  
Čerstvě odhvozděný slad musí být dobře odklíčený, studený a suchý. Uskladňuje 
se na sladové půdy nebo do sil, kde se nechává 4 – 6 týdnů odležet a dozrát. Přitom se mírně 
zvýší vláha sladu, dochází ke zvláčnění pluchy a fyzikálně-chemickým změnám 
v endospermu, které pak usnadňují zpracování v pivovaru. Neodleželý slad způsobuje 
při dalším zpracování v pivovaru potíže při zcezování i kvašení a varní výtěžky jsou nižší. 
Před expedicí je nutno slad zbavit zbytků prachu, drobných částeček zrn, nečistot 
a oloupaných pluch. Čištění a leštění (polírování) sladu se provádí ve válcovitých sítech 
leštičky, která kartáči leští sladová zrna, uvolňuje a ventilátory odsává zbytky prachu; 
do sběrných koryt propadává sladová krupice a jemné nečistoty. Sladový prach obsahuje 
kromě minerálních látek i sladovou moučku a pluchy a nemá ho být více než 0,02 % 
z celkové hmotnosti sladu. Takto vyrobený a ošetřený slad se expeduje buď pytlovaný, 
nebo volně ložený. 
 
 
17. 2. 3 Náhražky sladu 
 
Sladové náhražky (tzv. surogáty) jsou suroviny nesladové, používané k částečné náhradě 
sladu z důvodů ekonomických, pro nedostatek či nedostupnost ječného sladu (války, krize), 
případně z důvodů technologických či obchodních. V tradičních pivovarských zemích 
se používají omezeně, zpravidla pro výrobu specifických druhů piv (např. v Belgii), 
pro výrobu bezlepkového piva z rýže a čiroku, případně z nových pekařských bezlepkových 
cereálií.  
Používají se škrobnaté náhražky, které jsou představovány nesladovaným, případně tepelně 
opracovaným obilím (ječmen, kukuřice, rýže, pšenice, čirok, proso, z ostatních obilovin žito, 
oves, Tritikale, pšenice aj.), obilnými vločkami (z ječmene, pšenice, ovsa), přečištěnými 
frakcemi obilných zrn (kukuřice, rýže, čirok), předvařenými obilnými vločkami (kukuřice, 
rýže), obilnými moukami, obilnými škroby (ale také škrobem bramborovým a tapiokovým). 
Používají se též škrobnaté výluhy, sirupy a koncentráty, speciální sladové náhražky 
a moderně upravené sladové náhražky. 
Cukerné náhražky zahrnují krystalovou sacharosu (řepný a třtinový cukr), surový cukr, 
invertní cukr (po enzymové hydrolýze sacharosy), nebo škrobový cukr. 
Sladové výtažky jsou speciální výrobky ze světlého plzeňského nebo diastatického sladu 
a používají se jedlé sladové výtažky, kanditní sladové výtažky, pekařské sladové výtažky 
a výtažky „textilní“ (používané v textilním průmyslu). 
 
 
17. 3 CHMEL  
 
Chmel a z něho vyrobené výrobky jsou dosud nezastupitelnou surovinou, přinášející pivu 
hořkost a aroma („koření“ piva). 
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17. 3. 1 Pěstování chmele 
 
Chmel (Humulus) je mnohaletá rostlina (kořen vytrvává až 25 let), převážně zařazována 
do Canabinaceae, někdy do Moraceae, příp. Urticaceae.  
Chmel otáčivý, poddruh evropský (Humulus lupulus L. ssp. europeus), používaný 
pro pivovarské účely, je ve varietě kulturní (var. culta) a podle zabarvení révy v subvarietách 
červeňáky (odstíny červené až fialové, způsobené anthokyany) a zeleňáky 
(bez této pigmentace).  
Velmi intenzivně rostoucí rostlina (až 30 cm/den) je asi od 50 cm výšky po vodícím drátu 
pravotočivá, často roste až do výšky 7 – 8 m. Samičí květenství (chmelové hlávky) mají 
ve speciálních buněčných vakuolách lupulinových žláz rezervoár pivovarsky 
a farmakologicky cenných látek (polyfenoly, chmelové silice a chmelové pryskyřice). Kvalitu 
chmelových hlávek a rostliny mohou poškodit některé mikrobiální choroby (houby, viry, 
viroidy a bakterie), jako je padlí chmelové, peronospora a další plísně rodu Fusarium, 
Bothrytis, Verticilium aj. Chmel napadají také živočišní škůdci, jako jsou lalokonosec 
libečkový, dřepčík chmelový, mšice chmelová, sviluška chmelová aj., také poškozující 
rostlinu, snižující výnosy hlávek a obsah účinných látek. Z tohoto důvodu jsou rostliny 
obvykle ošetřovány během vegetace a narůstá riziko reziduí použitých látek (fungicidy, 
insekticidy). Během posklizňové úpravy chmelových hlávek, zejména ve fázi sušení, se někdy 
sahá až ke konzervaci pomocí síření chmele (0,25 – 0,60 kg síry na 50 kg chmele). 
 
