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ABSTRAKT 

V teoretické �ásti diplomové práce je uvedena charakteristika cereálií, cereálních výrobk�

a jejich význam ve výživ�. Rovn�ž je zde popsána vláknina – její definice, d�lení, 

chemické složení, metody stanovení a taktéž význam ve výživ�. Praktická �ást popisuje 

zp�sob stanovení vlákniny ve vybraných cereálních výrobcích enzymatickou a neutráln�

detergentní metodou a srovnání t�chto metod. 
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ABSTRACT 

Theoretical  part  of  the  thesis  is focused on the characterization of cereals, cereal 

products and their importace in nutrition.  This part also describes the dietary fibre – its 

defininition, division, chemical structure, methods of determination as well as the 

importance in nutrition. Practical part deals with the process of determination of dietary 

fibre in selected cereal products by using the enzymatic and the neutral detergent method 

and also the comparison of both. 
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ÚVOD 

Cereálie (obiloviny) provázejí  lidskou spole�nost od nepam�ti. Pro lidskou výživu se 

p�ímo používá z obilovin výhradn� zrno. Celá zrna cereálií jsou bohatá na �adu 

komponent, které jsou spojovány se snižováním rizika vzniku koronárních srde�ních 

onemocn�ní, rakoviny, diabetu, chorob gastrointestinálního traktu, hypertenze, obezity a 

n�kterých dalších chronických onemocn�ní. Jedná se zejména o látky jako jsou potravní 

vláknina, škrob, proteiny, antioxidanty, minerální látky, vitaminy, lignany �i fenolové 

slou�eniny. V�tšina t�chto protektivních složek se ale nachází v klí�ku a otrubách, a  jejich 

obsah se p�i b�žném mlýnském zpracování snižuje. P�ísun celých zrn prost�ednictvím 

denní stravy však ani zdaleka nespl�uje sou�asná doporu�ení. Ke zvýšení konzumace 

celozrnných  potravin by  m�la  napomoci  zdravotní  tvrzení  o  celých  zrnech  sou�asn�

s rozši�ováním informací o pyramid� zdravé výživy doporu�ující minimáln� šest porcí 

cereálních potravin denn�, z �ehož t�i by m�ly být výrobky celozrnné.  

Jako vláknina byla tradi�n� ozna�ována ta sou�ást potravy, která se nerozkládá ani 

va�ením ve z�ed�né kyselin�, ani ve z�ed�ném louhu. Tato definice ovšem nepostihuje 

skute�né procesy, probíhající v lidském trávícím ústrojí, a proto byla vytvo�ena definice 

nová, podle níž termín vláknina zahrnuje všechny látky rostlinného p�vodu, které nejsou 

rozkládány enzymy lidského trávícího ústrojí. Vláknina se dále rozd�luje na nerozpustnou 

(p�edevším celulosa, hemicelulosy a lignin) a rozpustnou (zejména pektiny). Zdrojem 

vlákniny jsou potraviny rostlinného p�vodu. Nejvíce vlákniny se získává z ovoce a 

zeleniny, dobrým zdrojem jsou i obiloviny, brambory a lušt�niny. 

Význam vlákniny pro lidský organismus spo�ívá p�edevším v její ochranné funkci proti 

n�kterým civiliza�ním chorobám. Rozpustná vláknina ovliv�uje hladinu cukru v krvi a 

n�které druhy (nap�. �-glukany) i hladinu krevního cholesterolu. Rozpustná vláknina 

rovn�ž zv�tšuje sv�j objem a vytvá�í v žaludku viskózní roztok, který prodlužuje pocit 

nasycení. Nerozpustná vláknina zlepšuje st�evní peristaltiku, protože urychluje pr�chod 

potravy zažívacím traktem. P�íjem obou typ� vlákniny potravou je pro naše zdraví 

nezbytný. 

Tématem diplomové práce bylo stanovení vlákniny ve vybraných cereálních výrobcích 

(mouka, chléb, pe�ivo, cereální snídan�, t�stoviny, sušenky) a porovnání jejího obsahu 

v t�chto výrobcích. Vláknina byla stanovena dv�ma metodami: enzymatickou a neutráln�

detergentní metodou. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CEREÁLIE 

 
Cereálie �ili obiloviny a cereální produkty jsou od nepam�ti významnou složkou výživy 

obyvatelstva prakticky celé naší planety. Na základ� historických poznatk� se p�edpokládá, 

že náznaky p�stování obilovin v Asii byly již ve 12. až 10. tisíciletí p�ed naším letopo�tem. 

Výlu�né postavení  základní  potraviny si obiloviny udržely v pr�b�hu tisíciletí.. Ve  druhé  

polovin� 20. století však  dochází  k  poklesu  p�ímé spot�eby výrobk� z obilovin.[1, 2] 

Cereálie p�ispívají z více než  60%  k sv�tové produkci potravin poskytujících pro výživu a 

zdraví pot�ebné proteiny, sacharidy, minerální látky, vitaminy a vlákninu. Výrazn� tak 

ovliv�ují výživovou bilanci populace a mají mezi ostatními zem�d�lskými plodinami 

výsadní  postavení,  a to nejen co do masovosti spot�eby. P�stují se v první �ad� pro zrno 

na konzum, na výživu zví�at, na pr�myslové zpracování a na osivo. Jejich p�edností je, že 

jsou relativn� dob�e skladovatelné, je možné je bez v�tších t�žkostí p�epravovat na dlouhé 

vzdálenosti,  nepodléhají sezónním výkyv�m nabídky a poptávky, mají výhodné složení 

pro výživu �lov�ka a zví�at a jako potravina jsou pom�rn� levné. [3, 4]  

 

1.1 Obecná charakteristika obilného zrna 
 

Pro lidskou výživu se z obilovin p�ímo využívá výhradn� zrno. Morfologická skladba zrna 

všech obilovin je v zásad� stejná. Zrna se liší p�edevším tvarem, velikostí, hmotností a 

podílem jednotlivých vrstev. Tvary zrna jsou od tenkých protáhlých až po tém�� kulatá, 

zastoupení a po�adí jednotlivých vrstev je však shodné. Charakteristické pro jednotlivé 

obiloviny je to, zda má zrno pluchy nebo je nahé, a tvar zrna. Absolutní rozm�ry zrna se 

mohou pon�kud lišit i pro stejný druh obilovin v závislosti na odr�d�, klimatických  

podmínkách  každého  roku a  lokality, kvalit� p�dy a agrotechnice. Každá obilka se skládá 

z endospermu, klí�ku a obalových vrstev. [5] 

Nejvrchn�jší vrstvy zrna (oplodí), které jsou tvo�eny nerozpustnými a obtížn� bobtnajícími 

materiály, p�edevším celulosou, jsou ur�eny k ochran� zrna p�ed mechanickým 

poškozením a krátkodobými ú�inky vody a škodlivých látek. V následujících 

podpovrchových vrstvách (osemení) jsou barviva ur�ující vn�jší barevný vzhled zrna. 

Další vrstvy obsahují polysacharidické  látky, schopné v r�zném stupni bobtnání  a vázání 

vody, �ímž do jisté míry p�ispívají k udržování rovnováhy vlhkosti zrna. Dohromady tvo�í

všechny díl�í vrstvy pevnou, houževnatou vrstvu, která p�i mletí zrna p�echází do otrub. 
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Na rozhraní obalových vrstev a endospermu se nachází jednoduchá, m�k�í vrstva velkých 

bun�k, tzv. aleuronová vrstva, obsahující vysoký podíl bílkovin (cca 30 %), který je tém�� 

t�ikrát vyšší než v endospermu. Aleuronové bu�ky mají rovn�ž nejvyšší obsah minerálních 

látek, a proto se p�i vymílání aleuronové vrstvy výrazn� zvyšuje obsah minerálních látek 

(popela) v mouce. P�ed mlýnským zpracováním zrna se broušením odstra�uje celý klí�ek, 

který by jinak velmi rychle podléhal oxida�ním a enzymových zm�nám a zhoršoval 

senzorickou kvalitu výrobku. Pokud se klí�ky dále zpracovávají pro potraviná�ské ú�ely, 

musejí se p�ítomné enzymy b�hem n�kolika málo hodin inhibovat, jinak se již projeví 

p�íznaky chu�ových a pachových zm�n. Podíl jednotlivých �ástí zrna je u n�kterých 

obilovin zna�n� rozdílný. [4] 

Na Obr. 1 je znázorn�n podélný �ez pšeni�ným zrnem. 

Obr.   1.   Podélný   řez   pšeničným   zrnem   se   znázorněním   jeho 

 morfologických   vrstev   (vrstva   E   přechází   do  mouky,  vrstva O  

 do otrub, vrstva K je odstraňována s klíčkem) [4] 

1.2 Chemické složení obilovin 
 

Chemické  složení v�tšiny  cereálií  se vzájemn� p�íliš neliší. Zjišt�né hodnoty obsahu  

složek  jsou  ale variabilní a údaje získané r�znými autory z r�zných zemí se �asto zna�n�

liší. [4] 
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Chemické složení r�zných druh� obilovin uvádí tabulka (Tab. 1). 

Tab. 1. Obsah jednotlivých složek v obilovinách (v % hmot. při 15 % vlhkosti obilí) [2] 

Obiloviny, zrniny minerálie bílkoviny tuk sacharidy vláknina 

Žito 1,7 9,0 1,7 70,7 1,9 

Pšenice durum 1,7 13,2 2,4 65,0 2,5 

Je�men s pluchami 2,5 9,5 2,1 67,0 4,0 

Oves s pluchami 3,2 10,3 4,8 56,4 10,3 

Kuku�ice 1,5 11,0 4,4 67,2 2,2 

Proso loupané 1,8 11,5 3,9 68,1 2,3 

Rýže Paddy 4,0 6,9 1,6 68,4 8,9 

Daleko v�tší variabilita je ve složení mezi r�znými variantami jednoho druhu obilí.  

Zna�ný vliv na chemické složení zrna mají rovn�ž p�dní, klimatické a agrotechnické  

podmínky,  které  v  n�kterých p�ípadech ovliv�ují vlastnosti jednotlivých složek. 

Variabilitu  v  obsahu jednotlivých složek v pšeni�ném a žitném zrnu ukazuje tabulka 

(Tab. 2) . Rozdíly nejsou zap�í�in�ny chybou stanovení, ale skute�ným kolísáním obsahu 

složek. 

Tab. 2. Variabilita obsahu hlavních složek obilného zrna v %  [4] 

Složka Pšenice Žito 

Bílkoviny 9,0 – 15,5 8,5 – 13,5 

Sacharidy 75 – 82 78 – 86 

Vláknina 1,9 – 3,2 1,9 – 3,2 

Lipidy 2,0 – 2,8 1,6 – 2,7 

Minerální látky 2,0 – 3,0 1,8 – 2,3 

Obilné zrno se skládá z dvou hlavních �astí a to z vody a sušiny. Obsah vody se pohybuje 

p�ibližn� od 12 do 15 %, zbytek do 100 % je sušina. Tu  tvo�í p�ibližn� ze 75 % sacharidy, 

z 10-15 % proteiny a ze 2 % lipidy. Práv� velký obsah sacharid� byl d�vodem, pro� se 

obilniny považovali  za zdroj energie. Obilniny se dnes podílejí na krytí energie dodané 

potravou p�ibližn� z 1/3. [3] 

Nejv�tší podíl obilného zrna tvo�í sacharidy, z nichž podstatnou �ástí je škrob. 

Monosacharidy  a  oligosacharidy  se  v normálním  zdravém  zrnu  vyskytují  pouze          

v nepatrném množství (1–3 %). Krom� škrobu obsahuje zrno i další polysacharidy, 
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hemicelulosy, které jsou uloženy p�evážn� v podobalových vrstvách a tvo�í nestravitelnou 

vlákninu potravy. Jejich hlavní složkou jsou pentosany heterogenního složení, s p�evahou 

arabinosy a xylosy. Rozpustná �ást hemicelulos má zna�nou aktivitu vázání vody a je 

schopna tvo�it vysoce viskózní roztoky. Pentosany hrají významnou roli p�i tvorb� žitného 

t�sta. Z chemického hlediska pat�í mezi polysacharidy i celulosa, která je sou�ástí 

obalových vrstev a vlákniny potravy. V celozrnných moukách (resp. peka�ských 

výrobcích) vykazuje celulosa p�íznivé ú�inky na fyziologii trávení a její konzumace 

zlepšuje nep�íliš dobrou bilanci spot�eby vlákniny populace. Význam nestravitelných,  tzv. 

balastních  látek  v  poslední  dob� neustále  vzr�stá. Krom� pentosan� a �-glukan�

obsažených v cereáliích se k t�mto látkám �adí rovn�ž pektiny. 

Z technologického hlediska mají zvláštní význam bílkoviny zrna, a to zejména v pšenici. 

Nejv�tší podíl technologicky významných bílkovin je v endospermu uvnit� pšeni�ného 

zrna. Vypíráním pšeni�né mouky vodou se získává pružný a tažný hydratovaný gel – 

lepek, který je z 80–95 % v sušin� tvo�en pšeni�nou bílkovinou. Mokrý lepek obsahuje asi 

66 % hm. vody, po vysušení se získá tzv. suchý lepek. Obsah mokrého lepku je hlavním 

jakostním kritériem peka�ské jakosti pšeni�né mouky a obvykle i kritériem pro rozt�íd�ní

pšenic na potraviná�ské a ostatní. Kvalita lepku je charakterizována jeho pružností, tažností 

a bobtnavostí ve slabém roztoku kyseliny mlé�né. Pšeni�ný lepek není jednotná bílkovina, 

na základ� rozpustnosti ji lze rozd�lit na gliadin (rozpustný ve z�ed�ném ethanolu) 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 stran� ale má 

lepková bílkovina velmi nízký obsah esenciální aminokyseliny lyzinu (1–2 %). Z ostatních 

obilovin v zásad� podobný gel vyprat nelze. [4] 

Tuky tvo�í malý hmotnostní podíl obilného zrna. Tuk  je  obsažen  p�edevším  v klí�ku a

v aleuronové  vrstv�. Tuky  chlebových  obilovin  jsou  nažloutlé  olejovité  kapaliny,  

které  obsahují  nasycené mastné  kyseliny  v množství  18  –  25 %,  kyselinu  olejovou  

16  –  18 %,  kyselinu  linolovou 48 – 57 % a kyselinu �-linolenovou - 5 %. Tuk obsažený 

v obilce nemá v�tší technologický význam. V p�ípad� nevhodného skladování mouky  

m�že  však  dojít  k  hydrolýze  tuku  a  nežádoucímu  zvyšování  kyselosti mouky. 

Žluknutí je podmín�no vyšší vlhkostí obilí a rozvojem plísní produkujících lipasy. [2] 

Obiloviny je možno považovat i za zdroj vitaminů skupiny B. Thiamin (vitamin B1) a

riboflavin (B2) se vyskytují v obalových vrstvách v�tšiny obilovin a v klí�cích. Ve sv�tlých 

moukách zbývá podle stupn� vymletí jen cca 10  - 20 % p�vodního obsahu vitamin� B
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skupiny v zrnu. V tmavých moukách m�že být zachováno až 40 % p�vodního obsahu. 

Kyselina nikotinová a nikotinamid, další z vitaminu skupiny B, jsou ve vyšších množstvích 

p�ítomny v pšenici a je�meni. Z je�ného sladu se dostávají do piva, které je jejich bohatým 

zdrojem.  Z  lipofilních  vitamin� je  t�eba  se zmínit o vitaminu E – tokoferolu, který se 

ve vysoké  koncentraci  vyskytuje  v pšeni�ných  klí�cích,  z  nichž  se  izoluje  nap�íklad     

p�i výrob� vitaminových preparát� ve farmaceutickém pr�myslu.  

Obsah popela v celých zrnech se pohybuje v rozmezí cca 1,25 – 2,5 %, p�i�emž jeho 

koncentrace je nejvyšší v obalových vrstvách a  nejnižší v endospermu. Obsah popela 

v mouce proto vzr�stá se stupn�m vymletí. Popel obilovin je tvo�en p�evážn� oxidem 

fosfore�ným, nejhojn�jšími kovy jsou ho��ík, vápník a železo. V popelu se �asto objevují i 

minerální kontaminanty, zejména t�žké kovy.  

Obiloviny dále obsahují n�které složky v miniaturním množství. T�i z t�chto složek mohou 

být p�esto velmi významné. Nap�íklad kyselina fytová má schopnost vázat na 1 svou 

molekulu 6 atom� vápníku, ho��íku �i dvojmocného železa. Tyto slou�eniny nejsou 

v lidském organismu rozložitelné a tudíž takto vázané kovy nejsou již využitelné. Další 

složkou je cholin. Má velký význam pro nervomotorickou �innost našeho organismu. Jeho 

výhodným zdrojem je i nízkovymletá mouka, nebo� je v obilném zrnu rozložen dosti 

rovnom�rn�. Poslední z t�chto látek je kyselina paraaminobenzoová. Je totiž významným 

r�stovým faktorem a je nejvíce obsažena v obalových vrstvách zrna. [5] 

Zásadní pro zajišt�ní stability zrna a zmenšení poskliz�ových ztrát na minimum je vhodné 

skladování. Klí�ovým faktorem je p�edevším obsah vlhkosti, dále teplota a délka 

skladování. [6].   

 

1.3 Cereálie používané pro lidskou výživu 
 

Po tisíciletí tvo�ily obiloviny základ potravy �lov�ka. V podmínkách mírného pásma 

Evropy mají z p�stovaných obilnin zásadní význam pšenice, žito, je�men a oves. 

Z celosv�tového hlediska jsou však nejd�ležit�jší rýže a kuku�ice. Ostatní druhy obilnin 

jsou mén� rozší�ené, ale získávají stále v�tší význam v racionální výživ� �lov�ka. Do této 

skupiny obilnin za�azujeme pohanku, amarant, proso, triticale, �irok. [7] 

Z obilnin p�stovaných v našich podmínkách má z potraviná�ského hlediska nejv�tší 

význam pšenice a žito. Pšeni�ná i žitná mouka se vyzna�ují vysokým obsahem lepku, což 

je proteinový komplex, který dává t�stu bobtnavost, soudržnost, lepkavost a tím  schopnost  
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kynutí p�i rozpínání plynnými bublinami z kvasnic nebo kyp�ících prášk�. Ostatní 

obiloviny jsou na lepek chudé. [7] Pšenice je dnes na celém sv�t� po rýži druhou 

nejp�stovan�jší plodinou. Taxonomicky je �azena k rodu Triticum, p�stuje se v mnoha 

odr�dách, p�i�emž komer�n� nejd�ležit�jší je Triticum aestivum (pšenice setá) a Triticum 

durum (pšenice tvrdá), která se používá tém�� výhradn� pro výrobu t�stovin. [4, 8] V�tšina 

produkované pšenice je ur�ena pro lidskou spot�ebu a vzhledem k jejím jedine�ným 

vlastnostem se z ní vyrábí celá �ada nejr�zn�jších ingrediencí a potravin. Pšenice tedy jako 

nejd�ležit�jší chlebová plodina p�edstavuje základní zdroj lidské výživy. Její zrno se 

využívá na výrobu chleba, pe�iva, t�stovin, krup a v cukrá�ství. Pšeni�né šroty a otruby 

p�edstavují vysoce koncentrované krmivo, vhodné pro všechny druhy hospodá�ských 

zví�at. [3, 4] Potraviná�ská hodnota pšenice je podmín�ná technologickými vlastnostmi 

zrna ve spojení s kvalitními senzorickými vlastnostmi. Pšenice je tedy hlavn� zdrojem 

energie díky vysokému obsahu škrobu (50 – 70 %), který je lehce stravitelný. Obsah hrubé 

vlákniny je nízký (1,6 – 2,0 %). Nachází se v obalech, které p�i zpracování pro výživu lidí 

obvykle p�echázejí do otrub. Obsah bílkovin v zrnu je 8 – 13 %. Obsah zásobních bílkovin 

lze ovlivnit agrotechnickými zásahy. Zásobní bílkoviny gliadin (prolamin) a glutenin 

s vodou vytvá�ejí lepek. Vysoký obsah lepku pozitivn� ovliv�uje pekárenské vlastnosti 

pšenice. Obsah tuku je nízký (1,5 – 3 %), nachází se v n�m velké množství nenasycených 

mastných kyselin, kyseliny olejové a linolové. Ty zp�sobují, že tuk snadno podléhá 

oxidaci. Nutri�ní hodnota je také ur�ená obsahem esenciálních aminokyselin (lyzin, 

metionin, tryptofan), jejichž zastoupení v pšenici je pom�rn� nízké. Z vitamin� jsou 

v pšeni�ném zrnu obsaženy hlavn� vitaminy skupiny B, vitamin E a v menším množství 

také �-karoten. Z minerálních látek je nejvíce zastoupen fosfor. [3, 9] 

Další potraviná�sky významnou obilninou je žito. Žito seté (Secale cereale) je odolná, 

nenáro�ná rostlina p�stovaná obvykle v oblastech s chladným, drsn�jším klimatem, kde se 

jiným cereáliím neda�í. Ve sv�tovém m��ítku žito zdaleka nedosahuje významu pšenice. 