 
17. 3. 2 Chemické složení chmele 
 
Suché chmelové hlávky obsahují technologicky a ekonomicky důležité sloučeniny, balastní 
látky, ale i nežádoucí látky. Hlavními technologicky významnými složkami, ovlivňujícími 
průběh výroby i kvalitu piva, jsou polyfenoly extrahovatelné horkou vodou, silice 
extrahovatelné vodní parou, a také důležité chmelové pryskyřice.  V chmelu jsou α-hořké 
kyseliny (humulony, kohumulony, adhumulony a prehumulony; izomerací a prenylací tvořící 
lupulony), iso-α-hořké kyseliny, β-hořké kyseliny. V chmelu je sledován výskyt 
nežádoucích látek vč. mikroorganismů, pozornost je věnována i zdravotním vlastnostem 
vybraných účinných látek chmele. 
 
 
17. 3. 3 Účinné látky chmele a jejich vliv na konzumenta 
 
Hořké látky chmele (Humulus lupulus) a chmelových přípravků vykazují bakteriostatické 
vlastnosti proti rodům Lactobacillus a Pediocccus; α-hořké kyseliny jsou účinnější    
než iso-α-hořké kyseliny. Komerční výrobky s β-hořkými kyselinami, především 
představované lupulonem, vykazují až toxicitu vůči G+ bakteriím a dokonce inhibiční účinek 
proti některým mykobakteriím. Humulon inhibuje např. transkripci dvou genů enzymu 
cyklooxygenázy, významně se uplatňující v potlačení protizánětlivých procesů; inhibicí 
tvorby nových cév může omezovat růst zhoubných nádorů. Isohumulony, které nejsou 
v čerstvém chmelu, ale tvoří se spontánní izomerací při stárnutí chmele, mají antidiabetické 
účinky. Působí na principu podpory aktivity regulátorů metabolismu glukózy a lipidů 
a u pacientů s diabetem II. typu příznivě ovlivňují citlivost pacientů k insulinu. Rovněž 
zlepšují stav při hyperlipémii. 
Chmelové silice mají sedativní a antiseptické účinky. 
Polyfenolové látky mají antioxidační a antibakteriální účinky, v mírných dávkách se mohou 
uplatňovat (jako červené víno a zelený čaj) příznivě v prevenci kardiovaskulárních chorob. 
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V lupulinových žlázkách se produkují látky ze skupiny samičích pohlavních hormonů 
fytoestrogenů – prenylflavonoidy – s prokázanými antioxidačními, protizánětlivými 
a protirakovinnými účinky. Uplatňují se v přiměřené (netoxické) dávce příznivě v řadě 
funkcí v těle, např. při tlumení potíží během klimakteria, při depresích, bolestech hlavy 
a zvýšené únavě. Xanthohumulon  přispívá k lepšímu poutání vápníku v kostech a omezuje 
tím vznik osteoporózy. Inhibuje také aktivitu jaterního enzymu (diacylglycerol-o-
acyltransferázy), uplatňujícího se v biosyntéze triglyceridů; inhibuje enzymy, aktivující 
působení karcinogenů. Inhibicí jeho činnosti snižuje riziko vzniku hypertriglyceridémie, 
aterosklerózy a diabetu. Působením mikroflóry ve střevě člověka je přeměňován 
na nejúčinnější rostlinný fytoestrogen 8-prenylnaringenin, což zvyšuje jeho dostupnost 
z rostlinných materiálů, jako je chmel. Mezi potravinovými doplňky jsou k dispozici tablety 
„Meno Hop“ z chmele, s účinkem tohoto fytoestrogenu, tlumícím výše uvedené obtíže. 
Spolu s dehydrocykloxanthohumulonem chrání buňky proti toxickým xenobiotikům 
aktivací enzymů typu chinonreduktáz, které xenobiotika na bázi chinonů redukují 
na hydrochinony, snáze u savců degradovatelné.  
Chmel obsahuje též  trans-resveratrol (trans-3,4‘,5-trihydroxystilben) v koncentracích    
42 – 170 mg.kg-1, jemuž je přisuzováno snižování inklinace ke koronárním problémům 
(„francouzský paradox“), antivirové, antikarcinogenní, antioxidační, estrogenní a další 
příznivé působení na organismus konzumenta. 
 