Žitná mouka se využívá na výrobu chleba, perník� a perníkových produkt�, na p�ípravu 

t�stovin, vlo�ek �i vegetariánských jídel. Krom� mouky se do jistého druhu k�ehkého 

chleba používají celá žitná zrna. Pražená žitná semena se prodávají jako tzv. žitovka nebo 

jsou základem tmavé kávoviny (melty). Mlýnské vedlejší produkty (otruby a krmné 

mouky) se využívají jako krmivo. V Americe se ze žita destiluje žitná whisky, u nás je 

žitný destilát známý pod názvem „režná“. [3, 4] Ve farmakologii se žito využívá 

k získávání námelových alkaloid� z porost�, které se námelem (houba pali�kovice 

nachová) um�le infikují. [8] Z nutri�ního hlediska je vn�jší vrstva endospermu žita 
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(aleuronová vrstva) bohatá na proteiny, minerální látky a vitaminy, zvlášt� skupiny B 

(tiamin, riboflavin, niacin, pyridoxin). Žito obsahuje jen asi 9 % dusíkatých látek, z toho 

v�tšinu tvo�í zásobní bílkoviny gliadin (prolamin) a gluteniny. Hlavní živinou žitného zrna 

je škrob, ale obsahuje také další polysacharidy – xylany a arabinoxylany v podob� žitných 

sliz�. Tuky jsou z velké �ásti lokalizované v klí�ku. Žito je pom�rn� dobrým a bohatým 

zdrojem  minerálních  látek  (draslík,  ho��ík, zinek, mangan). Je rovn�ž zajímavým 

zdrojem potravinové vlákniny. Množství vlákniny  v žitné chlebu je asi 3x vyšší  než v bílé  

pšeni�né  mouce. Krom� toho, zrna žita obsahují významné množství lignan� jako i jiných  

fenolových  slou�enin (nap�íklad tanin nebo kyselina fytová). [3, 9] 

Dalšími významnými obilninami u nás p�stovanými jsou je�men a oves. Ani jedna z t�chto 

obilnin nedosahuje významu pšenice a žita, ale p�esto jsou d�ležitou  sou�ástí  lidského  

jídelní�ku. Mají vysokou biologickou hodnotu a jsou významné ve výživ� d�tí a 

v dietologii. [7] Oves setý (Avena sativa) pat�í k nenáro�ným, odolným obilovinám, které 

jsou vhodné pro sušší a zejména chladn�jší oblasti s relativn� chudou p�dou. P�stuje se 

doposud p�evážn� jako krmivo. Oves se zpracovává hlavn� na vlo�ky, jejichž spot�eba má 

stále stoupající  tendenci. Dále se  vyrábí ovesná mouka, která se uplat�uje v d�tské výživ�

�i p�i výrob� snída�ových cereálií, ovesných kolá�k� aj. Mouka se p�idává do peka�ských 

výrobk�, které jsou pak jemn�jší, trvanliv�jší, ale drobiv�jší a mén� objemné. Dalšími 

produkty z ovsa jsou ovesná rýže, kroupy, otruby, proteinové izoláty (vznikají extrakcí 

bílkovin  z  ovsa),  expandované  obilky  a  extrudované  produkty,  jedlé  oleje,  plnidla  

do  jogurtu, ale i  �ada  kosmetických  výrobk�. [4, 8]  Z  hlediska  lidské výživy se jedná 

o velmi hodnotnou obilovinu, s vysokou biologickou hodnotou, která spl�uje zásady 

racionální výživy �lov�ka. Oves a ovesné produkty tak pat�í ke zdravotn� nejzajímav�jším 

cereáliím, proto se  také ovsu a ovesným výrobk�m v�nuje v poslední dob� stále v�tší 

pozornost. V porovnání s jinými cereáliemi má oves nejvyšší obsah bílkovin s vysokou 

biologickou hodnotou, která je dána p�edevším p�ítomností esenciálních aminokyselin 

lyzinu a methioninu, zna�ným množstvím lehce stravitelných sacharid�, vysokým 

obsahem vlákniny a obsahem tuku s p�íznivým pom�rem nasycených a polynenasycených 

mastných kyselin. Známé jsou i antioxida�ní ú�inky ovsa a schopnost snižovat hladinu 

cholesterolu díky p�ítomným �-glukan�m (rozpustná vláknina). [4, 6] Minerální látky jsou 

v ovsu také obsaženy ve vyšším množství, hlavn� draslík, fosfor, k�emík a ho��ík. Vápníku 

má oves rovn�ž více než v�tšina obilovin. Obsah vitamin� skupiny B je také vyšší než 

v jiných obilovinách. Vzhledem k tomu, že ko�en ovsa má velkou schopnost vázat na sebe 

nežádoucí látky, m�že být v rostlinách a v zrnu vyšší obsah nežádoucích t�žkých kov�
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(p�edevším kadmia, niklu a rtuti). Proto je kladený d�raz nejen na výb�r druhu ale i 

lokality pro p�stovaní ovsa. [3, 9] 

Poslední ze �tve�ice potraviná�sky nejvýznamn�jších obilovin v �R je ječmen. Všechny 

kulturní je�meny p�edstavují jeden diploidní druh je�men setý (Hordeum vulgare L.) dále 

�len�ný podle uspo�ádání klasu na je�meny dvou�adé, resp. více�adé (�ty��adý a šesti�adý). 

V sou�asné dob� se je�men využívá p�edevším na krmení hospodá�ských zví�at, 

potraviná�ské vyžití p�edstavuje pouze menší �ást (v 90. letech cca 20 – 25 % z celé 

produkce). [4] Hlavní podíl potraviná�ského je�mene se zpracovává na slad, dále se z n�j

vyráb�jí kroupy a krupky, které se p�idávají do polévek a dušených jídel. Krom� b�žných 

krup se produkují je�né celozrnné vlo�ky, lupínky, je�ná mouka se p�idává do t�stovin, 

knedlík�, zavá�ek, kroket, omá�ek, cukrá�ských výrobk�, pudink� a krém�. Je�men není 

chlebovinou,  obsahuje  málo lepku, ale používá se na pe�ení plochých chleb� a placek. 

Pro zvýšení sv�žesti je možné je�nou mouku až do 20 % p�idávat do mouky na p�ípravu 

r�zného pe�iva. Z je�mene se dále p�ipravuje náhražka kávy – melta. V poslední dob�

dochází díky novým v�deckým poznatk�m k obnovení zájmu o potraviná�ský je�men, což 

se projevuje nejenom rozši�ováním p�stebních ploch, ale i sortimentu je�ných výrobk�.

Nutri�ní hodnota je�mene spo�ívá vedle obsahu n�kterých vitamin� komplexu B, vitaminu 

E a antioxidant� zejména  v  p�ítomnosti  neškrobových  polysacharid�, které  spole�n�

s ligninem tvo�í je�nou vlákninu s �-glukanovou (rozpustnou) složkou, která má schopnost 

snižovat hladinu cholesterolu v krvi. U je�mene (resp. je�ných výrobk�) byly rovn�ž

zjišt�ny antivirové �i protirakovinové schopnosti, uplat�ují se i p�i lé�b� v�edových 

žalude�ních chorob nebo pro celkové posilování organismu proti stresovým zát�žím. Je�né

zrna jsou p�edevším zdrojem sacharid� (75 – 85 %) a bílkovin (11 – 13 %), v menší mí�e

pak tuk� (cca 2 – 3 %) a dalších látek. D�ležitý je i obsah minerálních látek, z nichž 

p�evažují fosfor s draslíkem. [4, 8] 

Celosv�tov� nejvýznamn�jší obilninou je rýže. Rýže má semeno obalené kožovitou 

slupkou, která se odstra�uje obrušováním a lešt�ním. S ní odpadávají i biologicky  

hodnotné  povrchové vrstvy, takže  tržní druhy  loupané rýže jsou na vitaminy skupiny B 

velmi chudé. U nás se rýže v�tšinou konzumuje jako p�íloha.  

Podobn� jako rýže  je  velmi  významnou  sv�tovou obilninou kukuřice. Pro potraviná�ské 

ú�ely slouží vybrané odr�dy kuku�ice, a to dle zp�sobu užití. Kuku�ice se u nás p�idává 

jako kuku�i�ná mouka do �ady potraviná�ských výrobk�, konzumuje se v podob�

popcornu, va�ená,  nebo sterilovaná. [7] 
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Díl�ími dopl�ky potraviná�ské produkce b�žných obilovin jsou maloobjemové cereálie.

Pozornost k nim je z d�vodu orientace významné �ásti populace na tzv. racionální výživu 

up�ena v celé Evrop�. V posledních desetiletí dochází v �eské republice k renesanci 

p�stování pohanky a prosa a za�íná se uplat�ovat nahý oves, pšenice špalda, amarant a 

další. Všeobecn� lze uvedené plodiny charakterizovat jako mén� prošlecht�né, s nižšími 

produk�ními schopnostmi, pom�rn� tolerantní k mén� p�íznivým podmínkám prost�edí, 

málo náro�né na vstupy. Sou�asn� lze u nich konstatovat vyšší hodnoty standardních 

parametr� kvality, vyšší nutri�ní hodnotu i obsah n�kterých specifických, zdravotn�

významných látek. Výrobky z nich rozši�ují potravní spektrum, uplat�ují se ve sfé�e tzv. 

racionální výživy, ve zdravotních dietách nebo ve farmacii. [10] Krom� šesti základních, 

výše  uvedených  obilnin  se  tak  v obchodech  s  racionální  výživou m�žeme b�žn� setkat 

s k�ížencem pšenice a žita, tzv. triticale a dále s p�vodní a velmi hodnotnou odr�dou

pšenice tzv. pšenicí špaldou. Ob� dv� plodiny se vyzna�ují vyšší biologickou hodnotou 

než klasické odr�dy pšenice a zasluhují si pozornost, jako sou�ást racionální výživy 

�lov�ka.  Dalšími plodinami, které náleží do této skupiny jsou tzv. pseudocereálie (neboli 

nepravé obiloviny). K nejvíce používaným a zkoumaným pseudocereáliím pat�í pohanka, 

amarant a quinoa (merlík chilský). Pohanka je obilnina, která u nás za�íná  prod�lávat  

svou   renesanci.  Loupaná pohanka  je  chutná  a výživná  strava. V�tšinou  se p�ipravuje  

v podob� r�zn� ochucených kaší. Z pohanky  se  rovn�ž vyrábí  krupky a  nebo mouka  

pro  výrobu  nudlí. Pohanka má nepatrn� naho�klou chu�, která se zmírní varem. Oproti 

základním obilninám má vyšší obsah esenciálních aminokyselin a obsahuje rutin. Je lehce 

stravitelná. Další, u nás relativn� nová a perspektivní obilovina, je amarant. Její význam 

spo�ívá p�edevším v tom, že na rozdíl od ostatních obilovin neobsahuje lepek. Proto hraje 

d�ležitou  úlohu  v  bezlepkových  dietách,  kde   nahrazuje  mouku   klasických   obilovin. 

V prodejnách s racionální výživou je již k dostání �ada výrobk�, jejichž sou�ástí je 

amarant. Tyto výrobky spl�ují zásady racionální výživy a zpest�ují jídelní�ek osob 

postižených celiakií. [4, 7] 

Produkcí nutri�ních látek zaostávají tyto plodiny za b�žnými obilovinami (pšenicí), 

vzhledem k nízkému výnosu. Kvalitou (spektrum a obsah aminokyselin, vyšších mastných 

kyselin i koncentrací minerálních látek) je ale p�ed�í. Proto tyto alternativní plodiny mají 

své opodstatn�ní v racionální výživ�. [10] 
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2 CEREÁLNÍ VÝROBKY VE VÝŽIVĚ ČR

Cereální výrobky hrají ve výživ� obyvatel �R velmi významnou roli. I p�es mírn�

stoupající spot�ebu t�stovin, mají rozhodující podíl výrobky pekárenské. Nezastupitelnou 

úlohu mají rovn�ž v celkové bilanci rostlinných a živo�išných zdroj� bílkovin a energie, 

protože spot�eba dalšího významného zdroje rostlinných bílkovin – lušt�nin – je u nás 

relativn� nízká. [4] 

 

2.1 Základní pojmy a definice pro mlýnské obilné výrobky, pekařské 

výrobky a těstoviny dle vyhlášky Mze ČR č. 333/1997 Sb. 

 
V praktické �ásti diplomové práce bylo analyzováno 9 vzork� cereálních výrobk�, které 

vyhláška Mze �R �. 333/1997 Sb. pro mlýnské obilné výrobky, t�stoviny, peka�ské 

výrobky, cukrá�ské výrobky a t�sta v platném zn�ní deklaruje takto: 

 

1. Mlýnské obilné výrobky 

Z mlýnských obilných výrobk� byla v diplomové práci analyzována mouka (pšeni�ná

celozrnná biomouka a celozrnná špaldová mouka) a snída�ové cereálie. Pro ú�ely této 

vyhlášky se rozumí: 

• moukou - mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilí a t�íd�ný podle velikosti 

�ástic, obsahu minerálních látek a druhu použitého obilí, 

• instantními mlýnskými obilnými výrobky – výrobky získané tepelnou úpravou, 

• müsli - sm�s mlýnských obilných výrobk�, upravených vlo�kováním, 

extrudováním nebo jinou vhodnou technologií, k nimž jsou p�idány další složky, 

zejména jádra suchých plod�, sušené nebo jinak zpracované ovoce a látky 

upravující chu�, v�ni nebo konzistenci.  

2. Pekařské výrobky 

Z peka�ských výrobk� bylo v diplomové práci analyzováno 5 výrobk� - celozrnný chléb, 

pšeni�no-žitný chléb, vícezrnná bageta, tukový rohlík a celozrnné sušenky. Pro ú�ely této 

vyhlášky se rozumí: 

• běžným pečivem - tvarovaný peka�ský výrobek, vyrobený z pšeni�né nebo žitné 

mouky, p�ísad a p�ídatných látek, který obsahuje mén� než 8,2 % bezvodého tuku a 

mén� než 5 % cukru, vztaženo na celkovou hmotnost mlýnských obilných výrobk�,
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• pšeničnožitným chlebem nebo pšeničnožitným pečivem - peka�ský výrobek, v jehož 

t�st� musí být podíl pšeni�ných mlýnských výrobk� nejmén� 50 % a žitných 

mlýnských výrobk� vyšší než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobk�,

• celozrnným chlebem nebo celozrnným pečivem - peka�ský výrobek, jehož t�sto 

musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobk� nejmén� 80 %

celozrnných  mouk  nebo  jim odpovídající množství upravených obalových �ástic 

z obilky, 

• vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem - peka�ský výrobek, do jehož t�sta 

jsou p�idány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, lušt�niny nebo 

olejniny v celkovém množství nejmén� 5 %, 

• sušenkami - výrobky získané upe�ením t�sta, zejména chemicky kyp�eného. 

 

3. Těstoviny 

Z t�stovin byly v diplomové práci analyzovány pouze celozrnné špagety. Pro ú�ely této 

vyhlášky se tedy rozumí: 

• těstovinami celozrnnými - t�stoviny vyrobené z pšeni�né celozrnné mouky. [11] 

 

2.2 Cereální výrobky nejčastěji zastoupené ve stravě

Cereální výrobky hrají v �ad� zemí klí�ovou úlohu a pro v�tšinu sv�tové populace jsou 

hlavní potravinou denní spot�eby. V�tšina z t�chto cereálních výrobk� by m�ly být 

výrobky celozrnné. Pom�rn� zna�ný podíl živin dodávaných cereálními výrobky  je ovšem 

výsledkem i provád�né povinné fortiikace (železo, vápník, thiamin, niacin) pšeni�né

mouky (s výjimkou celozrnné), resp. dobrovolné fortifikace snída�ových cereálií. Cereální 

výrobky  se  �adí  mezi  potraviny  s vysokým  stupn�m inovace,  mnohem  vyšším  než   

v kterémkoliv jiném potraviná�ském odv�tví. Vývoj nových výrobk� reflektuje jednak 

požadavky spot�ebitel�, ale v sou�asné dob� p�edevším názory nutricionist� a léka�� a 

snaží se tak p�ispívat k �ešení zdravotních problém� populace. [4, 12] 

 
2.2.1 Mlýnské výrobky 

 

Prvním typem cereálních výrobk� jsou mlýnské výrobky. Získávají se narušením obilných 

zrn. Pat�í sem mouka, krupice, kroupy, loupaná rýže, vlo�ky. P�i mletí se obilné zrno 
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zbavuje obalových vrstev a vzniká mouka. Zrno se nejprve �istí, odstra�ují se klí�ky, 

pluchy a rozrušuje se celistvost zrna. Zrno se mele na válcovacích stolicích.  

Podle stupn� vymletí se rozlišuje mouka: 

• vysokovymletá - obsahuje více povrchových �ástí zrna, je tmavší, mén� trvanlivá, 

h��e stravitelná, má vyšší biologickou hodnotu, 

• nízkovymletá - je lépe stravitelná, má sv�tlejší barvu, energeticky bohatá, má delší 

trvanlivost, obsahuje p�evážn� škrob, neobsahuje vitaminy a tuk. 

 

Základní druhy mouky a krupice jsou:

1. pšeničná mouka 

U pšeni�né mouky rozlišujeme mouku: hrubou, polohrubou, hladkou, hladkou 00 Extra, 

celozrnnou, chlebovou, výražkovou, škrobárenskou aj. 

2. pšeničná krupice 

U pšeni�né krupice rozlišujeme krupici: hrubou, jemnou, jemn� dehydrovanou a semolina. 

3. žitná mouka - používá se p�i výrob� tmavého chleba, perník�.

4. ostatní druhy mouky 

Zde pat�í následující druhy: rýžová mouka, kuku�i�ná mouka, je�ná mouka a pohanková 

mouka.  

 

Krupa�ské výrobky

Mezi mlýnské výrobky pat�í také krupa�ské výrobky jako nap�íklad: je�né kroupy, 

pšeni�né kroupy, ovesné kroupy. Jednotlivé druhy krup se liší granulací. 

Vlo�ky

Dalším typem mlýnských výrobk� jsou vlo�ky. Vyrábí se z o�išt�ných zrn, které se 

oloupou, napa�í,  listují  na  válcích  a  suší.  Na  trhu  jsou  vlo�ky  ovesné,  pšeni�né,  

žitné,  je�né pro pom�rn� vysoký obsah tuk� (z klí�k�) snadno žluknou. [13] 

Pufované výrobky

Dalším druhem jsou pufované výrobky. Vyrábí z loupané rýže, kuku�ice a pšenice. 

Obilovina se uzav�e v tlakové nádob�, kde se oh�ívá. Voda v obilce se m�ní v páru a 

rychlým snížením tlaku se vodní pára v obilce rozepne, tím se zv�tší povrch obilky a zvýší 

se její pórovitost. P�i pufování se p�edem propa�í obilní zrna, umístí se do pufovacího d�la 

a vyst�elují  se  do  sít�, p�i�emž  zrna  expandují a ztuhnou. Takto se p�ipravují nap�íklad 

z rýžových zrn Burizony, dále Arizony (ochucená loupaná rýže), �i Racio-celozrnné 

chlebí�ky. [13, 14] 
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Extrudované výrobky

Posledním  typem  mlýnských  výrobk� jsou  extrudované  výrobky.   Extruze  spo�ívá   

ve  stla�ování  materiálu  pomocí šnek� v uzav�eném prostoru a jeho vytla�ení (extruzi) 

pod  vysokým  tlakem  do  okolní  atmosféry.  P�i vysokém  tlaku  v  extrudéru  dochází   

k mnohonásobnému zv�tšení objemu a vysoké pórovitosti výrobku. V prodeji jsou k�upky, 

k�ehký chléb, pochoutky s vlákninou �i pražené extruderované vlo�ky. [13, 14] 

 

2.2.2 Cereální snídaně

V posledních letech se �ím dál více uplat�ují r�zné p�esnídávkové sm�si p�ipravované 

z obilnin pod názvem „Breakfest cereals“ (snída�ové cereálie) obsahující sušenou obilnou 

kaši, instantní ovesné vlo�ky, vlo�kované výrobky jiných obilovin a komplexní suché 

sm�si,  p�ipravované �ed�ním s vodou nebo mlékem. Dále jsou to také „Corn flakes“

výrobky na bázi kuku�i�né krupice s cukrem, solí a ochucovadly. Ze sm�sí jsou na válcích 

p�ipravovány vlo�ky, které jsou restovány a konzumují se s mlékem. Známé jsou rovn�ž

sm�si r�zných materiál� s obsahem balastních látek (vlákniny), nutri�n� hodnotné, ale 

s nízkým energetickým obsahem. Pat�í sem sm�si Müsli obsahující vlo�ky ovesné, žitné, 

cukr, hrozinky, sladový extrakt, fruktosu, sušené ovoce, �okoládu, med, o�echy, obilné 

klí�ky, otruby, jádra olejnin, amarantová semena atd. Výroba  snída�ových  cereálií  se 

stala jednou z hlavních oblastí zpracování obilovin s perspektivou výrazného a 

nep�etržitého r�stu, a to p�edevším v evropských zemích, kde se neustále rozši�uje jejich 

sortiment, a to i co do luxusnosti provedení. Vyráb�jí se nejr�zn�jší druhy s etnickým 

charakterem, s p�ídavky pseudocereálií, s tropickým ovocem aj. [2, 4] 

Snída�ové cereálie jsou jedním z d�ležitých zdroj� vitamin� a dalších nutrient� zejména 

pro d�ti a p�edstavují tak d�ležitou kategorii pro potraviná�ský vývoj a výrobu. Na druhou 

stranu je však velice d�ležité pozorn� si na obalu daného výrobku p�e�íst, zda je skute�n�

tak  „zdravý“  jak  se  na  první  pohled  tvá�í.  Podle internetového  portálu  Test  (Testy 

pro dobré nákupy: objektivn� – nezávisle – bez reklam) zdaleka ne všechny d�tské cereální 

snídan� poskytují d�tem to, co opravdu pot�ebují. Výrobci se snaží zlákat d�ti a jejich 

rodi�e k nákupu kreslenými postavi�kami na obalech, n�kte�í i dárky uvnit� balení. N�kte�í

se sice snaží informovat spot�ebitele o doporu�ených denních dávkách jednotlivých živin 

pomocí „semafor�“ znázor�ujících procento doporu�ené denní dávky. Ned�lají to ovšem 

všichni, n�kte�í se pouze „vychloubají“ pom�rem vitamin� a na cukry a tuky jako by 

zapomn�li, jiní to �iní mraven�ím, ne�itelným písmem. Test odhalil, že n�které d�tské 
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snída�ové cereálie rozhodn� nejsou vhodnou snídaní. A�koliv se honosí všemi možnými 

prohlášeními o zdravých složkách, jako jsou „celozrnné cereálie, vitaminy a minerály“, 

nezmi�ují se p�íliš o obsahu cukru, který je �asto nevhodn� vysoký. Navíc, n�které z nich 

obsahují p�íliš mnoho nasycených tuk�. Dohromady s cukrem se tak z proklamované 

zdravé snídan� stává nezdravá kalorická nálož. Ani s obsahem vlákniny na tom n�které 

výrobky nejsou slavn�, což je v protikladu s tvrzeními uvedenými na obalech. Sebevíc 

vlákniny p�eslazené, cereálie zdravými neu�iní, i kdyby byly stokrát celozrnné nebo 

ovesné. [4, 15] 

Obdobný výzkum provedla MF DNES, pro kterou analyzovali v�tšinu výrobk� ve Státním 

veterinárním ústavu v Praze. Naprostá v�tšina d�tských cereálií pat�í mezi takzvané 

extrudované výrobky, jejichž význam pro výživu je sporný. Jsou na bázi rýžové, kuku�i�né

�i pšeni�né mouky s vysokým glykemickým indexem a hojn� oslazené cukrem. Jejich 

výrobní náklady jsou velmi nízké, p�esto jsou dražší než nutri�n� mnohem vhodn�jší 

výrobky z kategorie "dosp�lých". Spot�ebitel platí v této cen� reklamní kampan� a možná  

i mnohdy  zbyte�n� drahé obaly. Mnohem p�ínosn�jší z hlediska výživy jsou müsli, tedy 

sm�si ovesných vlo�ek, sušeného ovoce a p�ípadn� o�ech�. Jenže ani ty nejsou úpln�

ideální. Ideální by byly, pokud by neobsahovaly p�idaný cukr. [16] 

 

2.2.3 Těstoviny 

 

T�stoviny  jsou  výrobek  s  mnohostranným  využitím,  jsou  relativn� levné, vyzna�ují se 

dlouhou dobou skladovatelnosti, jednoduchou a rychlou p�ípravou pro rozmanitý sortiment 

jídel studené i teplé kuchyn� a lehkou stravitelností p�i vyváženém nutri�ním složení jako 

je: nízký obsah sodíku, prakticky  žádný  tuk,  žádný  cholesterol a  odpovídající  množství  

sacharid�. [4, 5] Jsou to polotvary z nekyp�eného t�sta konzervované sušením. Tradi�n� se  

vyrábí z mouky (semoliny) z tvrdé pšenice (Triticum durum), která má syt� zabarvená zrna 

(vysoký podíl žlutých a oranžových karotenových barviv) s vysokým obsahem bílkovin 

(12–16 %), resp. mokrého lepku (36–50 %). Semolinová mouka (krupice) se získává 

jednorázovým plochým mletím tvrdých odr�d pšenice. T�stoviny z ní se nerozvá�ejí a jsou 

chutn�jší. N�které speciální druhy t�stovin se vyráb�jí z jiných druh� mouky (celozrnné, 

rýžové, kuku�i�né aj.). [2, 4, 13]  K výrob� t�stovin se tedy používá pšeni�ná mouka, voda 

a p�ísady (vejce, zelenina, sojová mouka). Tuhé t�sto se tvaruje válcováním, které se dále 

�eže na tvary (široké nudle, fleky aj.). Nebo se t�sto lisováním protla�uje p�es profilované 

matice na r�zné tvary (makarony, špagety, mušle). Nakonec se provádí  sušení  teplým  



UTB ve Zlín�, Fakulta technologická                                                                                  24

vzduchem.  Vytvarované  t�stoviny  se  suší  na  obsah  vlhkosti 12 – 13 %. [2, 13] 

T�stoviny lze d�lit:
• podle složení - vaje�né (nap�. trojvaje�né, p�tivaje�né..) a bezvaje�né, 
• podle délky - dlouhé (200 - 500 mm p�. špagety, makarony), st�ední (10 - 100 mm 

p�. kolínka, široké nudle, fleky aj.) a krátké (3 - 8 mm p�. flí�ky, kroužky, mašli�ky, 
abeceda aj.), 

• podle použití - zavá�kové (p�. nudle, drobení, flí�ky aj.) a p�ílohové (p�. špagety, 
makarony, kolínka, penne aj.), 

• podle použitých přísad, které obohacují výživovou hodnotu nap�. vitaminy B1 a B2,
mikro�asou Spirulinou, s p�ísadou kuku�i�né mouky, kurkumy aj., 

• podle tvarování – lisované (protla�ované) a válcované (�ezané), 
• podle sušení – sušené a nesušené (�erstvé) 
• speciální druhy - bezlepkové t�stoviny Ekros, biot�stoviny, celozrnné, barevné, 

rýžové aj. [5, 12] 
 
T�stoviny jsou stejn� jako rýže a brambory v zásad� škrobnaté potraviny. Obsahují ale 

mnohem více proteinu, jsou dobrým zdrojem potravní vlákniny a n�kterých d�ležitých 

minerálních látek (železo) a vitamin� (A, B1, B2, niacin). S obsahem vajec (u t�stovin 

vyrobených z mouky z pšenice (Triticum aestivum) stoupá jejich biologická hodnota ale i 

nežádoucí cholesterol. [2, 4] 

Rozdíly v obsahu základních živin mezi t�stovinami b�žnými a celozrnnými ukazuje 

tabulka  (Tab. 3). 

Tab. 3. Obsah nutrietů v běžných a celozrnných těstovinách [4] 

Živina Bílé (vařené) Celozrnné (vařené) 

Energie (kcal/kJ) 104/442 113/485 

Proteiny (g) 3,60 4,70 

Sacharidy (g) 22,20 23,20 

Celkové cukry (g) 0,50 1,30 

Škrob (g) 21,70 21,90 

Tuk (g) 0,70 0,90 

Neškrobové polysacharidy (g) 1,20 3,50 

Thiamin (mg) 0,01 0,02 

Niacin. ekvivalent (mg)  1,20 2,30 

Železo (mg) 0,50 1,40 

Vápník (mg) 7,00 11,00 
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Z výše uvedené tabulky je z�ejmé, že celozrnné t�stoviny obsahují p�edevším v�tší 

množství nutri�n� hodnotných neškrobových polysacharid� a rovn�ž n�kterých 

minerálních látek a vitamin� v porovnání s b�žnými t�stovinami. Proto je vhodné zvýšit 

spot�ebu celozrnných t�stovin na úkor b�žných t�stovin. [4] 

 

2.2.4 Pekárenské výrobky 

 

Pekárenské výrobky jsou hlavním zdrojem sacharid� a rostlinných bílkovin. Pro jejich 

výrobu jsou základními surovinami mouka, voda, s�l, droždí, enzymové p�ípravky, mlé�né 

výrobky, cukr, tuky a emulgátory, vejce. Mouky jsou nejd�ležit�jší pekárenskou 

surovinou, pon�vadž ve v�tšin� t�st tvo�í až 70 % hmotnosti všech surovin. Rozhodující 

význam má pšeni�ná mouka,  žitná  mouka  se  používá  výhradn� k výrob� chleba,  

výjime�n� do n�kterých druh� pe�iva (dalamánky). Mezi pekárenské výrobky pat�í: chleba 

- sv�tlý, tmavý a speciální pe�ivo. [2, 13]  

 

Chléb 

Chléb je jednou ze základních potravin, jehož výroba se datuje již od prehistorické doby, 

kdy se semena trav drtila na hrubou mouku, z které se za p�ídavku vody p�ipravovalo  t�sto 

a v r�zných formách tepeln� zpracovávalo. Vyrábí se z mouky, kyp�icím prost�edkem je 

kvas, p�idává se voda, s�l a podle druhu p�ísady. [6, 13] 

Základní druhy chleba jsou následující:

1. světlý 

• konzumní -  je vyráb�ný ze stejného dílu pšeni�né a žitné mouky s p�ísadou kmínu, 

• pšeničný - vyráb�ný z pšeni�né mouky chlebové, 

• výražkový – se  p�ipravuje  z  pšeni�né  mouky  hladké  a  výražkové  žitné  mouky 

s p�ísadou kmínu, 

2. tmavý 

• konzumní - sm�s žitné a pšeni�né mouky v r�zném pom�ru podle receptur, 

• samožitný - je vyráb�ný ze žitné mouky s p�ísadou pšeni�né a kmínu, 

3. speciální druhy chleba 

• žitný - chléb Vita (z žitné mouky s podílem 10% pšeni�ných klí�k�), 

• samožitný - tmavý (moskevský) je sm�s žitné mouky chlebové a celozrnné, 

• celozrnný - pšeni�ný chléb Graham je z hladké pšeni�né mouky a celozrnné mouky 
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pšeni�né, kyp�ený droždím, 

• šrotový - chléb Gravit se vyrábí z pšeni�né škrobové mouky, pšeni�né mouky, 

suchého kvasu a p�ísad, 

• diabetický - chléb se vyrábí z pšeni�né mouky chlebové, suchého kvasu, lepku, soli, 

droždí, stolního margarínu, kmínu. [13] 

 

V sou�asné dob� se vedle základních druh� chleba vyrábí nep�eberné množství speciálních 

chleb� pro nejr�zn�jší formy stravování a typy diet (vícezrnné, s p�ídavkem olejnatých 

semen, se zvýšeným obsahem vlákniny dodávané formou otrub, ovesných vlo�ek, psyllia, 

lušt�ninové mouky a dalších rostlinných materiál�, s prodlouženou životností, 

konzervované atd.). V poslední dob� se prosazují p�edevším chleby celozrnné a etnické. 

Mezi  funk�ní potraviny,  které  nabývají  na  významu,  se  m�že  �adit  kup�íkladu chléb 

s p�ídavkem inulinu. Pokud se týká výroby, uplat�ují se ve zna�né mí�e hotové mou�né

sm�si �i zmrazené a p�edpe�ené polotovary, které umož�ují nep�etržitý prodej �erstv�

pe�eného chleba. Pakliže uvážíme všechny možnosti kombinací surovin, p�ísad, 

technologických postup� aj. m�že po�et druh� chleba dosáhnout i více než 1000. Pokud se 

týká etnického chleba, nabývají na oblib� „ploché“ chleby s nízkým objemem, v�tšinou 

nekynuté  nebo  pouze  �áste�n� kynuté,  vyráb�né nejrozmanit�jšími  technologiemi.      

Z hlediska naší legislativy sice tyto výrobky definici chleba neodpovídají, mezi spot�ebiteli 

ale ozna�ení „plochý chléb“ již vícemén� zdomácn�lo. Mezi nejznám�jší ploché chleby 

pat�í kup�. egyptský chléb balady, arabský chléb (pita, tannouri, mafrood aj.) ve sv�tlé a 

tmavé (z mouky s 90–95% vymletí) verzi, íránský chléb barbari, indický chapati, mexické 

tortilly, severský k�ehký chléb a další druhy vyráb�né extruzní technologií. Základem 

recepturního složení je sice ve v�tšin� p�ípad� pšeni�ná mouka (p�ípadn� kuku�i�ná), �asto 

i celozrnná; používají se ale i mouky mén� obvyklé, nap�. mouka �iroková  nebo  prosná  

(chléb  senesen  a  n�které  další  egyptské  chleby),  rýžová,  cizrnová  nebo  fazolová 

(indický chléb dosai), n�které egyptské chleby obsahují p�ídavek mouky z ibišku atd. 

Pr�m�rná spot�eba chleba v zemích EU je v sou�asné dob� zhruba 20 dkg na osobu a den. 

Základem  sice stále z�stávají pšeni�nožitné chleby (necelých 45 %), jejich podíl ale rok 

od roku klesá a naopak roste podíl vícezrnných (20 %) a toastových chleb� (14 %). 

Pr�m�rný obsah živin v bílém pšeni�ném, tmavém a celozrnném chlebu uvádí tabulka  

(Tab. 4). Pokud se týká makroživin, chléb obsahuje asi 40 % sacharid�, 8–9 % proteinu a 

pom�rn� malé procento tuku (mén� než 3 g na 100 g chleba). P�edevším obsah vlákniny je 

výrazn� vyšší u celozrnného chleba, ale i u tmavého v porovnání bílým. [4] 
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Tab. 4. Průměrný obsah živin ve 100 g chleba (bílého, tmavého a celozrnného) [4] 

Živina Bílý  chléb Tmavý chléb Celozrnný chléb 

Energie (kcal/kJ) 219/931 207/882 217/922 

Proteiny (g) 7,90 7,90 9,40 

Sacharidy (g) 46,10 42,10 42,00 

Celkové cukry (g) 3,40 3,40 2,80 

Škrob (g) 42,70 38,70 39,30 

Tuk (g) 1,60 2,00 5,50 

Neškrobové polysacharidy (g) 1,90 3,50 5,00 

Thiamin (mg) 0,24 0,22 0,25 

Niacin. ekvivalent (mg)  3,60 4,90 6,10 

Foláty (µg) 25,00 45,00 40,00 

Železo (mg) 1,60 2,20 2,40 

Vápník (mg) 177,00 186,00 106,00 

Pečivo 

Základní surovinou pro jeho výrobu je nízkovymletá pšeni�ná mouka.Výrobky mají  r�zný  

tvar a složení. U b�žného a jemného pe�iva dochází ke zna�ným zm�nám v sortimentu. 

Zejména v kategorii b�žného pe�iva se prosazují výrobky celozrnné, vícezrnné,  s p�ídavky 

olejnatých semen v t�st� i k dekoraci povrchu, se sníženým energetickým obsahem, 

zvýšeným obsahem vlákniny, nejr�zn�jších tvar� a gramáže. Úloha jemného pe�iva a 

sušenek se v poslední dob� pon�kud m�ní.  Tyto  výrobky  se  konzumují b�hem dne a 

jsou považovány spíše za snacky, což se odráží i v požadavcích na jejich velikost, balení, 

konzistenci aj. Velmi oblíbené  jsou kup�. koblihy, vdolky,  listové pe�ivo aj., a  to  rovn�ž

i v celozrnné verzi. Ve spot�eb� se projevují dva zdánliv� rozporné trendy – na jedné stran�

zájem o výrobky odpovídající  zdravé  výživ�, a na druhé  stran� neklesající spot�eba 

cukrá�ských výrobk� s relativn� vysokým energetickým obsahem. [4] 

Základní rozd�lení tržních druh� pe�iva je následující:

• běžné pečivo - mají r�zný tvar – pat�í sem rohlíky, housky, žemle, špi�ky, veky, 

dalamánky aj. Podle použitých surovin rozlišujeme b�žné pe�ivo vodové, tukové, 

mlé�né a máslové. 

• Jemné pečivo - vyrábí se s p�ídavkem nejmén� 10 % tuku nebo cukru a dalších 

p�ísad (nápln�, rozinky, mandle).  
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Jemné pe�ivo se dále rozd�luje na :  

- tukové - obsahuje pokrmový tuk (váno�ky, mazance, buchty, makovky, koblihy), 

- máslové - obsahuje máslo (nap�. váno�ky, bábovky, mazance, kolá�e, štola, veka),  

- speciální - sem pat�í nap�. meru�kový motýlek, �okoládový závitek aj., 

- polotrvanlivé - p�. šumavské kolá�ky, 

- trvanlivé - r�zné druhy ty�inek, suchar�, preclíky.  
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3 VÝZNAM CEREÁLNÍCH VÝROBKŮ VE VÝŽIVĚ

Cereálie výrazn� ovliv�ují výživovou bilanci sv�tové populace a mezi ostatními  

zem�d�lskými produkty mají výsadní postavení. Jsou zdrojem celé �ady makro- a  

mikronutrient�. V názorech na konzumaci cereálií a cereálních výrobk� došlo v poslední 

dob� k p�evratným zm�nám. Poté, co bylo �adou v�deckých studií a experiment�

prokázáno,  že  ta �ást zrna, která se p�vodn� p�i vymílání odstra�ovala jako nevhodná, je 

z hlediska zdravé výživy a možné prevence civiliza�ních chorob velmi cenná, se koncem 

minulého století za�ala na rozdíl od d�ív�jší doby propagovat konzumace co nejmén�

zpracovaných cereálních surovin (tzn. celozrnných výrobk�). [12] 

 

3.1 Celozrnné výrobky 

 
3.1.1 Definice pojmu celozrnný 

 

Univerzální,  po  všech  stránkách  zcela  vyhovující  definice  termínu  celozrnný  dosud  

nebyla  p�ijata. V sou�asné dob� se v odborných kruzích diskutuje o nejvhodn�jší podob�

definice, p�ijatelné jak pro pot�eby v�dy, výzkumu a výroby, tak zejména pro spot�ebitele. 

Sou�asná definice formulovaná AACC (American Association of Cereal Chemists), která 

je  rozhodující  pro  vývoj  nových  výrobk� a jejich  pr�myslovou  výrobu  považuje     

za celozrnný takový produkt, který by „m�l obsahovat intaktní, drcenou nebo vlo�kovanou 

obilku,  jejíž  základní  anatomické  složky – škrobový endosperm, klí�ek a otruby – jsou 

ve stejných relativních proporcích jako v p�vodní intaktní obilce“. [4] 

 

3.1.2 Význam celozrnných výrobků

Navzdory všeobecn� uznávané d�ležitosti celozrnných výrobk� ve výživ� je pov�domí 

spot�ebitel� o výhodách p�íjmu celozrnných výrobk� nízké. Celozrnné výrobky jsou 

hodnotným zdrojem r�zných nutri�ních látek scházejících ve výživ� lidí jako je nap�íklad 

vláknina, vitaminy skupiny B, vitaminu E, selenu, zinku, m�di a ho��íku. Po mnoho let se 

v��ilo, že vitaminy, minerální látky, esenciální mastné kyseliny a vláknina v celozrnných 

cereáliích jsou zodpov�dné za jejich zdravotní prosp�ch, nicmén� nedávné studie 

nazna�ují, že rovn�ž i kombinace jejich bioaktivních látek má vliv na pozitivní p�sobení 
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celozrnných cereálií  na  zdraví.  V�tšina z t�chto bioaktivních látek se nachází v klí�ku a

v otrubách. Ve v�tšin� p�ípad� z�stává nutri�ní hodnota celozrnných výrobk� zachována i 

b�hem zpracování. [17, 18] 

P�esný mechanismus spojující celozrnné cereální výrobky s prevencí p�ed r�znými 

nemocemi není znám, nicmén� rozsáhlé studie provedené v nedávné dob� prokázaly, že 

pravidelná spot�eba celozrnných cereálních výrobk� m�že snížit nebezpe�í onemocn�ní

srdce a krevního ob�hu, n�kterých druh� rakoviny a diabetu II. typu až o 30 %. 