Nepříznivě působící složky 
Chmel a výrobky z něj mohou však mít mezi obsaženými látkami i nepříznivě působící 
složky a chemické látky. Jedná se zejména o dusičnany, jelikož chmel patří k rostlinám 
s vyšším obsahem dusičnanů. Jejich obsah včetně použité vody nesmí ve finálním 
výrobku    – pivu překročit 50 mg.l-1. V průběhu výroby se dusičnany mohou mikrobiální 
činností redukovat na dusitany, podílející se na tvorbě karcinogenních N-nitrosaminů. 
Výrobky z chmele již tak vysokou hladinu nemívají. Výskyt chemických prvků (těžkých 
kovů, jako je olovo, chrom, rtuť a arsen) bývá nejvyšší v granulovaných chmelových 
přípravcích, kdežto v extraktech (etanolových a CO2) bývá až o 95 – 99 % snížen. Postřikové 
ochranné látky (fungicidy, insekticidy a akaricidy) rovněž přinášejí do finálních výrobků 
rezidua; přístup k nim se ve světě velmi liší (měďnaté fungicidy jsou v USA bez limitu, 
Německo má limit max. 1000 mg.kg-1 chmele, ČR max. 20 mg.kg-1 chmele) a jejich praktický 
výskyt u nás bývá často vyšší. Při výrobě extraktů se též používají chemické látky, které 
zanechávají zbytky i po jejich pečlivém odstraňování (nejčastěji ethanol); v izomerovaných 
výrobcích zůstávají často rezidua katalyzátorů (oxidů hořčíku, vápníku, solí dvojmocných 
kovů nebo alkalické hydroxidy), u hydrogenovaných výrobků též (např. tetrahydroboritan 
sodný, soli niklu aj.).  Rovněž rezidua radionuklidů mají v různých státech různé limity 
(celková aktivita α- a β-záření a aktivita 222Ra). Chmel může obsahovat i nežádoucí 
mikroorganismy a produkty jejich činnosti (plísně a jejich karcinogenní mykotoxiny či další 
nežádoucí látky) jejichž limity jsou striktně dány. 
Během skladování chmele a jeho zpracování na chmelové výrobky dochází ke změnám 
ve složení chmelových pryskyřic, silic a polyfenolů, kterým říkáme stárnutí chmele. Snižuje 
se obsah a kvalita především α- a  β-hořkých kyselin, vytváří se tzv. S-frakce blíže 
nespecifikovaných látek, které mohou být při vyšším obsahu zdrojem výrazné nepříjemné 
hořkosti piva.  O hladině jejich škodlivosti není dosud moc známo.  
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17. 3. 4 Chmelové výrobky 
 
I přírodní chmelové hlávky mají při přímém použití na chmelení piva určité nedostatky, 
ke kterým patří např. nízká hladina účinných látek, nízká chemická stabilita, nehomogenita, 
přítomnost již citovaných reziduí cizorodých látek nebo obtížná manipulace se žoky. Zmíněné 
nedostatky jsou v případě chmelových výrobků minimalizovány; i tyto však nejsou 
jen nositeli předností, byť jsou koncentráty účinných hořkých látek. 
 
K chmelovým výrobkům patří přípravky vyrobené: 
 
� mechanickou úpravou hlávkového chmele, 
� extrakcí hlávkového chmele,  
� chemickými úpravami, 
� kombinované chemické přípravky, 
� syntetické chmelové preparáty. 
 