Ochranný ú�inek celozrnných potravin proti rakovin� se vztahuje p�edevším na rakovinu 

tlustého st�eva. Celozrnné výrobky p�edstavují bohatý zdroj sacharid�, které m�že st�evní 

mikroflóra fermentací p�em�nit na mastné kyseliny s krátkým �et�zcem. Tyto mastné 

kyseliny mohou snižovat aktivitu r�zných rakovinotvorných �initel�. P�ítomná vláknina 

rovn�ž zv�tšuje objem stolice a váže karcinogenní látky, které jsou tak z t�la odstra�ovány 

d�íve, než mohou být p�í�inou vzniku r�zných problém�. [17, 19] 

 

3.1.3 Výživová doporučení 

 

Celozrnné cereální výrobky je všeobecn� doporu�ováno p�ijímat jako sou�ást zdravé 

výživy. Tyto výrobky, jako jsou r�zné druhy chleba, celozrnné cereální snídan�, hn�dá -

neloupaná rýže a r�zné sušenky se v západních zemích konzumují v pom�rn� malém 

množství. Zvýšení jejich konzumace by p�edstavovalo významný p�ínos pro celou 

populaci. Zdravá strava se zvýšeným množstvím celozrnných potravin s vysokým obsahem 

rozpustné, resp. nerozpustné vlákniny, m�že snižovat krevní tlak a napomáhat redukování 

t�lesné hmotnosti. Realizace je pom�rn� snadná, spo�ívá totiž v postupné zm�n�

spot�ebních zvyklostí, tedy omezení spot�eby bílé mouky ve prosp�ch celozrnných 

výrobk�. Jedná se tedy o jednoduchou náhradu bílé mouky z pšenice moukou celozrnnou, 

bílé rýže hn�dou rýží a standardních cereálií je�nými nebo pšeni�nými celozrnnými 

cereáliemi. Spot�eba celozrnných potravin je rovn�ž spojována s nižší t�lesnou hmotností 

žen  st�edního  v�ku ve srovnání s t�mi, které dávaly p�ednost potravinám z bílé mouky. 

[19, 20, 21] 

 

3.1.4 Antinutriční látky 

 

Antinutri�ní látky jsou složky potravy, které mohou mít na výživu organismu negativní 

vliv tím, že zhoršují využitelnost živin nebo je rozkládají �i jinak m�ní. Cereálie obsahují 
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relativn� zna�né množství fytátu. Kuku�ice obsahuje (v sušin�) 0,89 % , m�kká pšenice 

1,13 %, hn�dá rýže 0,89 %, je�men 0,99 % a oves 0,77 % fytátu. Ve v�tšin� obilovin se 

fytát koncentruje v aleuronové vrstv�, v menší mí�e i v klí�ku. [4] 

P�estože tedy celozrnné cereálie nabízejí zna�né zdravotní výhody, tak jejich nadm�rný 

p�íjem, zvlášt� tepeln� neupravených, jako jsou nap�íklad otruby, nelze doporu�it. Práv�

vláknina obilných zrn, která je p�i mletí v�tšinou odstran�na, obsahuje výše zmi�ované 

fytáty, které snižují schopnost organismu absorbovat a využívat n�které minerální složky, 

v�etn� vápníku a zinku. To znamená, že v pr�b�hu mlýnského zpracování se hladina fytátu 

snižuje, a kup�íkladu v bílé mouce je jeho obsah prakticky nulový. V�tšina fytát� je také 

rozložena enzymy z kvasnic používaných p�i výrob� pe�iva, stejn� tak jako vlivem 

vysokých teplot p�i výrobních procesech. Míra ovlivn�ní nutri�ní hodnoty v d�sledku 

t�chto reakcí závisí na �ad� faktor�, v�etn� množství hydrolyzovaného fytátu b�hem 

zpracování, množství fytáfu degradovaného v zažívacím traktu, koncentraci fytátu a 

minerálních  látek v potravin�, zp�sobu  stravování a celkového nutri�ního stavu  jedince. 

Pro v�tšinu lidí nep�edstavují fytáty v potrav� žádný problém, pouze osoby s extrémn�

vysokým p�íjmem obilovin bez tepelné úpravy by m�ly svoji stravu dopl�ovat minerálními 

látkami. [4, 19] 

 

3.2 Cereálie, cereální výrobky a jejich přínos pro zdraví 

 
V sou�asné dob� p�etrvává v �eské republice vysoký, v �ad� p�ípad� p�ed�asný, výskyt 

neinfek�ních onemocn�ní hromadného výskytu, a to zejména aterosklerózy s r�znými 

orgánovými komplikacemi, hypertenze, nádor� ( p�edevším plic a tlustého st�eva), obezity, 

diabetu II. typu, dny, osteoporózy a dalších chorob, které zvyšují nemocnost a zejména pak 

úmrtnost naší populace proti jiným zemím. Z �ady p�í�in, které vedou k tomuto stavu, má 

nejv�tší  význam  nesprávná  výživa.  Volba  životního  stylu  zahrnující  výživu bohatou 

na celozrnné cereálie m�že ovlivnit nejen množství nemocných, kte�í každoro�n�

podlehnou jednotlivým onemocn�ním, ale navíc m�že významn� p�isp�t k prevenci proti 

t�mto onemocn�ním. [18, 22] 

Obezita se stává globální hrozbou a vyžaduje pozornost. Nadváha (BMI nad 25) a obezita 

(BMI nad 30) spolu s nízkou t�lesnou aktivitou zvyšují riziko kardiovaskulárního 

onemocn�ní, diabetu a n�kterých  forem  rakoviny.  Jinými problémy,  které  jsou  spojeny  

s obezitou jsou potíže s dýcháním a pohybem, projevují se i psychickými poruchami �i
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zm�nami pokožky postižených osob. Stále jasn�ji se ukazuje, že hlad není jediný  sv�tový  

problém  výživy.  Podle  údaj� WHO více než miliarda dosp�lých na celém sv�t� má 

nadváhu a p�inejmenším 300 milion� osob  je klinicky obézních. V �R má nadm�rnou 

hmotnost více než 52 % dosp�lých. Možná,  že nejvíce alarmující  je rychlý vzestup d�tské 

obezity. V n�kterých zemích stoupl v uplynulých 20 letech po�et d�tí  s nadváhou více než 

3x a dosáhl epidemických rozm�r�. A práv� výživovou bilanci populace obiloviny výrazn�

ovliv�ují. Navíc se v poslední dob� ukazuje, že klí�em ke zdraví mohou být práv�

celozrnné cereálie s nízkým glykemickým indexem. Je v zájmu všech porozum�t roli 

cereálií ve výživ� lidí a poznat jejich vliv na zdraví. N�které z prací zabývajících se 

cereáliemi se zam��ují p�edevším na celozrnné výrobky, protože lidé, kte�í jedí celozrnné 

výrobky mají výrazn� lepší celkový nutri�ní stav. [6, 12] 

 

3.2.1 Energetická bilance 

 

Celozrnné cereální výrobky  mají  relativn� nízkou  energetickou  hladinu  a  mohou  tak 

p�i vysokém  obsahu  celých  zrn vzhledem ke své pom�rn� zna�né objemnosti napomáhat 

p�i zahán�ní hladu a rovn�ž vykazují jistý ú�inek na regulaci t�lesné hmotnosti 

prost�ednictvím p�sobení na hormonální faktory. Zvýšením jejich p�ísunu se m�že 

dosáhnout  snížení  spot�eby  jiných potravin a  redukovat  tak  i p�ívod  tuku. Nap�íklad 

bylo  zjišt�no, že  za�len�ním 60 g  snída�ových cereálií do každodenní stravy se sníží 

pr�m�rný p�ívod energie z tuku o 5,4 %, p�i�emž se v podobné mí�e zvyšuje energetický 

p�ísp�vek ze sacharid�. Ranní strava s vysokým obsahem vlákniny a sacharid� má vyšší 

sytící ú�inek, což vede k nižší konzumaci potravin b�hem dalšího dne. Zpráva Výboru 

expert� WHO/FAO týkající se výživy a chronických onemocn�ní z roku 2003 konstatuje, 

že vysoký p�ísun neškrobových polysacharid� (NSP) m�že být ochranným faktorem proti 

nadváze a obezit�. [12] 

 

3.2.2 Glykemický index 

 

V poslední dob� se potraviny a sacharidy v nich posuzují i podle tzv. glykemického indexu 

(GI). Pojem glykemický index byl prvn� použit v 80. letech 20. století, když bylo zjišt�no,

že  odlišné  potraviny  obsahující  stejné  množství sacharid� nemají stejný vliv na hladinu 

krevního cukru. Nap�íklad 30 g sacharid� pocházejících z chleba nemá ten samý efekt jako 

30 g sacharid� po požití ovoce �i t�stovin. [23] Podle jedné z definic udává glykemický 
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index schopnost 50 g konkrétních sacharid� v potravin� nebo �istých sacharid� zvýšit 

hladinu glukosy v krvi v porovnání k 50 g sacharid� standardu, které pojme tatáž osoba. 

�ím vyšší je GI dané potraviny, tím vyšší je její schopnost zvýšit hladinu krevní glukosy. 

Hodnota GI není absolutní, ale relativní a vyjad�uje srovnání se schopností standardu 

ovlivnit hladinu krevní glukosy. Hodnota GI u standardu je 100 a jako standardy se 

obvykle  volí glukosa nebo sacharidy bílého pšeni�ného chleba. Hodnota GI tedy udává, 

do jaké míry je potravina obsahující sacharidy schopna zvýšit hladinu cukru v krvi. 

Zvýšení hladiny cukru v krvi (glykémie) podn�cuje  slinivku  b�išní  k vyplavení hormonu 

inzulínu.  �ím   více   hladina   cukru  po  jídle  vzroste,  tím  více  inzulínu je zapot�ebí, a 

v d�sledku  toho  dochází  ke  st�ídání  vysoké  a  nízké  glykémie,  což  p�edstavuje      

pro organismus velký nápor. Trvalá konzumace potravin s vysokým GI zvyšuje riziko 

vzniku kardiovaskulárních  chorob,  diabetu  II.  typu  a  n�kterých  typ� rakoviny. 

Mimoto vede k nadm�rnému  ukládání   tuku,  potažmo  obezit�. Prudké  zvýšení hladiny 

cukru v krvi po jídle vede rovn�ž k poklesu HDL-cholesterolu, zvýšení hladiny 

triacylglycerol� v krvi a stoupá riziko tvorby nebezpe�ných krevních sraženin. Objasn�ní

mechanism� souvisejících s GI vysv�tluje, pro� navzdory oblíbenosti nízkotu�ných 

potravin neustále vzr�stá po�et lidí s nadváhou a obézních a stoupá   i  po�et  diabetik�.

Na  tomto  trendu se  totiž podílí obliba potravin s  vyšším  glykemickým  indexem.  

Potraviny s vyšším GI mají negativní dopad i na psychiku citliv�jších lidí, kterých není 

zanedbatelný po�et. Nadm�rný pokles hladiny cukru v krvi u nich zp�sobuje 

hypoglykémii, která  je doprovázena nep�íjemnými pocity podrážd�nosti, nervozity nebo 

hladu a vede k další konzumaci potravin, a to v�tšinou sladkých. [24, 25, 26]  

Glykemický  index se stanovuje experimentáln� a to  tak, že se sledovaným osobám ur�í

glykémie nala�no a pak  se podá  testovaná potravina, která obsahuje 10 – 50 g sacharid�.

Poté se každých 15 minut v první hodin� a po 30 minutách ve druhé hodin� sleduje  

hladina  cukru  v  krvi.  Hodnoty  se  vynesou do grafu  a porovnají s referen�ní potravinou 

(glukosa nebo bílý chléb) a získá se hodnota glykemického indexu. Již v roce 1997 byl 

WHO  schválen GI jako metoda kategorizace sacharid� podle jejich metabolického  vlivu.  

GI  by  m�li  sledovat  zejména  lidé  obézní,  diabetici  a  osoby  s rodinnou anamnézou 

srde�n� cévních onemocn�ní. [26] 
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Obr. 2. Hladina cukru v krvi za 2 hodiny po konzumaci potraviny 

 s vysokým a nižším glykemickým indexem [26] 

Podle glykemického indexu se mohou potraviny rozd�lit do t�í kategorií – s nízkým GI  

(pod 55),  st�edním GI  (56–70) a vysokým GI  (nad 70). V�tšinou platí,  že �ím více 

potravina obsahuje vlákniny, tím nižší je její GI. GI potravin závisí na �ad� faktor�, jako 

jsou nap�. typ škrobu (pom�r amylosy a amylopektinu), velikost jeho �ástic ovliv�ující 

mazovat�ní, již zmín�ný obsah vlákniny nebo tuku v potravin�, zp�sob kuchy�ské 

p�ípravy apod. I když má teorie glykemického indexu i své odp�rce, jeho význam to nijak 

zásadn� nesnižuje. Nízký glykemický index potravin snižuje glykémii, strava s nízkým GI 

napomáhá p�i snižování t�lesné hmotnosti a lepší kompenzaci diabetu, snižuje inzulínovou 

rezistenci, udržuje déle pocit nasycení a prodlužuje t�lesnou aktivitu p�i zvýšené námaze. 

Strava  s vysokým  GI  usnad�uje  dopln�ní zásob  sacharid� po fyzické zát�ži. Na stravu 

s nízkým glykemickým indexem je možno p�ejít za�azením celozrnných ovesných a  

je�ných snída�ových cereálií, preferováním celozrnného chleba a pe�iva, snížením 

množství konzumovaných brambor a zvýšením spot�eby zeleniny a ovoce. [12] 

Existují tedy d�kazy, že potraviny s nízkým glykemickým indexem snižují riziko rozvoje 

jiných nemocí (diabetes, srde�ní onemocn�ní, rakovina) a mohou být užite�né p�i jejich 

lé�b�. Kvalita t�chto d�kaz� se ovšem liší. Nejlépe jsou na tom potraviny s nízkým 

glykemickým indexem pokud  jde o diabetes. Mén� už ovliv�ují riziko vzniku srde�ních 

onemocn�ní a nejmén� potom snižují riziko vzniku rakoviny. [25] 

 

Hodnoty glykemických index� (GI) vybraných cereálních potravin uvádí  tabulka (Tab. 5). 

Referen�ní hodnotou je glukosa s GI = 100. Z tabulky vyplývá, že nejnižší glykemický 

index mají p�edevším celozrnné a tmavé výrobky. Pom�rn� vysoký glykemický index 

naproti tomu mají Corn flakes a sladké snída�ové cereálie. 
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Tab. 5. Glykemické indexy  některých cereálních potravin [12] 

Potravina GI Potravina GI 

Glukosa 100 Bílá dlouhozrnná rýže 60 

Rýžová mouka 95 Slané sušenky 55 

Burisony 95 Máslové sušenky 55 

P�edva�ená rýže 90 Va�ené t�stoviny 55 

Corn flakes 85 Pohanková mouka 50 

Popcorn (bez cukru) 85 Rýže basmati 50 

Mouka pšeni�ná 85 Rýže hn�dá (natural) 50 

Bageta 85 Chléb otrubový 45 

Chipsy 80 Celý bulgur (va�ený) 45 

Sladké (snída�ové) cereálie 70 Špagety va�ené al dente 45 

Sacharosa 70 Chléb tmavý (n�mecký) 40 

Kuku�ice 70 Chléb žitný celozrnný 40 

P�edva�ená rýže 70 T�stoviny celozrnné 40 

T�stoviny, nudle 70 Planá (indiánská) rýže 35 

Celozrnný chléb 65 Amarant 35 

Krupice 65 Quinoa (va�ená) 35 

3.2.3 Kardiovaskulární onemocnění 

 

V pr�myslov� vysp�lých zemích je koronární srde�ní onemocn�ní (CHD, Coronary Heart 

Disease) jednou z hlavních p�í�in úmrtí a na r�zné srde�ní choroby umírá v západním sv�t�

tém�� 40 % populace. Díky pokroku ve vývoji  lék� a léka�ské techniky  se  riziko  

koronárních  srde�ních onemocn�ní snižuje, ovšem  léky  jsou �asto velmi nákladné a 

mohou  mít  závažné  vedlejší  ú�inky.  Stále  �etn�jší  studie  ukazují,  že  nejlepší  cesta  

ke  snižování  rizika  srde�ních  onemocn�ní je  t�lesné  cvi�ení a zdravá, nutri�n�

vyvážená strava, jejímž základem by m�ly být celozrnné potraviny. [12] 

Existují v�decké d�kazy spojující konzumaci celozrnných cereálních výrobk� s redukcí 

nebezpe�í vzniku  srde�ních  onemocn�ní.  Z  hlediska  potenciálního p�íznivého ú�inku 

na zdraví srdce se zkoumá stále v�tší po�et cereálií. P�evážná v�tšina výzkum� dokazuje, 

že t�i porce celozrnných cereálií denn� mohou snížit riziko výskytu srde�ních onemocn�ní

o 25–36 %. P�i uvážení všech rozdílností životního stylu, v�ku, pohlaví �i rasy je možno 
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obecn� konstatovat,  že  lidé,  kte�í konzumují  v�tšinu  cereálií  v  celozrnné  form� trpí 

srde�ními onemocn�ními mén� než ti, kte�í celozrnné potraviny jedí minimáln�. Vláknina, 

p�edevším viskózní, jako je v celozrnných cereáliích (zejména v ovsu a je�meni) snižuje 

sérový  inzulín,  redukuje sérové lipidy a  snižuje celkový cholesterol, což  jsou všechno  

faktory podporující vznik srde�ních onemocn�ní. Nadto obsahují celá zrna další cenné 

komponenty jako jsou antioxidanty, vitamin E, tokotrienoly, tokoferoly, rostlinné steroly a 

fytoestrogeny,  které  mohou napomáhat snižování rizika vývoje srde�ních onemocn�ní. 

Pro toto ochranné p�sobení spojené s vyšším p�íjmem celých zrn a nižší konzumací 

rafinovaných  cereálních  výrobk� existuje  �ada  možných vysv�tlení. Celá zrna obsahují 

v porovnání s rafinovanými mnohem více nutrient�, jako jsou foláty, ho��ík a draslík, 

spojovaných se snížením rizika kardiovaskulárního onemocn�ní. [12, 17] 

 

3.2.4 Diabetes 

 

Diabetes mellitus  II.  typu  je  nej�ast�jší metabolickou  chorobou vyzna�ující se  

relativním  nedostatkem   inzulínu   (inzulín   je  nezbytný  pro  št�pení  cukr� a škrobu  

na využitelnou energii), který vede v organismu k nedostate�nému zacházení s glukosou 

projevujícím se hyperglykémií. Na rozdíl od diabetu I. typu se nejedná o zánik schopnosti 

syntetizovat inzulín. Diabetes II. typu je charakterizován kombinací porušené sekrece 

inzulínu a jeho p�sobení v cílových tkáních, p�i�emž kvantitativní podíl obou poruch m�že 

být rozdílný. Nezbytným p�edpokladem vzniku diabetu II. typu je p�ítomnost obou poruch, 

na nichž se podílejí jak faktory genetické, tak i faktory zevního prost�edí. Vznik diabetu II. 

typu je p�ímo spojen se špatnou stravou a nedostatkem t�lesného cvi�ení. Celozrnné 

potraviny mohou být jedním z nejvhodn�jších typ� potravin pro prevenci diabetu II. typu. 

P�estože na vzniku diabetu se podílí �ada faktor� v�etn� t�lesné hmotnosti, pohybu a 

stravy, bylo mnoha studiemi prokázáno, že u t�ch, kte�í konzumují vyšší množství 

celozrnných cereálií je riziko vzniku diabetu o 27 % nižší než u  t�ch, kte�í jich konzumují 

minimum, a  to bez ohledu na další  faktory. Mechanismus p�sobení celozrnných cereálií 

na prevenci diabetu není zcela objasn�n, p�edpokládá  se  ale,  že  celá  zrna  zvyšují  

inzulínovou  senzitivitu,  napomáhají snižování krevního tlaku a zpomalují metabolismus 

sacharid�. Navíc, jak již bylo zmín�no, ovesná a je�ná vláknina redukuje sérový  inzulín a 

sérové lipidy. Všechny tyto jevy mohou být protektivními faktory diabetu. 

V otázce diabetu hraje rovn�ž nezanedbatelnou úlohu GI potravin. Nedávné studie 

ukázaly,  že  u  pacient� s diabetem došlo po náhrad� potravin s vysokým GI potravinami 
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s nízkým GI (celozrnné, minimáln� rafinované cereálie)  ke  zlepšení glykemické  

kontroly. Potraviny,  které  jsou nejvíce  spojeny se zvýšeným rizikem diabetu II. typu jsou 

brambory (va�ené nebo smažené), bílá rýže, bílý chléb a sycené nápoje. [12] 

 

3.2.5 Rakovina 

 

Existuje  �ada  v�deckých  d�kaz� o tom,  že  p�i b�žné  konzumaci  celozrnných cereálií 

se snižuje riziko vzniku rakoviny. Výsledky analýzy v�nované spot�eb� celých zrn a její 

souvislosti s rakovinou ukázaly protektivní ú�inek celozrnných cereálií ve 46 z 51 p�ípad�.

Jednalo se o p�ípady rakoviny tlustého st�eva, pankreatu, zažívacího traktu a n�kterých 

dalších typ� rakoviny. Celá zrna byla konzumována nej�ast�ji ve form� celozrnného 

chleba a celozrnných t�stovin. 

Epidemiologické  studie ukazují,  že vyšší hladina  sérového  inzulínu bývá  spojena se 

zvýšeným rizikem rakoviny tlustého st�eva, prsu a pravd�podobn� i jiných druh�

rakoviny.  Snížení  hladiny  tohoto  inzulínu  prost�ednictvím  konzumace celozrnných 

cereálií m�že být jedním z nep�ímých zp�sob� omezení rizika výskytu  rakoviny. Dietní  

faktory  jako  je p�ísun vlákniny, vitaminu B6 a  fytoestrogenu, resp. faktory životního 

stylu  jako cvi�ení, kou�ení �i pití alkoholu,  jejichž vliv byl v kombinaci s celozrnnými 

cereáliemi posuzován v �ad� epidemiologických studií, protektivní ú�inek celozrnných 

cereálií na rakovinu podle získaných výsledk� v zásad� nepodporují,  takže pozitivní  vliv 

na snižování rizika rakoviny  vykazují pravd�podobn� p�edevším celá zrna. Pro  vysv�tlení  

protektivních  ú�ink� celozrnných  cereálií  existuje  n�kolik  teorií.  Vzhledem               

ke komplexnímu složení celých zrn p�ichází v úvahu n�kolik mechanism�, které by mohly 

být za tyto ú�inky odpov�dné. Vláknina pozitivn� ovliv�uje objem stolice a zkracuje dobu 

jejího  setrvání v zažívacím traktu, selen obsažený v  celých  zrnech (v  r�zné  koncentraci 

v závislosti  na  obsahu  selenu  v  p�d�) prokazateln� snižuje výskyt rakoviny, resp. 

úmrtnost na tuto chorobu a  to p�edevším pokud  se  jedná o  rakovinu plic, prostaty, k�že, 

tlustého st�eva dalších typ� rakoviny. Selen funguje  jako kofaktor glutathionperoxidasy, 

což je enzym chránící proti oxida�nímu poškození tkání. Ve vysokých dávkách m�že selen 

potla�ovat  bun��né bujení.  Vitamin  E,  který se nachází v celých zrnech, je považován 

za inhibitor rakoviny, jehož ú�inek tkví v zabra�ování tvorb� karcinogen�. Celá zrna 

obsahují rovn�ž n�kolik antinutrient� jako jsou proteasové inhibitory, kyselina fytová, 

fenoly a saponiny, které byly donedávna považovány za látky s pouze negativními 

nutri�ními ú�inky. N�které z t�chto antinutri�ních slou�enin ale mohou p�sobit i jako 
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inhibitory rakoviny prost�ednictvím blokování interakcí karcinogen� s bu�kami. Jiný 

potenciální mechanismus spojovaný u celých zrn s možným snižováním rizika rakoviny je 

vliv potravní vlákniny, resistentního škrobu a oligosacharid� (v celém zrnu bohat�

zastoupených) na  tlusté  st�evo  a  kone�ník,  dále  p�ítomné antioxidanty, zm�ny v hladin�

krevní glukosy, hmotnostní úbytky, hormonální vlivy a ú�inky �etných biologicky 

aktivních slou�enin. [12] 

 

3.2.6 Choroby gastrointestinálního traktu 

 

Pro  zdraví  gastrointestinálního  traktu  je  d�ležitou  sou�ástí  stravy  nerozpustná 

vláknina, která se nachází v �ad� potravin v�etn� cereálií. Nerozpustná vláknina absorbuje  

tekutiny  a  zv�tšuje  objem  stolice,  rovn�ž podporuje  r�st  a  aktivitu st�evních bakterií, 

které mohou st�evní trakt pozitivn� ovliv�ovat. Sv�tový  fond  pro  výzkum  rakoviny  

uvádí  neškrobové polysacharidy (NSP), resp. vlákninu jako možný faktor snižování rizika 

kolorektální  rakoviny.  V  rámci  provád�ných  výzkum� vlivu  r�zných druh� vlákniny 

na zdraví zažívacího traktu nebyl žádný ze zdroj� vlákniny výrazn� ú�inn�jší, ovšem 

výsledky  ukazují, že u populace s nízkým pr�m�rným p�ívodem  potravní  vlákniny  se  

p�i zdvojnásobení  množství  celkové  vlákniny z konzumovaných potravin m�že riziko 

kolorektální rakoviny snížit až o 40 %. Cereální  vláknina  p�ízniv� ovliv�uje  i  další  

st�evní problémy. Vysoká absorp�ní schopnost nerozpustné vlákniny se  nap�. s úsp�chem  

využívá  p�i lé�b� zácpy. Strava s vysokým obsahem vlákniny se ješt� donedávna 

považovala za b�žný zp�sob lé�by syndromu dráždivého st�eva, v sou�asné dob� se 

p�echází k aplikaci vlákninových frakcí ve strav� v závislosti na individuálních 

symptomech. Celozrnná strava s vysokým obsahem vlákniny m�že rovn�ž snižovat riziko 

rakoviny pankreatu a pozitivn� ovliv�ovat díky obsahu  lignanu  n�které  typy rakoviny  

související s hormonálním systémem (rakovina prsu, rakovina prostaty). Fytoestrogeny 

cereálií –  lignany  jsou totiž modifikovány st�evními bakteriemi tak, že jsou strukturáln�

mnohem podobn�jší sav�ím lignan�m. Vlivu celozrnných cereálií na gastrointestinální 

trakt se ve sv�t� v�nuje �ada projekt�. [12, 17] 

 

3.2.7 Hypertenze 

 

Hypertenze   neboli   vysoký   krevní   tlak,  je  hlavním   rizikovým   faktorem                

pro kardiovaskulární  a  ledvinové choroby. Vlivu stravy na hypertenzi byla v�nována �ada 



UTB ve Zlín�, Fakulta technologická                                                                                  39

výzkumných prací, mezi n�ž se �adí i studie, která se zabývala výhradn� vlivem potravní 

vlákniny na krevní tlak, p�i�emž byly sledovány ú�inky �-glukan� a celozrnného ovsa. 

Zejména u celozrnného ovsa došlo k významnému pozitivnímu p�sobení na krevní tlak. 

Na základ� výsledk� provád�ných  studií  je  doporu�ována  strava  s  celozrnnými  

cereáliemi sou�asn� se zm�nami životního stylu, mezi  než  se  �adí  dosažení  odpovídající 

t�lesné hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, omezení spot�eby alkoholu a p�estat kou�it. 

Vedle toho, že napomáhají snížení krevního tlaku, mohou tato doporu�ení pozitivn�

p�sobit i v �ad� dalších oblastí zdraví. [12] 

 

3.2.8 Potravinové alergie a intolerance 

 

Problematika  potravinových  reakcí  se  stále  více  dostává  do  pov�domí  laické 

ve�ejnosti, která velmi �asto hledá p�í�inu svých zdravotních obtíží v potravinách. Byla 

proto navržena klasifikace škodlivých ú�ink� potravin podle patogenetického mechanismu.  

Základní rozd�lení je na reakce toxické a netoxické. Toxické reakce se objeví u každého 

jedince, který požije dostate�nou dávku toxické látky. Netoxické reakce se u zdravého 

jedince b�žn� neobjevují, závisí na individuální p�ecitliv�losti a vyskytují se pouze u osob 

s ur�itou vrozenou dispozicí. Netoxické reakce se d�lí na potravinové alergie a potravinové 

intolerance. Potravinové alergie  jsou reakce zprost�edkované  imunitním mechanismem 

(pat�í sem p�edevším potravinová alergie  zprost�edkovaná  protilátkami  IgE). Potravinové 

intolerance jsou vyvolané neimunitním mechanismem. V roce 2001 došlo k zrevidování 

existujícího názvosloví a navržení termínu potravinová p�ecitliv�lost jako zast�ešující 

pojem pro reakce zprost�edkované  imunitním mechanismem (potravinové alergie) i reakce 

zprost�edkované neimunitním mechanismem. Pro reakce vyvolané neimunitním 

mechanismem se navrhuje používat místo ozna�ení potravinová intolerance ozna�ení 

nealergická potravinová p�ecitliv�lost. 

 

Asi nejznám�jším a sou�asn� nejrozší�en�jším typem potravinové p�ecitliv�losti je  

celiakie, závažné  chronické  zán�tlivé  onemocn�ní trávicího  ústrojí  vyvolané 

nesnášenlivostí  lepku  (glutenu),  resp.  proteinových  frakcí  v  cereáliích,  zejména 

gliadinové frakce pšenice, prolamin� žita a  je�mene a pravd�podobn� i avenin� v ovsu. 

Konzumace t�chto protein� vede k zán�t�m sliznice tenkého st�eva, které nejsou-li lé�eny 

mohou poškodit strukturu zažívacího traktu a vyústit v malabsorpci živin jako je železo, 

kyselina listová, vápník a vitaminy rozpustné v tucích. V sou�asné dob� je v podstat�
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jediným ú�inným opat�ením celoživotn� a striktn� dodržovaná dieta, kterou se lepek zcela 

vylou�í ze stravy. Nicmén� dodržování bezlepkové diety m�že být zna�ným problémem, 

protože lepek je p�ítomen v celé �ad� potravin jako jsou polévky, masné výrobky, 

snída�ové cereálie, cereální  ty�inky, omá�ky, nápln� do pe�iva, dezerty  �i cukrovinky.  

Bezlepková dieta musí vylou�it potraviny vyrobené z mouky z pšenice, žita, je�mene,  

triticale, pšenice špaldy a ovsa, stejn� jako vedlejší produkty zpracování  t�chto obilovin,  

v�etn� karamelového barviva (n�kdy vyráb�ného  z  je�mene), dextrinu (obvykle vyráb�ný 

z kuku�ice,  ale  n�kdy  rovn�ž z pšenice),  sladu  nebo  sladové  aroma (obvykle 

vyráb�né z je�mene), sladového octu nebo modifikovaného potraviná�ského škrobu                              

z neidentifikovatelných zdroj�. [12] 

 

Cereálie jsou základní potravou a d�ležitým zdrojem energie, sacharid�, protein� a

vlákniny. Rovn�ž obsahují nezanedbatelné množství mikronutrient� jako je nap�íklad 

vitamin E, n�které z vitamin� skupiny B, sodík, ho��ík a zinek. Díky fortifikaci n�kterých 

cereálních produkt�, jsou sou�asn� i významným zdrojem vápníku a železa. Existují 

nezpochybnitelné d�kazy, že pravidelná konzumace cereálií, zvlášt� celozrnných, m�že 

hrát roli v prevenci r�zných chronických onemocn�ní. [6] 
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4 VLÁKNINA POTRAVY 

 
Vláknina potravy pat�í v širokém pov�domí spot�ebitel� mezi významné zdravotn�

prosp�šné složky potravin. Obsah tohoto termínu však prošel v minulých letech zna�nými 

zm�nami, na které osv�ta o výživ� dosud reagovala jen málo. [27] 

 

4.1 Definice vlákniny 

 
Pojmem vláknina se tradi�n� ozna�ovala ta �ást potravy, která je odolná v��i hydrolýze 

v tenkém st�ev� �lov�ka. Nej�ast�ji se pod pojem vláknina d�íve za�azovaly celulosa a 

lignin, které tvo�ily skupinu tzv. hrubé vlákniny (angl. crude fibre). Jestliže se k této 

skupin� p�idaly ješt� hemicelulosy a pektiny, pak se mluvilo o tzv. potravinové vláknin�

(angl. dietary fibre). Pod názvem vláknina se dnes skrývají i jiné více �i mén� známé 

složky, kam pat�í nap�. rostlinné gumy, slizy, r�zné skupiny oligosacharid� apod. [28] 

Termín vláknina potravy, p�íp. potravní vláknina byl poprvé použit v roce 1953. HIPSLEY 

tak pojmenoval nevyužitelné sacharidy rostlinného p�vodu nestrávené a neresorbované 

v horní �ásti lidského trávícího ústrojí (tj. v žaludku a tenkém st�ev�). V roce 1972 byla 

formulována TROWELLOVA definice, která pod pojmem vláknina potravy zahrnuje 

zbytky rostlinných bun��ných st�n, které nejsou št�peny trávícími enzymy �lov�ka. Tato 

definice byla v roce 1976 rozší�ena o látky vyskytující se i mimo bun��nou st�nu (n�které 

zásobní polysacharidy a látky vylu�ované v místech porušené struktury – prysky�ice a 

slizy). Následovala �ada dalších definicí, které vesm�s vycházely z postup� analytického 

stanovení. R�zné postupy zahrnují r�zné složky, takže i uvád�né hodnoty se liší a 

v souvislosti s tím i doporu�ovaný a zjiš�ovaný p�íjem v r�zných zemích. Proto 

v posledních  letech  došlo  mezi  odborníky  ke  shod�, že  pojem  musí  být  vymezen   

na fyziologickém základ�, nikoli podle metody stanovení. Klí�ovým bodem se stala 

nestravitelnost vlákniny. To znamená, že termín zahrnuje látky, které nejsou št�peny a 

vst�ebávány, ale ani vst�ebávány p�ímo bez št�pení, v tenkém st�evu a p�echázejí do st�eva 

tlustého. I tady však jde o ur�ité zjednodušení, protože nap�íklad u rezistentního škrobu – 

jedné ze složek vlákniny – je míra stravitelnosti r�zná u jednotlivc� a závisí i na ú�innosti 

žvýkání a rychlosti pr�chodu trávícím traktem. [27, 29] 

V roce 1998 komise American Association of Cereal Chemists (AACC) po rozsáhlé 

odborné diskuzi navrhla a schválila novou definici vlákniny zahrnující i její p�íznivé 
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ú�inky: „Vlákninu potravy tvo�í jedlé �asti rostlin anebo analogické sacharidy, které jsou 

odolné v��i trávení a absorpci v lidském tenkém st�ev� a jsou úpln� anebo �áste�n�

fermentované v tlustém st�ev�. Vláknina potravy zahrnuje polysacharidy, oligosacharidy, 

lignin a další rostlinné složky. Vláknina potravy vykazuje prosp�šné fyziologické ú�inky: 

laxativní, snižující hladinu cholesterolu v krvi, anebo snižující hladinu glukosy v krvi.“  

Složky potravinové vlákniny byly definované následovn�:

1.  neškrobové polysacharidy a rezistentní oligosacharidy 

a) celulosa, 

b) hemicelulosa – arabinoxylany, arabinogalaktany, 

c) polyfruktosany – inulin, oligofruktosany 

d) galaktooligosacharidy, 

e) gumy, 

f) slizy, 

g) pektiny, 

2. analogické sacharidy 

a) nestravitelné dextriny – rezistentní maltodextriny (z kuku�ice a jiných zdroj�), 

rezistentní dextriny brambor, 

b) syntetické slou�eniny na bázi sacharid� – polydextrosa, methylcelulosa, 

hydroxypropylmethylcelulosa, nestravitelný (rezistentní) škrob, 

3. lignin 

4. složky doprovázející komplexy neškrobových polysacharidů a ligninu v rostlinách 

a) vosky, 

b) fytáty, 

c) saponiny, 

d) taniny aj. [28] 

 

V roce 2008 vydala Komise Evropských spole�enství sm�rnici 2008/100/ES, kterou se 

m�ní sm�rnice  Rady  90/496/EHS  o  nutri�ním  ozna�ování  potravin,  pokud  jde           

o doporu�ené denní dávky, p�evodní faktory pro energetickou hodnotu a definice. Definice 

vlákniny  by  m�la  brát  v úvahu p�íslušnou práci výboru Codex Alimentarius a prohlášení 

o potravní vláknin� vydané dne 6. �ervence 2007 v�deckou komisí pro dietetické výrobky, 

výživu a alergie p�i Evropském ú�adu pro bezpe�nost potravin. [30] Vláknina podle této 

nejnov�jší definice zahrnuje i další uhlovodíkové polymery, které nejsou  stravitelné  a  

v p�ijímané  potrav� se  p�irozen� nevyskytují.  Látky  spadající  pod definici musí 
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vykazovat jeden nebo více prosp�šných fyziologických ú�ink�, mezi které pat�í nap�.

zkrácení doby pr�chodu st�evy, zvýšení objemu stolice, zkvasitelnost mikroflórou tlustého 

st�eva, snižování celkového krevního cholesterolu, snižování krevní hladiny LDL-

cholesterolu, snižování krevní glukosy nebo snižování hladiny krevního inzulínu. 

Nejnov�jší v�decké d�kazy dokládají, že takových fyziologických ú�ink� lze dosáhnout i 

prost�ednictvím látek nevyskytujících se p�irozen� v rostlinné strav�. Krom� toho jsou 

zahrnuty uhlovodíkové polymery rostlinného p�vodu, které jsou úzce svázány s ligninem 

nebo dalšími složkami a které nejsou na bázi uhlovodík� (nap�. s fenolovými 

slou�eninami,  vosky,  saponiny,  fytázami,  kutinem, fytosteroly). Tyto látky, které jsou 

p�i analýze  vlákniny  extrahovány  spole�n� s uhlovodíkovými polymery, lze považovat 

za  vlákninu.  Jsou-li  však  tyto  látky  od uhlovodíkových polymer� odd�leny a p�idány 

do potravy, za vlákninu se nepovažují. [31] 

Do sm�rnice 90/496/EHS je pak dopln�na nová p�íloha II, která zní: Definice materiálu 

představujícího vlákninu a analytické metody. Pro ú�ely této sm�rnice se vlákninou rozumí 

uhlovodíkové polymery s t�emi nebo více monomerními jednotkami, které  nejsou  tráveny  

ani  vst�ebávány  v  tenkém  st�evu  lidského  organismu  a  náleží do t�chto kategorií: 

 - jedlé uhlovodíkové polymery p�irozen� se vyskytující v p�ijímané potrav�,

- jedlé uhlovodíkové polymery, které byly získány z potravních surovin fyzikálními, 

enzymatickými nebo chemickými prost�edky a které mají prosp�šný fyziologický ú�inek 

prokázaný obecn� uznávanými v�deckými poznatky, 

- jedlé uhlovodíkové polymery, které mají prosp�šný fyziologický ú�inek prokázaný 

obecn� uznávanými v�deckými poznatky. [30, 31] 

4.2 Struktura a chemické složení vlákniny 
 

Strava je plnohodnotná tehdy, když obsahuje v p�im��eném množství základní 

a dopl�kové, výživné a aromatické látky. Mezi základní živiny pat�í bílkoviny (proteiny), 

tuky (lipidy) a cukry (sacharidy). Sacharidy jsou nejvýznamn�jší energetickou složkou 

v�tšiny rostlinných potravin, jako je ovoce, zelenina, brambory, lušt�niny, výrobky 

z obilnin, rýže aj. Potravinová vláknina pat�í mezi sacharidy, v závislosti od struktury 

poskytuje velmi malé množství energie (cca 8 kJ/g). Pod všeobecn� rozší�eným pojmem 

potravinová vláknina se tedy rozumí p�edevším nevyužitelné polysacharidy (d�íve  

ozna�ované  za  balastní  a to z toho d�vodu, že enzymový aparát pro jejich trávení u 
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�lov�ka a dalších monogastrických živo�ich� chybí - nešt�pí se sacharasami trávícího 

ústrojí). Mezi tyto nevyužitelné polysacharidy se �adí: celulosa, hemicelulosy a pektin, dále 

polysacharidy používané jako aditivní látky (polysacharidy mo�ských �as, mikrobiální 

polysacharidy, rostlinné gumy a slizy, modifikované polysacharidy) a lignin, z živo�išných 

polysacharid� chitin. Za využitelné polysacharidy se považují rostlinné škroby (hlavní 

energetický zdroj) a živo�išný glykogen.  [28, 32] 

Z chemického hlediska lze složky vlákniny rozd�lit do t�chto t�í skupin:

a) polysacharidy mimo škrob – sem pat�í celulosa, hemicelulosy, pektiny, �-glukany, 

chitin, gumy a slizy, 

b) složky p�íbuzné sacharid�m – zejména rezistentní škroby a modifikované škroby, 

c) lignin a doprovodné látky – jako nap�. kutin, t�ísloviny aj. [27] 

 

Jednotlivé složky vlákniny jsou tedy následující:

Celulosa - je v p�írod� nejrozší�en�jší organická slou�enina. Je základní stavební složkou 

bun��ných  st�n vyšších  rostlin.  Tvo�í ji  nerozv�tvené  �et�zce tisíc� molekul glukosy 

ve form� nerozpustných vláken (mikrofibril) odolných v��i trávícím enzym�m �lov�ka. Je 

b�žná v ovoci, zelenin� a obilovinách. Tvo�í podstatnou �ást obilních otrub. P�edstavuje 

asi t�etinu vlákniny v zelenin� a kolem �tvrtiny v ovoci a obilí. Dále se také nachází 

v zelených �asách, houbách a výjime�n� i ve st�nách bun�k jednoduchých mo�ských 

bezobratlých živo�ich�.