Jejich přednostmi jsou značně nižší prostorové nároky na skladování, prodloužení chemické 
stability a tím zvýšení jejich pivovarské hodnoty, snadnější manipulace a možnost 
automatizace dávkování, vyšší přechod účinných hořkých látek při chmelovaru, snížení ztrát, 
možnost odděleného dávkování chmelových pryskyřic a silic, menší odpad a nižší zátěž 
odpadních vod. 
Mezi chmelové výrobky můžeme zařadit chmelové prášky a pelety (jedná se o granulovaný 
chmel – pelety označované číslem podle stupně zkoncentrování hořkých kyselin jako pelety 
typu 100, 90, 45 a 30, a také bentonitové pelety). Velmi rozšířené jsou chmelové extrakty 
vyráběné z rozemletého chmele extrakcí hořkých látek různými rozpouštědly, kontinuálním 
a diskontinuálním postupem pomocí ethanolu a oxidu uhličitého. V praxi dosud málo 
uplatňované jsou izoláty chmelových silic pro přímou úpravu aroma piva. 
Chemickými úpravami hlávkového chmele se vyrábějí chmelové isoextrakty a redukované 
hydrogenované iso-α-hořké kyseliny, isopelety a huluponové extrakty. Velmi drahými 
a v praxi dosud neuplatněnými zůstávají syntetické hořké látky. 
 
 
17. 4 VODA V PIVOVARNICTVÍ  
 
Pivovarnictví patří mez průmyslová odvětví potravinářství s největší spotřebou vody. 
Podle účelu použití ji můžeme rozdělit na: 
 
� varní vodu, která je jednou ze základních surovin pro výrobu piva a představuje podle 

druhu a charakteru výrobku 75 – 80 % hmotnostních piva. V podstatě jde o vodu pitnou, 
splňující požadavky na zdravotní i hygienickou nezávadnost;  její fyzikálně-chemické 
a biologické vlastnosti ovlivňují průběh výroby, základní kvalitu a do velké míry také 
specifické znaky určité značky piva. 

� mycí a sterilační vodu, která musí být prostá mikroorganismů, chemických kontaminantů 
a nesmí zapáchat.  

� provozní vodu, která musí odpovídat standardům pro jednotlivé operace a zařízení. 
Potravinářské kvalitě musí odpovídat tehdy, je-li přímo vstřikována do výroby, 
např. při vaření mladiny; voda k chlazení se často chemicky i mikrobiologicky upravuje. 
Voda používaná k přípravě mycích roztoků a k pasteraci musí mít především nízký obsah 
minerálních iontů, voda k výplachům zařízení, transportních nádob, lahví a sudů musí být 
hygienicky nezávadná. 
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Významným znakem je tvrdost vody, tvořená obsahem rozpuštěných solí. Je to kritérium 
pro posouzení vhodnosti vody k určitým technologickým aplikacím. Řada pivovarů 
má „svou“ vodu s charakteristickou tvrdostí (plzeňská, mnichovská, dortmundská, vídeňská, 
Dublin, Kodaň, Budvar, Lobkowitz apod.). Vodní zdroje, používané pro výrobu piva (spodní 
a povrchové), se liší zastoupením jednotlivých iontů, jejich vzájemnými poměry a obsahem 
dalších složek, což má vliv na proces výroby, kvalitu, charakteristické vlastnosti a senzorické 
znaky určité značky piva. Voda obsahuje také rozpuštěné plyny (oxid uhličitý, kyslík, volný 
chlor a sulfan) a organické sloučeniny; pro použití se musí různými postupy upravovat 
(včetně sterilace, chlorace, deaerace). Vzhledem k potřebě velkého objemu vody 
(12x převyšuje výstav piva) se pivovary snaží určitou část vody i náročnými moderními 
postupy recyklovat. 
 
 
17. 5 POMOCNÉ SUROVINY A PŘÍPRAVKY  
 
Pomocné suroviny a přípravky se používají i v pivovarnictví. Jsou to enzymové přípravky, 
barvící přípravky, přípravky zvyšující či snižující pěnivost piva, zvyšující stabilitu pěny piva, 
dále sladidla, stabilizační přípravky či filtrační membrány. 
 