Hemicelulosy - jsou  necelulosové  polysacharidy  bun��ných  st�n rostlin  p�ítomné          

v rozpustné i nerozpustné form�. Ob� formy jsou sou�ástí potravinové vlákniny. Jedná se 

o skupinu polysacharid� vystav�ných z n�kolika monosacharid� (xylosy, arabinosy, 

mannosy, galaktosy, aj.). Hemicelulosy doprovázejí celulosu v bun��ných st�nách rostlin, 

jejich molekuly jsou menší než celulosa, nerozv�tvené i v�tvené. Tvo�í asi t�etinu vlákniny 

zeleniny, ovoce a lušt�nin. [27, 28, 32] 

β-glukany - se  �adí  mezi  hemicelulosy,  jejich  stavební  jednotky  jsou  stejné  jako u 

celulosy, tedy �-glukosa. Tvo�í však podstatn� menší molekuly s rozv�tvenými �et�zci. 

Jsou proto rozpustné ve vod� a vytvá�ejí viskózní roztoky. Tvo�í hlavní skupinu 

polysacharid� bun��ných st�n obilek ovsa a je�mene, zatímco v pšenici a žitu je jich málo. 

Proto byly oves i je�men ozna�eny jako ú�inné potraviny pro snižování hladiny LDL-

cholesterolu u lidí a zví�at. Tento efekt je spojen práv� s obsahem �-glukan�. V n�kolika 

provedených studiích bylo zkoumáno, zda záleží na tom, z jakého botanického zdroje 

(oves �i je�men) �-glukany pochází. Výsledkem bylo, že �-glukany z obou zdroj�
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ovliv�ují hladinu cholesterolu ve stejné mí�e. Nejvíce prozkoumaný a zdokumentovaný je 

však nutri�ní p�ínos �-glukan� pro regulaci hladiny glukosy v krvi. [27, 33, 34] �-glukany 

mají tedy pom�rn� široké pole p�sobnosti v lidském i živo�išném organizmu. Krom�

uvedených ú�ink� jsou rovn�ž velmi ú�inným aktivátorem imunitních proces�. �-glukany 

jsou  z�ásti  rozpustnou,  �áste�n� nerozpustnou  vlákninou  potravy.  Nerozpustné  jsou  

�-glukany vázané na proteiny. �-glukany ovsa a je�mene snižují  biologickou  využitelnost  

krmiv, což  se projevuje nižšími hmotnostními p�ír�stky u dr�beže. �-glukany jsou 

významné zejména v pivovarské technologii, kde negativn� ovliv�ují schopnost extrakce 

sladu – hlavn� filtrovatelnost a p�nivost piva. Jejich zvýšený obsah zp�sobuje vznik 

sraženin, které negativn� ovliv�ují kvalitu a skladovatelnost výsledného produktu. [32, 35]  

Pektiny - jsou hlavní složkou rozpustné vlákniny. Tyto stavební polysacharidy jsou 

tvo�eny p�edevším  kyselinou  galaktouronovou,  p�i�emž jednotky galaktouronové 

kyseliny  jsou  do  r�zného  stupn� esterifikovány  methanolem.  Nacházejí  se prakticky 

ve všech druzích ovoce a zeleniny. Jejich obsah však nebývá vysoký, v ovocné dužnin�

kolísá  okolo  1  %.  Více  pektinu  se  nachází  v  jablkách,  rybízu,  angreštu a kdoulích. 

Ze zelenin obsahují nejvíce pektinu raj�ata a mrkev �i cukrová �epa. Pektiny zpev�ují 

zejména nezralé ovoce. B�hem zrání, poskliz�ového skladování a zpracování podléhají 

pektinové látky enzymové a neenzymové degradaci, což vede k m�knutí plod� a ztrát�

želírující schopnosti pektinu.  P�edstavují  však rovn�ž asi p�tinu vlákniny zeleniny a 

lušt�nin. Za horka jsou rozpustné ve vod�, za studena vytvá�ejí gel. P�idávají se proto jako 

želírující p�ísada do džem� a marmelád. Pro tyto ú�ely se izolují z nezralého ovoce (jablek, 

citrón�, angreštu aj.), �i cukrové �epy. Významnou mírou se podílejí na snižovaní 

cholesterolu v krvi a ovlivn�ní metabolismu glukosy.  

Chitin - je v p�írod� po celulose druhou nej�ast�ji se vyskytující organickou slou�eninou. 

Nachází se p�evážn� v živo�išné �íši, kde je hlavním polysacharidem schránek korýš�,

hmyzu a dalších bezobratlých živo�ich�. Obsahují jej též n�které �asy, houby, kvasinky a 

bakterie. Hlavním zdrojem chitinu v potrav� jsou p�edevším vyšší houby, nap�. žampióny. 

Chitin je totiž stavebním polysacharidem bun��ných st�n hub. Stavební jednotkou je 

chitosamin. Ve vod� není rozpustný a je prakticky nestravitelný, nebo� st�evní mikroflóra 

�lov�ka neobsahuje št�pící enzymy. Pouze ve slinách a v žaludku se �áste�n� hydrolyzuje.  

Gumy a slizy - skupina polysacharid� pro níž je charakteristická schopnost již p�i

nevelkém p�ídavku upravovat konzistenci potravin. Používají se jako želírující, zahuš�ující 

i emulga�ní p�ísady. Mezi gumy (klovatiny) pat�í nap�. arabská, a guarová guma, karaja, 

tragant, aj. získávané z r�zných subtropických a tropických rostlin. Z mo�ských �as 
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pocházejí  agar,  algináty  �i karagenany. Rostlinné gumy a slizy jsou vysoce hydrofilní, 

ve vod� dob�e rozpustné polysacharidy. 

Rezistentní škrob - je definovaný jako suma škrobu a meziprodukt�, které vzniknou 

rozkladem škrobu v tenkém st�ev�. Jsou to škroby, které jsou �áste�n� anebo úpln�

nestravitelné pro hostitelské enzymy a za�azují se tak mezi nevyužitelné polysacharidy, 

které tvo�í vlákninu.  

Rezistentní škroby se �lení na �ty�i skupiny:

a) RS1: jedná se škrob mechanicky nep�ístupný trávícím enzym�m – nap�. v semenech 

lušt�nin, která mají silné bun��né st�ny, �i v nahrubo rozm�ln�ných obilkách, 

b) RS2: škrob s prostorovým uspo�ádáním znemož�ujícím št�pení – nap�. v syrových 

bramborách, nezralých banánech �i v obilkách s vysokým zastoupením amylosy, 

c) RS3:  retrogradovaná  amylasa  v tepeln� zpracovaných  potravinách  –  nap�.

ve vychladlých uva�ených bramborách, rýži, lušt�ninách, pohance, ale i v chlebu, 

d) RS4: škrob pozm�n�ný chemickými úpravami. [27, 28, 32] 

Lignin - je jednou z hlavních komponent d�evní hmoty. Nepat�í mezi sacharidy. Je to 

polymer fenylpropanových jednotek a pat�í k strukturním materiál�m st�n rostlinných 

bun�k. Zpev�uje v nich p�edevším hemicelulosy. Vyskytuje se zejména ve vn�jších 

vrstvách obilek (v otrubách kolem 8 %) a v n�kterých druzích zeleniny, zejména v mrkvi, 

kedlubnách, �edkvi�kách a celeru. Významná množství ligninu jsou však obsažena v t�chto 

druzích teprve až se stanou d�evnatými. [27, 32, 36] 

Syntetické deriváty polysacharidů -do této skupiny se �adí deriváty celulosy, nap�.

karboxymethylcelulosy �i methylcelulosy, které se používají jako zahuš�ovadla potravin. 

Neúplným št�pením škrobu se získávají rezistentní dextriny, používané nap�. do n�kterých 

cukrovinek. [28] 

 

4.3 Dělení vlákniny dle rozpustnosti ve vodě

Podle rozpustnosti ve vod� se rozeznává vláknina:

• rozpustná 

• nerozpustná 

K rozpustné vláknin� se �adí ur�itý podíl hemicelulos. Rozpustné jsou také pektiny, 

rostlinné slizy, polysacharidy mo�ských �as, modifikované škroby a modifikované 

celulosy. Rozpustná vláknina zvyšuje viskozitu obsahu žaludku a st�ev, zpomaluje 
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promíchávání jejich obsahu, omezuje p�ístup pankreatických amylas a lipas k substrát�m a

tím vst�ebávání živin st�evní st�nou. Tím se zpomalí pr�chod st�evního obsahu sníží se 

dif�ze živin, váží se minerální látky (zejména ionty vápníku, železa, m�di a zinku) a 

modifikuje  se  tak  jejich  dostupnost.  �ást  vázaných  kation� se  uvolní  p�i fermentaci 

v tlustém st�ev�. Vláknina, která po rozpušt�ní ve vod� zv�tší sv�j objem, navíc p�ispívá 

ke zm�k�ení st�evního obsahu a tím napomáhá snazšímu vyprazd�ování. Nezbytnou 

podmínkou je však dostate�ný p�ísun tekutin do organismu, protože v opa�ném p�ípad�

m�že dojít ke vzniku zácpy. [32, 37] 

Hlavní složkou nerozpustné vlákniny je celulosa, ur�itý podíl hemicelulos a dále lignin. 

Nerozpustná vláknina zv�tšuje objem potravy, zkracuje dobu jejího pr�chodu zažívacím 

traktem a zlepšuje st�evní peristaltiku.  

Rozpustná vláknina je �áste�n� št�pena trávícími enzymy již v horní �ásti zažívacího 

traktu. Nerozpustná vláknina odolává p�sobení enzym� v tenkém st�ev� a je spolu 

s rozpustnou vlákninou více nebo mén� metabolizována pouze mikroorganismy tlustého a 

slepého st�eva. Kone�nými produkty jsou plyny (oxid uhli�itý a vodík, �asto i methan) a 

využitelné nižší mastné kyseliny (octová, propionová a máselná). [32] 

 

Rozdíly v množství rozpustné a nerozpustné vlákniny ve vybraných potravinách uvádí 

tabulka (Tab. 6).  

Tab. 6. Množství rozpustné a nerozpustné vlákniny v potravinách [32] 

Vláknina (% sušiny) Potravina 

rozpustná nerozpustná 

Cereální výrobky 

Pšeni�ná mouka bílá 2,0 1,2 

Pšeni�ná mouka celozrnná 2,6 7,7 

Chléb pšeni�ný 1,6-2,7 1,1-2,9 

Chléb žitný 6,7 6,6 

Kuku�i�né lupínky 0,2-0,4 0,5 

Ovoce 

Jablka 5,6-5,8 7,2-7,5 

Broskve 4,1-7,1 3,4-6,4 

Jahody 5,1-7,7 6,8-10,6 

Pomeran�e 6,5-9,8 3,9-5,2 



UTB ve Zlín�, Fakulta technologická                                                                                  48

Pokračování Tab. 6. Množství rozpustné a nerozpustné vlákniny v potravinách [32] 

Vláknina (% sušiny) Potravina 

rozpustná nerozpustná 

Zelenina 

Mrkev 4,4-14,9 10,4-11,1 

Zelí 13,5-16,6 4,2-20,8 

Raj�ata 0,8-3,5 3,2-12,8 

Zelený hrášek 5,9 15,0 

Luštěniny 

Fazole 7,2-12,4 9,1-9,6 

Brambory 

syrové 2,8-3,5 2,4-3,2 

va�ené 4,8 2,5 

4.4 Zdroje vlákniny 
 

Vláknina se vyskytuje v naprosté v�tšin� poživatin rostlinného p�vodu. Pro �lov�ka se 

jako významné zdroje uplat�ují hlavn� obilí, lušt�niny, zelenina, ovoce, brambory a 

pochopiteln� i výrobky z nich, jako je mouka, kroupy, vlo�ky, chléb, pe�ivo, ovocné, 

zeleninové  a  lušt�ninové  výrobky aj. Vláknina z r�zných zdroj� nemá stejné složení a je 

v nich obsažena v r�zném množství. N�které poživatiny obsahují podle výsledk�

chemických  rozbor� dosti  velké  množství  vlákniny.  N�kdy  jsou  však zdroje v nich 

pro �lov�ka nevyužitelné, nebo� se v organismu nemohou uplatnit (nap�. zrní�ka n�kterých 

druh� ovoce: vinná réva, angrešt, rybíz, na lignin bohaté sko�ápky o�ech� atd.). Obilné 

zrno obsahuje vlákninu v povrchových vrstvách, takže tmavá, vysoce vymílaná mouka 

nebo dokonce celozrnná mouka obsahuje v�tší množství vlákniny než málo vymletá 

mouka bílá. Totéž samoz�ejm� platí o výrobcích z mouky, p�ípadn� i dalších mlýnských 

produktech. Otruby, celozrnná mouka, celozrnný chléb, dalamánky, ovesné vlo�ky, 

celozrnné suchary jsou dobrým zdrojem vlákniny. [38] 

Pro rozlišení mezi rozpustnou a nerozpustnou vlákninou lze �íci, že dobrými zdroji 

nerozpustné vlákniny jsou zejména celozrnné pe�ivo, semínka, o�echy, pšeni�né, rýžové 

a kuku�i�né otruby nebo neloupaná rýže, zatímco rozpustnou vlákninou je nap�.
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hemicelulosa  ze slupky  obilných  zrn  �i pektin  obsažený  v dužin� jablek,  hrušek  a     

v lušt�ninách (fazole, hrášek). Dalšími dobrými zdroji rozpustné vlákniny jsou také 

je�men, psyllium �i sojové produkty. [39] 

P�i cíleném hledání hlavních zástupc� vlákniny v konkrétních potravinách, lze najít nap�.

pektiny zejména v r�zných druzích zeleniny a ovoce, zatímco v obilí i v lušt�ninách je jich 

velmi málo. Lignin je obsažen zejména v obalech plod�, celulosa je sou�ástí rostlinné 

bun��né st�ny, �-glukany jsou sou�ástí otrub obilí, psyllium je obsaženo v semenech 

Plantago ovata a guarová guma je produkt z rostliny Cyamopsis tetragonobola. [38] 

P�i konzumaci potravin s vysokým obsahem vlákniny je však t�eba dodržovat pitný režim, 

protože jedin� tak m�že vláknina plnit svoji úlohu. [40] 

V následující tabulce (Tab. 7) je uveden obsah vlákniny ve vybraných druzích potravin. 

 

Tab. 7. Obsah vlákniny ve 100 g vybraných druhů potravin [41] 

Potravina 100 g Obsah vlákniny [g] Potravina 100 g Obsah vlákniny [g] 

Pšeni�né otruby 39,6 Fazole �erné 23,4 

Ovesné vlo�ky 17,3 �o�ka 8,9

Sojová mouka 13,3 Zelí 2,9 

Dalamánek 7,1 Mrkev 2,6 

T�stoviny 5,1 Brambory 1,6 

Pšeni�né pe�ivo 4,3 Bor�vky 6,6 

Rýže natural 3,8 banán 3,1 

Corn flakes 3,4 Jablka 2,2 

Celozrnný chléb 8,5 Pomeran� 1,3

4.5 Doporučený denní příjem vlákniny 

 
Stanovení jednozna�ného doporu�ení pro denní p�íjem vlákniny je problematické. 

Vláknina, jak již bylo uvedeno výše, není jednotnou látkou, ale komplexem r�zných 

složek, které plní r�zné funkce a v�tšinou nejsou vzájemn� zastupitelné. Doporu�enou 

dávku je proto obtížné vy�íslit, proto se �asto uvád�jí orienta�ní hodnoty. A to i z d�vodu

použití nejednotné metody pro stanovení obsahu vlákniny v potravinách. Pro státy 

Evropské unie bylo v rámci projektu Dietary fibre intakes in Europe stanoveno doporu�ení 
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v rozmezí 21 – 25,3 g vlákniny za den, p�i�emž v jednotlivých státech se uvádí následující 

doporu�ení: 

• Velká Británie: 18 g za den (pro dosp�lé), 

• Dánsko: 20 – 30 g za den pro osoby starší 4 let, 

• N�mecko: od 13 do 60 let v�ku se doporu�uje asi 30 g vlákniny za den, u osob nad 

65 let se doporu�uje nad 30 g vlákniny za den, 

• Portugalsko: 9,2 – 12 g vlákniny za den, 

• �ecko: 15 – 20 g vlákniny za den pro osoby nad 19 let v�ku,

• Itálie: 19 g vlákniny za den, 

• Japonsko: 20 – 25 g vlákniny za den. 

 

Zna�nou rozdílnost v jednotlivých doporu�eních lze vysv�tlit zejména r�znými 

analytickými  metodami  stanovení.  V  �eské  republice  existuje  doporu�ení  uvedené   

ve výživových doporu�eních publikovaných v roce 2005, a to na úrovni 25 – 30 g vlákniny 

za den, p�i�emž doporu�ený pom�r rozpustné a nerozpustné vlákniny je 3 : 1. Sou�asná 

konzumace vlákniny u nás se však odhaduje na pouhých 10 – 15 g za den.  

Na druhou stranu však není žádoucí ani nadm�rný p�íjem vlákniny vysoce p�evyšující 

doporu�ené množství. Rostlinné zdroje vlákniny totiž obvykle obsahují i látky, které 

snižují resorpci n�kterých minerálních látek – zejména vápníku, železa, zinku, ho��íku aj. 

Strava s vysokým obsahem vlákniny u n�kterých jedinc� m�že rovn�ž zp�sobit nadýmání, 

bolesti  b�icha  a  pr�jmy. Za rizikový p�íjem se považuje p�íjem vlákniny vyšší než 60 g 

za den. [24] 
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5 VÝZNAM VLÁKNINY POTRAVY VE VÝŽIVĚ

Úloha vlákniny, p�ípadn� jejich jednotlivých složek, se stala p�edm�tem podrobného 

studia. Pozornost vzbudila krom� jiného i skute�nost, že deficitní obsah vlákniny v potrav�

p�ímo souvisí se zvýšeným rizikem civiliza�ních chorob jako jsou nap�íklad poruchy 

cévního systému, nádorové onemocn�ní gastrointestinálního traktu, hlavn� tlustého st�eva, 

žlu�níku, vznik diabetes mellitus apod. 