 
17. 6 TECHNOLOGIE VÝROBY PIVA  
 
Všechny vstupní suroviny (slad, chmel, voda, přídavky) se postupně uplatňují v jednotlivých 
technologických krocích výroby piva.  
Slad se předčistí, naváží potřebná dávka na várku („sypání“), pošrotuje se, sladový šrot 
se nasype do varní vody ve scezovací kádi a míchá. Nastupuje postupné zahřívání a aktivace 
enzymů ve fázi zvané rmutování, poté scezování sladiny přes pevné zbytky sladového šrotu 
(tzv. sladkého mláta). Vyslazováním zbytků extraktivních látek další vodou získáme celkovou 
sladinu. 
Následným vařením s chmelem či chmelovými přípravky (fáze tzv. chmelovaru) získáme 
horkou mladinu, kterou chladíme, provzdušňujeme a zbavíme hrubých a jemných hořkých 
kalů (vířivá káď). Dochlazením na „zákvasnou“ teplotu získáme studenou mladinu, která 
vstupuje do hlavního výrobního kroku, hlavního kvašení. 
 
 
17. 6. 1 Příprava sladiny 
 
Mletí (šrotování) sladu se provádí jako suché (případně slad může být zvlhčen kondicionéry) 
na mlecích stolicích, příp. kladívkových šrotovnících. Účelem je zpřístupnit endosperm 
pro fyzikálně-chemické a enzymové reakce ve varně za co největšího zachování celistvosti 
pluch. Výsledek šrotování (granulace) podléhá pečlivé laboratorní kontrole odebraných 
průměrných vzorků (100 – 200 g) ze vzorkovače šrotovníku. Vystírání studené, teplé a horké 
spočívá především v míchání ve vystírací nádobě v hlavním nálevu vody (voda představuje 
„tělo piva“), zapářce a následném nálevu vody po dobu 10 – 30 minut, při mokrém mletí 
až 30 – 40 minut.   
V průběhu rmutování probíhají mechanické, chemické, fyzikální a především enzymové 
(amylolytické, proteolytické, kyselinotvorné a oxidačně-redukční) děje s cílem rozštěpit 
a převést optimální podíl extraktu do roztoku dekokčními či infuzními postupy. Příprava 
mladiny pokračuje scezováním sladiny, při kterém ze scezovací nádoby s dvojitým dnem 
odteče předek (sladina) a zůstane mláto. Horkou vodou vyluhujeme zbytek extraktu 
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(vyslazování mláta) a získaný výluh (výstřelek) přidáme ke sladině. K  oddělení sladiny 
můžeme použít konvenční i moderní sladinové filtry. 
 
Obrázek 15: Schéma výroby mladiny 

 
 
 
17. 6. 2 Chmelovar 
 
Sladinu převedeme do varné pánve, přidáme chmel (chmelíme; „koření piva“) nebo výrobky 
z chmelu a vaříme 100 – 120 minut. Během mechanického pohybu a varu probíhá řada 
fyzikálních, chemických a biochemických pochodů, jejichž výsledek se promítá ve složení 
mladiny a výrazně ovlivňuje následné technologie a vlastnosti piva. Vyrobenou mladinu 
zbavíme zbytků chmele a hořkých kalů v chladící a  usazovací kádi, následně ve vířivé kádi, 
v případě spodně kvašených piv ochlazujeme na zákvasnou teplotu (5 – 6 °C) pro studené 
kvašení a provzdušňujeme. 
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17. 6. 3 Hlavní kvašení piva 
 
Přidáním kvasinek vytvoříme podmínky pro hlavní kvašení, pak pivo dokvašuje a zraje, 
filtruje se a stabilizuje, plní do ošetřených lahví, případně pasterizuje a plní do ošetřených 
sudů či menších tanků a je skladováno pro expedici. 
 