Jako první upozornili na souvislosti mezi p�íjmem vlákniny a rozli�nými nemocemi 

BURKITT a TROWELL. Provád�li totiž pozorování zam��ené na složení potravy 

domorodého obyvatelstva afrického kontinentu, kde výskyt  nemocí zažívacího ústrojí, 

nemocí srdce, výskyt maligních chorob zvlášt� tlustého st�eva byl ve výrazném nep�ímém 

pom�ru s vysokým obsahem vlákniny v základní potrav�. To p�ivedlo oba autory 

k hypotéze, že vysoký p�íjem vlákniny v potrav� je jakousi ochranou p�ed zmi�ovanými 

nemocemi.  I  sledování  hladiny  cholesterolu  v  krvi  je  p�ivedlo  k  poznatku,  že           

u obyvatelstva oblastí,  kde  se  konzumuje  mén� rafinovaná  potrava,  je  hladina 

cholesterolu nižší než u obyvatelstva oblastí, kde je potrava bohatá na proteiny, tuky a 

rafinované cukry. [42] 

Nicmén� zájem o problematiku vlákniny pokra�oval, rozší�il se tém�� po celém sv�t�

a p�etrvává do dnešních dní. Potravinová vláknina získala d�ležité místo mezi složkami 

potravin, které podporují zdraví. Její význam ve výživ� �lov�ka je i v sou�asnosti �asto 

diskutovanou problematikou a spo�ívá p�edevším v její ochranné funkci. [28] 

 

5.1 Vláknina a gastrointestinální trakt (GIT) 

 
Ú�inek rostlinných zbytk� na trávící ústrojí je nejdéle známým p�sobením vlákniny 

potravy, zmi�uje se o n�m již ve 4. st. p�.n.l. Hippokrates, který pozoroval, že „lidské t�lo 

rozlišuje, zda je chléb d�laný z jemné �i hrubé mouky, zda obsahuje otruby �i nikoliv. 

Celozrnných chléb �istí st�evo a prochází jako exkrement. Bílý chléb je výživn�jší a d�lá 

mén� stolice“. [29] 

N�které fyziologické ú�inky vlákniny se tedy projevují na celém t�le nebo na organismu 

jakožto celku, jiné jsou z�etelné pouze na trávící ústrojí, zejména na st�ev�. Vláknina 

nap�íklad zvyšuje rychlost pr�chodu tráveniny trávícím traktem, zejména tlustým st�evem, 

kde je zdržení nejv�tší a také ovliv�uje žádoucím sm�rem konzistenci a hmotnost stolice, 
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�ímž usnad�uje defekaci. Dostate�ný p�íjem vlákniny m�že rovn�ž snižovat výskyt zácpy, 

ale také v�edového zán�tu tlustého st�eva. [27, 43] 

V ústech vyžaduje strava s v�tším obsahem vlákniny vydatn�jší a delší žvýkání, což je 

v�tšinou ku prosp�chu. P�edevším osobám s nadm�rnými zásobami t�lesného tuku se 

doporu�uje, aby jedli pomalu, vydatn� a dlouho žvýkali, takže sn�dí menší množství jídla, 

p�ijímají menší energetickou hodnotu a mají d�íve pocit nasycenosti. Pokud jde o žaludek,

tak  tráveninou  s v�tším  obsahem  vlákniny  se  žaludek  více zaplní, což rovn�ž p�ispívá 

k �ast�jšímu  pocitu  nasycení  p�i pom�rn� malé energetické hodnot�. Ú�inek vlákniny 

na  tenké  střevo  není  vždy  stejný  a  závisí  na �ad� podmínek, nap�. na rozpustnosti 

a na schopnosti vázat vodu. D�ležitý je ú�inek na sacharidy a za významnou se považuje 

zejména schopnost zpomalovat vst�ebávání jednoduchých cukr�, p�edevším �epného. 

Vst�ebávání živin sliznici st�evní je pomalejší, je-li živina p�ijata v p�vodní bun��né

struktu�e, než-li po jejím rozrušení. Nap�. po celém jablku je produkce inzulínu menší než 

po jablku strouhaném nebo jable�ném pyré, �i š�áv�. D�ležitou úlohu má v souvislosti 

s vlákninou tlusté střevo. [43] Tlusté st�evo je totiž osídleno obrovským po�tem r�znorodé 

mikroflóry, p�edevším bakteriemi. Mnoho z p�ítomných bakterií je zdravotn� žádoucích, 

jiné – zejména hnilobné – jsou však vzhledem k produkovaným látkám škodlivé. N�které 

složky vlákniny, které dorazí do tlustého st�eva, jsou t�mito bakteriemi zkvašeny na t�kavé 

mastné kyseliny – octovou, propionovou a máselnou - a na kyselinu mlé�nou, ale také 

st�evní plyny (vodík, methan, oxid uhli�itý) a vodu. Vznikající kyseliny okyselí prost�edí 

tlustého st�eva, �ímž znevýhodní nežádoucí skupiny bakterií. Tím se omezí tvorba 

škodlivých produkt� rozkladu n�kterých složek potravy a jejich vst�ebávání. Kyselina 

máselná slouží zejména jako zdroj energie pro r�st a obnovu bun�k tlustého st�eva. To 

pomáhá udržovat p�íznivý zdravotní stav této �ásti trávícího traktu. Ostatní vytvo�ené 

kyseliny jsou vst�ebávány do krevního ob�hu a stávají se zdrojem energie, by� nevelkým. 

Práv� kombinace ú�ink� fermenta�ního procesu a utvo�ených vedlejších produkt� p�ízniv�

ovliv�uje zdraví. Byly prokázány i další p�íznivé ú�inky fermentace – mj. oslabení 

alergických reakcí a zvýšené vst�ebávání minerálních látek z potravy. �istá vláknina 

podléhající této fermentaci – zejména inulin a v�tšina rezistentních škrob� – se ozna�ují 

jako prebiotika. Stupe� št�pení závisí na druhu vlákniny, na jejím tepelném a 

mechanickém zpracování, na dob�, kterou je vláknina vystavena p�sobení bakteriální flóry 

(doba pasáže tlustým st�evem) a na dalších okolnostech, jako je nap�. p�edchozí konzum 

vlákniny, na který se m�že bakteriální flóra adaptovat. [27, 29, 44] 

Dalším p�sobením vlákniny je vliv na nádorová onemocn�ní zažívacího traktu. Vláknina 
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p�i pr�chodu GIT na sebe jednak váže karcinogenní látky, a jednak urychlením st�evní 

pasáže umožní odstran�ní škodlivin z traktu, a tím zkrátí dobu, po kterou mohou tyto 

škodliviny p�sobit na st�evní sliznici. P�esný vliv vlákniny ovliv�ující transformaci bun�k

není dokonale známý, ale jsou popsány n�které možné principy. Navíc není ani jasné, které 

druhy  vlákniny  a  v jakém množství se mohou jako protektivní faktor uplatnit. D�kazy 

pro vztah mezi nízkým p�íjmem vlákniny a nádorovými onemocn�ními zažívacího traktu 

jsou pouze nep�ímé a vyplývají z epidemiologických studií. Tyto studie ukázaly nízký 

výskyt t�chto nádor� u populací p�ijímajících vysoký podíl vlákniny v potrav�, ve srovnání 

s populacemi s nízkým p�ívodem této komponenty. Rozdíly mezi t�mito srovnávanými 

skupinami,  pokud  jde o výskyt kolorektálního karcinomu nelze však vysv�tlit jen rozdíly 

v p�ívodu vlákniny. U v�tšiny populací tzv. vysp�lých zemí se pravd�podobn� negativn�

uplat�uje i nadm�rný p�ívod bílkovin živo�išného p�vodu. Bakterie v tlustém st�ev� totiž 

m�ní nevst�ebané dusíkaté zbytky na nitrosaminy, považované za kancerogenní.V poslední 

dob� se však v literatu�e objevují publikace zpochyb�ující vliv vlákniny v prevenci 

kolorektálního karcinomu. [29, 37, 38] 

 

5.2 Vláknina a kardiovaskulární systém 

 
Vláknina svým p�sobením v lidském organismu snižuje riziko kardiovaskulárních 

onemocn�ní. Zp�sob, jakým vláknina potravy m�že toto riziko snižovat není ješt� zcela 

znám. Vlastní princip snížení kardiovaskulárního rizika je tedy pravd�podobn� nep�ímý, 

ovlivn�ním rizikových faktor�, a to zejména snížením hladiny celkového a LDL–

cholesterolu a dále snížením hladiny glykémie. [38, 44] 

Vlastní princip snížení sérové hladiny cholesterolu není rovn�ž p�esn� znám. V literatu�e

jsou nej�ast�ji zmi�ované dv� teorie. Dle první dochází ve st�evním traktu k vazb�

žlu�ových  kyselin  (degrada�ního  produktu  cholesterolu)  na  vlákninu.  Vlastní  vazba 

na vlákninu je ovlivn�na vlastnostmi vlákniny, její viskozitou a molekulovou hmotností. 

Žlu�ové kyseliny kolují v tzv. enterohepatálním ob�hu. Z jater jsou vylu�ovány do žlu�i a

následn� do st�eva, odkud jsou zp�t resorbovány do portálního ob�hu a dostávají se zp�t

do jater. P�erušením tohoto ob�hu vazbou žlu�ových kyselin na vlákninu vzniká deficit 

žlu�ových kyselin v játrech, které musí být syntetizovány z cholesterolu, který je jaterními 

bu�kami následn� vychytáván z krevního ob�hu a dochází ke snížení jeho sérové hladiny. 

Nejnov�jší pokusy uvád�jí i vazbu vlastního cholesterolu na vlákninu. Druhou variantu 
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principu  ovlivn�ní hladiny cholesterolu uvádí nap�. ANDERSON a CHEN. Podle nich 

dochází v tlustém st�ev� k fermentaci n�kterých druh� vlákniny, nap�. pektinu. Tímto 

procesem  vznikají  krátké  mastné  kyseliny,  které  jsou  následn� op�t vst�ebávány      

do portálního �e�išt� a do jater, kde nahrazují hepatální syntézu cholesterolu. [38] 

P�i srovnání r�zných studií bylo zjišt�no, že z komponent vlákniny je ú�inný p�edevším 

pektin. P�itom i mezi pektiny z r�zných zdroj� existují výrazné rozdíly v jejich 

hypocholesterolemickém ú�inku, v závislosti na stupni methylace. Nejú�inn�jší se jeví 

pektiny ovocného p�vodu, které jsou methylovány tém�� úpln�, mén� ú�inné jsou pektiny 

zeleniny, u nichž je methylace p�ibližn� t�etinová. [37] 

 

5.3 Vláknina a diabetes mellitus II.typu a obezita 
 

Od druhé poloviny sedmdesátých let se rovn�ž intenzivn� pracuje  v oblasti úlohy 

vlákniny v prevenci a lé�b� cukrovky. Bylo zjišt�no, že rozpustná vláknina m�že 

zpomalovat  trávení  a  absorpci sacharid� a tak snižovat vzestup hladiny glukosy v krvi, 

po požití potravy bohaté na sacharidy. Lidé trpící cukrovkou tak mohou lépe ovliv�ovat 

hladinu glukosy v krvi. [3, 45] 

Jako nedostatek teorie o ú�asti deficitu vlákniny na vzniku diabetu II. typu se uvádí to, že 

nevysv�tluje nízký výskyt cukrovky u Eskymák�, kte�í prakticky žádnou vlákninu 

nekonzumují, a u n�kterých menších etnických skupin, kde paralela mezi vlákninou a 

prevencí diabetu není zjistitelná. Jde však vesm�s o malé skupiny se specifickým životním 

stylem a zp�sobem stravování, takže se na n� nebere takový ohled. V posledních letech se 

objevují práce, které zd�raz�ují hlavn� rychlost št�pení a resorpce využitelných sacharid�.

Ukazuje se r�zná glykemická odpov�� a inzulínová sekrece v závislosti nejen na obsahu 

vlákniny v potrav�, ale i na kvalit� škrobu p�ítomného v potravin�, na zp�sobu 

mechanického  a  tepelného  zpracování  potraviny  a  na  interakci  s jinými  živinami  a  

na p�ítomnost antinutrient�. Tyto nálezy pon�kud snižují p�edpokládané d�ležité postavení 

vlákniny v regulaci metabolismu sacharid� a význam její ú�asti p�i vzniku diabetu.  

 

Cukrovka II. typu je velice úzce spojena s obezitou. Oba stavy mají �adu podobných rys�,

vyskytují se velmi �asto spole�n� a také v p�sobení vlákniny na oba stavy se p�edpokládají 

n�které stejné mechanismy. B�hem n�kolika posledních dekád došlo k zna�nému 

rozmachu obezity. Obezita je �initel, který se považuje za nejt�sn�ji spjatý se vznikem 
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diabetu II. typu. Uplat�uje se rovn�ž i p�i �ad� dalších onemocn�ní hlavn� v rozvinutých 

zemích.V terapii cukrovky se až do nedávné doby v celém západním sv�t� doporu�ovala 

dieta s omezením sacharid�, p�edevším sacharosy jednoduchých cukr�, ale i celkové dávky 

sacharid�. V�tšina  dob�e doložených studií  zaznamenává však p�i této diet� zlepšení jen 

u pacient�, kte�í dosáhli ztráty t�lesné hmotnosti. P�ínos omezené dávky sacharid� tkví 

p�edevším v redukci energetického zdroje, ale nemá z�ejm� jiné specifi�t�jší kladné 

metabolické ú�inky. Pro t�sný vztah diabetu II. typu k t�lesné nadváze se za prvo�adé 

považuje redukovat t�lesnou hmotnost, tedy snížit energetickou hodnotu potravy a zvýšit 

výdej energie zv�tšením pohybové aktivity. Pom�r jednotlivých živin v diet�, množství 

sacharid� a vlákniny se však ješt� diskutuje. V�tšinou se uznává názor, že diabetická dieta 

má obsahovat vyšší dávku sacharid� než byla doporu�ována d�íve, za p�edpokladu, že jsou 

sacharidy  podávány  ve  form� málo  zpracovaných  potravin,  které  nejsou ochuzovány 

o vlákninu. [29, 46] 

D�vody pro použití vlákniny v lé�b� obezity jsou následující:

1. nízká energetická hodnota, 

2. nutnost delšího žvýkání – prodloužení chu�ových pocit� z jídla, v�tší vylu�ování 

slin, 

3. v�tší napln�ní žaludku a jeho pomalejší vyprázdn�ní – snížení pocitu hladu a v�tší 

pocit nasycení,  

4. mírné snížení resorpce tuk�,

5. zm�ny v sekreci n�kterých gastrointestinálních hormon�,

6. snižování hladin anabolicky p�sobícího inzulínu, 

7. p�íznivé p�sobení na n�které metabolické odchylky – inzulínorezistence, 

hyperlipoproteinémie, 

8. prevence zácpy p�i reduk�ní diet�.

Vcelku  je  p�ídavek  vlákniny v lé�b� obézních pacient� s cukrovkou i bez ní považován 

za výhodný, a to formou farmaceutických p�ípravk� i za�azením p�irozených potravin 

s vysokým obsahem vlákniny do diety. Zvyšování spot�eby ovoce, zeleniny, celozrnných 

cereálií a luskovin a v nich obsažené vlákniny je tedy zásadním krokem v zastavení 

rozvoje obezity v rozvinutých zemích. [29, 47] 
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5.4 Vláknina a její vliv na některé další nemoci 
 

Varixy žil dolních kon�etin, hluboká žilní trombóza, hemeroidy, plicní embolie - tyto 

choroby se rovn�ž diskutují v souvislosti s nedostatkem vlákniny v potrav�. Zastánci 

teorie,  že  se  na  jejich  patogenezi  podílí  nedostatek  vlákniny,  opírají  sv�j názor         

o epidemiologická zjišt�ní, která prokazují malý výskyt t�chto chorob v oblastech kde se 

konzumuje hodn� vlákniny, a naopak jejich vysoký výskyt v zemích, kde je spot�eba 

vlákniny nízká. P�edpokládaný mechanismus, kterým se m�že uplatnit vláknina potravy, je 

vliv na kvalitu stolice.  Nadm�rné zvyšování tlaku p�i vyprazd�ování tuhé stolice, které se 

p�enáší na žíly dolních kon�etin, vede k opa�nému proud�ní krve a dále k inkompetenci 

chlopní žil a k rozvoji varix�. Výskyt hemeroid� zhruba odpovídá co do geografického 

rozložení výskytu varix� žil dolních kon�etin. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie 

jsou další onemocn�ní �astá v západních pr�myslov� rozvinutých zemích a velmi vzácná 

v rozvojových zemích. Zvýšený p�íjem vlákniny m�že rovn�ž p�ispívat jako prevence 

hypertenze. Snížení diastolického krevního tlaku spojené s užíváním vlákninových 

dopl�k� je pom�rn� skromné avšak m�že být klinicky významné. [29, 48] V nedávné dob�

byl dokonce popsán vztah mezi nízkým p�íjmem vlákniny a nár�stem sebevražd. Nicmén�

autor této teorie uvedl, že neexistuje žádná biologická možnost, která by vysv�tlila, jak 

m�že p�íjem vlákniny ovlivnit následné sebevražedné pokusy. P�íjem potravní vlákniny je 

pravd�podobn� ukazatel pro jiné nutriety, které mohou potenciáln� ovlivnit chování. [49] 

Mimo ú�ink� jež byly diskutovány výše, vláknina potravy rovn�ž upravuje odezvy a akce 

st�evních hormon� nap�. cholecytokininu, který m�že zprost�edkovat ú�inek viskózní 

vlákniny na metabolismus glukosy. [47] 

 

Pro získání všech zmín�ných výhod je d�ležité st�ídat zdroje vlákniny v potrav�. Strava 

využívající ovoce, zeleninu, lušt�niny a celozrnné obiloviny obsahuje nejen dostatek 

vlákniny a i mnoho dalších živin a složek nezbytných pro zajišt�ní dobrého zdravotního 

stavu. [45] 

 

5.5 Možné negativní účinky vlákniny potravy 

 
Potenciální negativní ú�inky nadm�rného p�íjmu potravní vlákniny zahrnují snížené 

vst�ebávání vitamin�, minerálních látek, protein� a energie. Je nepravd�podobné, že 
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zdravý dosp�lý �lov�k, který konzumuje potravní vlákninu v množství, které je 

v doporu�ovaném rozmezí, bude mít problémy se vst�ebáváním zmi�ovaných nutriet�.

Nep�íznivý ú�inek stravy bohaté na vlákninu je možné p�edpokládat hlavn� u starších osob 

a malých d�tí, jejichž p�íjem minerálních látek je nízký. Pozor by si m�li však dávat také 

osoby konzumující p�evážn� rostlinnou stravu. Strava s vysokým obsahem vlákniny m�že 

u n�kterých jedinc� rovn�ž zp�sobit nadýmání, bolesti b�icha a pr�jem. Tyto t�žkosti 

bývají v�tšinou p�echodné a objevují se na za�átku diety s vyšším obsahem vlákniny. 

Postupn� ustupují. [28, 50] 

Pokud jde o vlákninu získávanou z cereálií, tak využívání  okrajových  �astí zrna s sebou 

p�ináší pochopiteln�, i ur�ité riziko kontaminace t�žkými kovy, radioaktivními prvky a 

rezidui pesticid� použitých v pr�b�hu vegetace �i p�i zpracovaní a skladovaní. Úm�rn� se 

zvyšováním obsahu vlákniny v cereálních výrobcích nar�stá i podíl kyseliny fytové, která 

vytvá�í s vápníkem a ho��íkem, ale i se železem, zinkem a m�dí, nerozpustné komplexy a 

tak nep�ízniv� ovliv�uje jejich využitelnost.  

Jak je vid�t, problematika potravinové vlákniny není ani zdaleka dokonale vy�ešená a 

názory na její úlohu v lidské výživ� nejsou jednozna�né. Co je však možné v poslední dob�

považovat za jednozna�né,  je názor odborník�, že pro zdravou výživu, která se obrací 

hlavn� na je�men a oves je d�ležitý p�edevším obsah rozpustných neškrobových 

polysacharid� vlákniny reprezentovaných skupinou �-glukan�. Je t�eba si také uv�domit, 

že choroby, které se dávají do souvislosti s potravinovou vlákninou jsou zavin�né celou 

�adou faktor�, známých i neznámých. Nedostatek potravinové vlákniny je jen jedním 

z nich. I to je však d�vod k jejímu p�im��enému konzumovaní. Je dokázané, že zm�nou

stravovacích návyk� a zvýšením fyzické aktivity je možné mnohým civiliza�ním 

chorobám p�edcházet. Potraviny, v kterých je p�ítomná vláknina však ani nelé�í, ani 

nezabra�ují vzniku onemocn�ní. [3, 28] 
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6 METODY STANOVENÍ VLÁKNINY 

 
Sou�asn� s vývojem poznatk� o složkách a ú�incích potravinové vlákniny se vyvíjí 

i analytické metody jejího stanovení. Ideální metoda, která by vyhovovala definici 

vlákniny potravy, poskytovala komplexní kvantitativní i kvalitativní výsledky a zárove�

byla rychlá, laciná a jednoduchá, neexistuje. [28] 

 

6.1 Historie stanovení vlákniny 

 
První modifikaci metody stanovení vlákniny na principu hydrolýzy rostlinných krmiv 

provedl už v roce 1806 H. EINHOF. V roce 1814 se tím samým problémem zabýval H. 