Obrázek 16: Schéma výroby piva z mladiny 

 
 
Ochlazenou mladinu zakvašujeme přidáním pivovarských kvasinek (Saccharomyces 
cerevisiae), kterým je v pivovaru věnována mimořádná péče. Spodní pivovarské kvasinky 
(S. cerevisiae carlsbergensis, popř. S. cerevisiae uvarum) jsou používané při výrobě piva typu 
ležáků v teplotním rozmezí 7 – 15 °C se sedimentací kvasnic na dně kvasné nádoby. U nás 
jsou nejrozšířenější. Existují však i svrchní pivovarské kvasinky, které se používají zejména 
při výrobě pšeničného piva a piva typu Ale. Tyto svrchní pivovarské kvasinky mají teplotní 
rozmezí 18 – 22 °C, nesedimentují, ale jsou vynášeny na hladinu kvasícího média do tzv. 
kvasničné deky. Klasické pivo českého typu (Pils) vzniká spodním kvašením, v zahraniční 
(např. v Německu) je časté svrchně kvašené pivo. 
Při hlavním kvašení probíhá neúplné zkvašení cukerných látek z extraktu za tvorby ethanolu, 
oxidu uhličitého a řady vedlejších metabolitů vč. tepla, při současném pomnožení 
kvasničného zákvasu v tradičních otevřených kádích či nádržích (české pivo) „na spilce“. 
Tradiční stacionární kvašení s provzdušňováním (kvasinky jsou aerobní mikroorganismy) 
je nahrazováno velmi výkonnými moderními technologiemi kvašení (i dokvašování) piva 
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v cylindricko-kónických nerezových tancích (CKT), často vysokých přes 20 m, o průměru 
4,5 – 5 m, umístěných na volném prostranství, a vyráběné pivo již není tradiční plzeňského 
typu. Produkovaný velký objem oxidu uhličitého se využívá jako technologický plyn 
(k pneumatickému ovládání ventilů, plnění obalů před stáčením piva), přebytek 
se komprimuje a uplatňuje na trhu. 
Pivovarství je typickou enzymovou technologií a k použití enzymů a  jejich studiu výrazně 
přispívá. Vyjmenované technologické kroky, zejména zvýšení teploty při výrobě sladu, 
rmutování a pasteraci, výrazně omezují, až inaktivují citlivé naturální či přidané izolované 
enzymy.  Častou překážkou jejich použití jsou také legislativní požadavky. 
 
 
17. 6. 4 Dokvašování a zrání piva 
 
Dokvašování a zrání (ležení) piva probíhá při tradiční výrobě v ležáckých ocelových tancích 
v ležáckých sklepích při teplotě 2 – 0 °C, pod mírným tlakem produkovaného CO2. Doba 
dokvašování a zrání je závislá od „stupňovitosti“ piva, tj. obsahu extraktivních látek (tradiční 
asi 20 dní, ležáky 55 – 70 dní, speciály 3 – 4 měsíce). 
Dokvašování a zrání je kontrolováno provozně i laboratorně. K základním kriteriím v praxi 
patří kontrola teplot, hradících tlaků, kontrola postupu čištění, chuťové zralosti a pěnivosti 
piva. V této fázi výrobního procesu se též uplatňuje laboratorní kontrola  běžná (kontrola 
biologické čistoty piv a provozních zařízení, základní analýzy zahrnující prokvašení, pH, 
redox potenciál a obsah CO2 ); rozšířená laboratorní kontrola zahrnující stanovení těkavých 
látek (esterů, alkoholů, organických kyselin), vicinálních diketonů (2,3–butandionu 
/diacetylu/ a 2,3-pentandionu – máselné aroma v pivu), polyfenolů, β-glukanů, aldehydů 
a dalších látek, dle potřeby ověření specifické kvality konkrétního finálního výrobku. 
 
 
17. 6. 5 Filtrace piva 
 
Filtrace zaujímá ve výrobě piva významné místo. Uplatňuje se v již zmíněném oddělování 
sladiny, získávání čirého piva po dokvašování nebo stabilizační filtraci, více se používá při 
zahušťování kvasnic a zpětné separaci piva z nich. V pivovarství se využívá i odstřeďování 
a membránová filtrace. Základní funkční část tvoří výkonný filtr, naplněný naplavením 
filtračního materiálu, případně membrána. 
 
 
17. 6. 6 Pasterace piva 
 
Pasterace piva je velmi častým tepelným ošetřením, inaktivujícím mikroorganismy schopné 
kazit pivo; tím zabezpečuje jeho biologickou stabilitu (trvanlivost). Používá se často tunelový 
paster, ve kterém probíhá sprchování nekonečného pásu lahvového piva horkou vodou, 
nebo průtoková pasterace v deskových výměnících, či trubkových výdržnících (proti 
deskovému daleko méně poškozuje senzorické vlastnosti piva). Pivo se potom účinně zchladí. 
Významná je kontrola účinnosti pasterace, která se provádí pomocí vložení pasteračního 
monitoru do běžící řady lahví, nebo pomocí mikrobiologického rozboru pasterovaného piva, 
jehož spolehlivost musí být ještě ověřována trvanlivostí piva. Pasterace se dá prokazovat 
i chemicky. 
Spolehlivost pasterace piva musí být v součinnosti a návaznosti na účinné mytí a sterilaci 
sudů, jejichž teplotní změny, tlak uvnitř sudu či vodivost použitých mycích roztoků 
je monitorována vnitřními, případně vnějšími čidly. 
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Také drobné spotřebitelské obaly, v nichž převažují skleněné lahve, jsou ošetřeny 
a dostatečně vypláchnuty. V poslední době je doplňují plastové obaly o různém objemu. 
 
 
17. 6. 7 Stabilizace piva 
 
Vyrobené pivo musí mít jiskru, tj. být čiré a trvanlivé. Trvanlivost znamená stabilitu 
jak po stránce biologické, tak i fyzikálně-chemické (koloidně). Čirost piva narušují zákaly, 
a to biologický a nebiologický. K dosažení čirosti se aplikují v průběhu výroby piva 
stabilizační přípravky, které reagují s kalícími látkami, poté se zpět oddělují, regenerují 
a používají s určitou ztrátou opakovaně. Stabilizační přípravky lze rozdělit dle účinku 
na srážecí, adsorpční, enzymové a antioxidační; novější metody používají membrány 
a měniče iontů. 
 
 
17. 6. 8 Stáčení piva 
 
Stáčení nápojů do obalů je stále komplikovanější proces, náročný na inženýrské, energetické, 
stavební, hygienické i společenské realizace, protože je zapotřebí splnit požadavky 
jeho fyzikálně-chemických vlastností a zachovat jeho kvalitu. U piva se jedná především 
o zamezení kontaktu se vzduchem, který rychle narušuje jeho senzorickou a koloidní stabilitu, 
a ztrátám oxidu uhličitého.  
Stáčírna bývá nejčastěji jednopodlažní hala s přilehlými sklady prázdných a plných obalů, 
pomocných materiálů (etiket, lepidel, mycích a desinfekčních prostředků) a pomocných 
provozů, jejíž provoz se vyznačuje výraznou hlučností. Obaly a obalový materiál tvoří 
především obaly výčepní (sudy a malé tanky) a drobné spotřebitelské obaly (skleněné lahve, 
plastové lahve a plechovky), které jsou  po umytí a naplnění skládány na palety, 
či do plastových přepravek. Významným krokem plnících linek je uzavírání lahví 
korunkovým, či odtrhávacím uzávěrem a kontrola kvality plných lahví, které musí být plně 
funkční a spolehlivé i v rytmu linky až 25 000 lahví/hod. 
 
 
17. 6. 9 Výroba nízkoalkoholického a nealkoholického piva 
Výroba nízkoalkoholického a nealkoholického piva je určena především pro řidiče, 
před jízdou a během jízdy by však neměli pít pivo nízkoalkoholické. V zemích EU 
je označování legislativně zabezpečeno tak, že jako nealkoholické pivo se označuje výrobek 
s obsahem alkoholu do 0,5 % obj. a jako nízkoalkoholické pivo výrobek s obsahem alkoholu 
v rozmezí 0,6 – 1,2 % obj. V USA a Kanadě nesměly výrobky pod 0,5 % obj. alkoholu nést 
název pivo, ale musely se označovat jako lehký sladový nápoj (light malt beverage). 
V Japonsku se taková piva označují jako nápoj podobný pivu či chutnající jako pivo (beer 
taste drink). Výroba takového piva se dá zabezpečit jednak technologicky, a to úpravou 
receptury výroby na postup omezující tvorbu alkoholu během výroby, jednak využitím 
speciálních kvasinek či mikroorganismů, a také šetrným odstraněním alkoholu z piva 
destilací. 
Technologicky se dá zabezpečit i výroba piva s redukovanou hladinou zatěžujících 
sacharidů – tzv. dia pivo.  
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