DAVY ale s tím rozdílem, že vláknitý zbytek z krmiva izoloval vyva�ením ve vod� a

alkoholu. V roce 1832 SPRENGEL použil na stanovení celulosy oxida�ní hydrolýzu 

v prost�edí kyseliny, hydroxidu draselného a chlorové vody. V roce 1857 SCHULZE 

stanovoval vlákninu oxida�ní hydrolýzou v prost�edí kyseliny dusi�né a chlore�nanu 

draselného. V roce 1859 HENNEBERG spolu  s  STOHMANNEM  usoudili,  že  ani  

jeden z  t�chto zp�sob� není vhodný na analýzu krmiv rostlinného p�vodu a proto 

vypracovali mírn�jší zp�sob hydrolytické metody na principu dvoustup�ové hydrolýzy 

krmiva v slab� kyselém a v slab� zásaditém prost�edí. P�edpokládali, že produktem tohoto 

postupu bude �istá celulosa. Zjistili však, že krom� celulosy nezhydrolyzovaný podíl 

obsahoval ješt� další látky r�zné povahy (dusíkaté látky, hemicelulosy, minerální látky, 

lignin). Tento nezhydrolyzovaný zbytek krmiva nazvali v roce 1864 hrubá vláknina.

V roce 1931 pak navázal SCHARRER a KURSCHNER na oxida�ní metody izolace 

rostlinných strukturních polysacharid�. Vypracovali analytický zp�sob stanovení, který 

krom� toho, že byl �asov� mén� náro�ný, tak i v kone�ném výsledku dával p�i n�kterých 

surovinách hodnoty p�ibližn� shodné s metodou kyselé a alkalické hydrolýzy podle 

Henneberg – Stohmanna. P�vodní pracovní postup byl mezitím n�kolikrát upraven. Jednou 

z modifikací je i metoda, kterou popsal v roce 1974 VON LENGERKEN. Produktem 

oxida�ní hydrolýzy sm�sí kyseliny octové a dusi�né byla celulosa s prom�nlivým obsahem 

kontaminujících složek. 

Koncem padesátých let se objevil nejen nový pohled na vlákninu, ale i nové modifikace 

analytických metod jejího stanovení, které úsp�šn� konfrontují št�pení strukturních 

polysacharid� v zažívacím ústrojí. Tyto poznatky vedli k pokus�m o separaci 



UTB ve Zlín�, Fakulta technologická                                                                                  59

nestravitelného podílu krmiv rostlinného p�vodu jiným, leh�ím zp�sobem, který by dával 

dob�e definovatelný výsledek. První pokus v tomto sm�ru uvedl v roce 1959 WALKER. 

Sledování se provád�lo na krmivech, které podroboval jednostup�ové hydrolýze v kyselém 

nebo neutrálním prost�edí. S cílem po mén� empiricky a technicky více dokonalé metod�

VAN SOEST se spolupracovníky zavedl v roce 1963 do analýzy strukturních 

polysacharid� rostlinného  p�vodu  (vlákniny)  tenzidy  v  kyselém  nebo  neutrálním  

prost�edí. Po p�ezkoušení celé �ady tenzid� v r�zném prost�edí, nejmenší podíl 

reziduálních dusíkatých látek ve vyšet�ovaném vzorku dávala reak�ní sm�s

cetyltrimethylamonium bromid v roztoku kyseliny sírové. Tento zp�sob vedl k tzv. acido-

detergentní vláknině. Výsledek hydrolýzy v prost�edí neutrálního roztoku tenzidu, jehož 

podstatu tvo�il laurylsulfát sodný upravený na pH 7, dával reziduum, které nazvali 

neutrálně-detergentní vláknina. Metody stanovení vlákniny tenzidy našli uplatn�ní i

v analýze potravin.  

Poté došlo i k rozvoji enzymatických metod, jejichž principem je šetrná postupná 

degradace rostlinných materiál� celulolytickými, amylolytickými a proteolytickými 

enzymy. Jedná se tedy o simulaci pr�b�hu trávení v zažívacím ústrojí. [42] Roku 1935 jako 

první za�ali využívat enzymy WILLIAMS a OLMSTED. Pro odstran�ní škrobu a proteinu 

byl použit pankreatin, následovala kyselá hydrolýza a stanovení jednotlivých cukerných 

frakcí. V roce  1975   HELLENDOOR  a  kol.  užíval  pepsin  pro  hydrolýzu  proteinu a 

pankreatin  pro  následnou  hydrolýzu škrobu. Dále to byly metody využívající celulasu 

pro hydrolýzu celulosy. Nap�. IZRAELSEN (1978), ASP (1977) používal, pro separaci 

vlákniny pepsin, pankreatin a teplotn� stabilní �-amylasu. Základním problémem 

enzymatických metod byla nízká selektivita používaných enzym�, které atakovaly i 

vlákninový komplex a snižovaly tak jeho návratnost. V sou�asné dob� lze již vyrobit velmi 

�isté preparáty, které zajiš�ují vysokou selektivitu. Díky tomu se stává použití enzym�

velmi atraktivní. V roce 1984 PROSKY a kol. vyvinul enzymatickou metodu na stanovení 

celkové vlákniny potravy (TDF-Total Dietary Fibre). Tato metoda zahrnuje i 

vodorozpustnou složky vlákniny. Princip je založen na rozpušt�ní jednoduchých cukr�

78% etylalkoholem a odstran�ní škrobu pomocí proteasy. [51] 

 

6.2 Metody stanovení vlákniny 

 
Metody stanovení vlákniny potravy prod�laly v posledních letech rozsáhlý rozvoj. 
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V sou�asnosti je nejvíce používaná enzymaticko-gravimetrická oficiální AOAC metoda 

(PROSKY a kol., 1988) schválená jako právoplatná a doporu�ovaná metoda nejmén� v 10

státech (nap�. i USA) a enzymaticko-chemická Englystova metoda doporu�ovaná jako 

oficiální metoda ve Velké Británii. Englyst�v postup stanovuje množství vlákniny potravy 

jako neškrobové polysacharidy  a ignoruje stanovení ligninu. [52, 53] 

 

Metody stanovení vlákniny lze rozd�lit do t�í skupin: 

1. neenzymaticko-gravimetrické, 

2. enzymaticko-gravimetrické, 

3. enzymaticko-chemické, které zahrnují 

 a) enzymaticko-kolorimetrické 

 b) enzymaticko-chromatografické (GLC/HPLC). 

 

U v�tšiny potravin starší neenzymaticko-gravimetrická metoda nezachytávala zna�nou

�ást potravinové vlákniny. Stanovovala se pomocí ní hrubá vláknina, kterou tvo�í celulosa, 

a lignin a �áste�n� hemicelulosy. Neenzymaticko-gravimetrické metody tedy zahrnující  

tzv. Weende-metodu,  která  kvantifikuje  hrubou vlákninu (celulosu + lignin) a Van Soest-

metodu, která je úsp�šn� používaná p�i stanovování jednak neutráln�-detergentní  vlákniny 

(celulosa, hemicelulosa a lignin), tak acido-detergentní vlákniny (celulosa + lignin).  

Gravimetrické metody užívají ke stanovení množství vlákniny vážení zbytku po extrakci 

n�kterými �inidly. 

Enzymaticko-gravimetrická metoda byla vyvinutá v 80. letech. Touto metodou se 

stanovovala suma rozpustných a nerozpustných polysacharid�, které tvo�í celulosa,  

hemicelulosa,  pektin,  jiné  neškrobové  polysacharidy,  �ást  rezistentního  škrobu  

a lignin a tato suma byla považovaná za celkovou potravinovou vlákninu. Enzymaticko-

gravimetrické metody využívají t�i enzymy: termostabilní �-amylasu, proteasu a  

amyloglukosidasu. [28, 29, 54] P�i stanovení jsou vzorky va�eny p�i 95 – 100 ˚C

s termostabilní �-amylasou, aby došlo k zgelovat�ní, hydrolýze a depolymeraci škrobu, 

Dále jsou vzorky inkubovány p�i 60 ˚C s proteasou pro rozpušt�ní a depolymeraci protein�

a také  s amyloglukosidasou  pro  hydrolýzu  fragment� škrobu  na  jednotky  glukosy.  

Po enzymatickém rozkladu se k vzork�m p�idá p�ibližn� �ty�násobek hmotnosti ethanolu, 

aby došlo k vysrážení rozpustné vlákniny a odstran�ní depolymerizovaných protein� a

glukosy. Zbytek je zfiltrován, promyt 75 % ethanolem, 95 % ethanolem a acetonem, sušen 

a zvážen. Jeden duplikát je použit pro stanovení bílkovin, druhý pro stanovení popela. 
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Celková vláknina je potom hmotnost zfiltrovaného a vysušeného zbytku po ode�tení 

podílu bílkovin a popela. [55] 

Enzymaticko-chemickými metodami se škrob stanovuje enzymaticky a cukry jsou 

analyzované kolorimetricky, anebo plynovou (GLC) �i vysoko ú�innou kapalinovou 

chromatografií (HPLC). Kolorimetrické metody stanoví na základ� barevných reakcí 

celulosu, necelulosové polysacharidy, lignin, uronové kyseliny i jednotlivé hexosy a 

pentosy uvoln�né p�i rozšt�pení složit�jších polysacharid�. Vysokotlakou kapalinovou 

chromatografií se stanovují jednotlivé monomerické složky vlákniny. [28, 29] 

 

6.3 Zdroje chyb při stanovení vlákniny potravy 

 
Zdroje chyb, které mohou vzniknout p�i stanovení vlákniny jsou následující: 

1) Neza�azení proteasy do postupu – mnoho navržených enzymaticko-

gravimetrických metod provádí v rámci postupu hydrolýzu protein�. N�kte�í auto�i

však nepovažují tento krok za nutný. Nicmén� proteiny jsou pevn� svázány se 

složkami potravní vlákniny stejn� jako jiné složky potravy. 

2) Ethanolické srážení rozpustné vlákniny – ethanolické srážení je b�žný krok 

mnohých moderních analytických metod. Toto srážení v sob� zahrnuje dva možné 

zdroje chyb: bu� nastane p�ípad, že se vysráží i složky, které nejsou sou�ástí 

vlákniny, nebo dojde k nekompletnímu vysrážení n�kterých složek rozpustné 

vlákniny (nap�. pektin�). 

3) Zohledn�ní obsahu popela, bílkovin a slepého pokusu ve zbytku vlákniny. 

4) Stanovení ligninu – enzymaticko-chemické metody stanovují množství ligninu jako 

zbytek získaný po kyselé hydrolýze nerozpustné vlákniny. N�kte�í auto�i však 

tvrdí, že tento zbytek netvo�í pouze lignin, ale rovn�ž obsahuje i další kyselou 

hydrolýzou nerozložené složky jako nap�íklad kutin, polyfenoly, aj. [52, 53] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 CÍL PRÁCE 

 
Cílem diplomové práce bylo stanovení a porovnání obsahu vlákniny ve vybraných 

cereálních výrobcích. 

 

V teoretické �ásti formou literární rešerše zpracovat charakteristiku cereálních výrobk�,

jejich d�lení a význam ve výživ�. Dále popsat význam vlákniny ve výživ� a metody jejího 

stanovení. 

 

V praktické �ásti provést stanovení vlákniny ve vybraných cereálních výrobcích 

enzymatickou metodou a porovnat tyto výsledky s výsledky získanými p�i stanovení 

vlákniny neutráln� detergentní metodou provedenou s použitím p�ístroje ANKOM. 
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8 MATERIÁL A PŘÍSTROJE 

 

8.1 Vzorky cereálních výrobků

V diplomové práci bylo analyzováno 9 druh� cereálních výrobk�:

Mouka:

• CELOZRNNÁ MOUKA ŠPALDOVÁ JEMN�MLETÁ BIO HARMONIE 

VÝROBCE: PRO – BIO, obchodní spole�nost s.r.o. 

• BIOMOUKA PŠENI�NÁ CELOZRNNÁ JEMN�MLETÁ 

VÝROBCE:  Pro TOP BIO, a.s. vyrábí: BIOMLÝN, s.r.o. 

Chléb:

• CHLÉB CELOZRNNÝ 500g 

VYRÁBÍ: HEINRICH LEUPOLDT KG D – 95163 WEISSENSTADT, 

GERMANY, VITA STAR pro Kaufland 

• CHLÉB KONZUMNÍ KULATÝ S KMÍNEM PŠENI�NO-ŽITNÝ 500 g 

VÝROBCE: PENAM, a.s. 

Pe�ivo:

• BAGETA FITNESS, vícezrnné pe�ivo, 120 g 

VÝROBCE: DISTRIBU�NÍ ST�EDISKO KAUFLAND 

• ROHLÍK TUKOVÝ,b�žné pe�ivo pšeni�né, 45 g 

VÝROBCE: PENAM, a.s. 

T�stoviny:

• CELOZRNNÉ ŠPAGETY PŠENI�NÉ – CHU� ITÁLIE, 500 g 

ZEM� P�VODU: ITÁLIE 

VYROBENO pro: PRO – BIO, obchodní spol. s.r.o. 

Speciální cereální výrobky:

• DOBRÁ VLÁKNINA – NOVÁ CEREÁLNÍ SNÍDAN�

VYRÁBÍ: PRAGOSOJA spol. s.r.o., BONA VITA 

• CELOZRNNÉ SUŠENKY MELASKY 

VÝROBCE: BIO NEBIO, s.r.o. 
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8.2 Použité chemikálie 

 
8.2.1 Enzymatická metoda 

Pro stanovení byly použity následující chemikálie: 

- MES-TRIS sm�sný roztok pufru (pH 8,2), 

- 0,561 M HCl, 

- 5 % NaOH, 

- 5 % HCl, 

- Enzymy: �-amylasa, proteasa, amyloglukosidasa, 

- 95 % ethanol, 

- aceton, 

- 98 % H2SO4,

- H2O2,

- sm�sný katalyzátor (NaSO4 + CuSO4 v pom�ru 10:1), 

- 13 % NaOH, 

- 30 % NaOH, 

- 2 % H3BO3,

- 0,1 mol.l-1 HCl, 

- indikátor Tashiro. 

 

8.2.2 Neutrálně detergentní metoda 

Pro stanovení byly použity následující chemikálie: 

- aceton,  

- ND� (Neutráln� detergentní  �inidlo obsahující – disodnou s�l kyseliny 

ethylendiamintetraoctové, tetraboritan sodný dekahydrát, hydrogenfosfore�nan 

sodný a laurylsulfát sodný ):  120  g �inidla  + 20 ml triethylenglykolu do 2 l, 

- NDR  (Neutráln� detergentní  roztok):  2 l ND� + 20 g si�i�itanu sodného + 4 ml 

�-amylasy, 

- �-amylasa. 
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8.3 Použité přístroje a pomůcky 

 
8.3.1 Enzymytická metoda 

Pro stanovení byly použity následující p�ístroje a pom�cky: 

- Erlenmayerovy ba�ky (100 ml), 

- magnetická mícha�ka MR 1000 (Heidolph), 

- vodní láze� s t�epacím nástavcem (Memmert), 

- vodní láze�,

- vodní výv�va, 

- laboratorní sušárna (Venticell, BMT �R), 

- elektrická pec (Elektrické pece Svoboda), 

- mineralizátor Bloc Digest 12, 

- Automatická destila�ní jednotka Pro- Nitro 1430. 

 

8.3.2 Neutrálně detergentní metoda 

Pro stanovení byly použity následující p�ístroje: 

- ANKOM technology Fiber analyzer, 

- laboratorní sušárna (Venticell, BMT �R), 

- elektrická pec (Elektrické pece Svoboda). 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta technologická                                                                                  67

9 METODIKA PRÁCE 

 
P�ed vlastním stanovením byly jednotlivé vzorky (krom� celozrnné mouky špaldové a 

pšeni�né celozrnné biomouky) rozm�ln�ny v mixéru �i t�ecí misce na �ástice p�ibližn�

stejné velikosti (síto pr�m�tu 1 mm). U všech vzork� byla stanovena sušina. Vlastní 

stanovení  vlákniny  bylo  provedeno  s použitím  dvou  metod  a  to  enzymatické  metody 

za pomocí enzym�, které  simulují pr�b�hu trávení v zažívacím ústrojí (�-amylasa, 

proteasa, amyloglukosidasa) a neutráln� detergentní metodou za pomocí p�ístroje 

ANKOM. 

 

9.1 Stanovení sušiny 

 
9.1.1 Stanovení sušiny u vzorků: celozrnná mouka špaldová, pšeničná celozrnná 

biomouka, celozrnné špagety, celozrnné sušenky a cereální snídaně

Do  �isté  a  zvážené  hliníkové  misky  p�edem  vysušené  p�i 105 oC bylo  naváženo    

na  analytických  vahách  5  g  vzorku, který byl, pokud to bylo pot�eba, p�ed stanovením 

rozm�ln�n (u vzorku celozrnných špaget, celozrnných sušenek a cereální snídan�).  Vzorek 

byl rozprost�en pomocí sklen�né ty�inky do stejnom�rné vrstvy a miska byla umíst�na

v sušárn� p�edeh�áté na teplotu 105 oC. Vzorek byl sušen p�i této teplot� do konstantního 

úbytku hmotnosti. Po vychladnutí v exsikátoru byla miska znovu zvážena na analytických 

vahách. 

Obsah vlhkosti v  % (w/w) byl vypo�ten pomocí vzorce:

m1 - m2

v =  . 100
m1 - mo

kde:     mo - hmotnost vysušené prázdné misky  [g ] 

 m1 - hmotnost misky s navážkou vzorku p�ed vysušením  [g ]  

 m2 - hmotnost misky se vzorkem po vysušení  [g ] 
 

Sušina v  % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

S = 100 - v
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9.1.2 Stanovení sušiny u vzorků: celozrnný chléb, pšenočno-žitný chléb, vícezrnná 

bageta, tukový rohlík 

 

Stanovení vlhkosti u t�chto vzork� bylo provedeno ve dvou krocích. Navážené množství 

vzorku (100 g s p�esností 0,01 g) bylo nejprve p�edsušeno p�i teplot� 45 oC. Po vychladnutí 

byl p�edsušený vzorek op�t zvážen s p�esností 0,01 g a poté byl rozemlet na jemnou 

krupici. Dosušení prob�hlo p�i teplot� 105 oC. Do �isté a zvážené hliníkové misky p�edem 

vysušené p�i 105 oC bylo naváženo na analytických vahách 5 g vzorku. Vzorek byl 

rozprost�en pomocí sklen�né ty�inky do stejnom�rné vrstvy a miska byla umíst�na 

v sušárn� p�edeh�áté na teplotu 105 oC. Vzorek byl sušen p�i této teplot� do konstantního 

úbytku hmotnosti. Po vychladnutí v exsikátoru byla miska znovu zvážena na analytických 

vahách. 

Obsah vlhkosti odstran�né p�edsušením vzorku Y v % (w/w) byl vyhodnocen pomocí 
vzorce:

m1 - m2

Y =  . 100 
 m1 – mo

kde:     mo - hmotnost suché prázdné misky  [g] 

 m1 - hmotnost misky se vzorkem p�ed  p�edsoušením  [g] 

 m2 - hmotnost misky se vzorkem po p�edsoušení  [g] 
 

Vlhkost p�edsušeného vzorku X v % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

m4 – m5

X =  . 100 
 m4 – m3

kde:     m3 - hmotnost suché prázdné vysouše�ky  [g] 

 m4 - hmotnost vysouše�ky se vzorkem p�ed sušením  [g] 

 m5 - hmotnost vysouše�ky se vzorkem po sušení  [g] 

 

Celková vlhkost p�vodního vzorku ϕ v % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

ϕ = Y + X
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9.2 Stanovení vlákniny enzymatickou metodou 

 
Metoda použitá pro stanovení celkové, rozpustné a nerozpustné vlákniny je zjednodušenou 

modifikací AACC 32-05 metody (pro stanovení celkové vlákniny) a AACC 32-21 metody 

(pro stanovení rozpustné a nerozpustné vlákniny). Pro analýzu byl použit set enzym�

Megazyme TDF Test Kit (výrobce Megazyme International Ireland Ltd.). Hlavní výhodou 

tohoto setu je, že obsahuje vysoce �isté enzymy (termostabilní �-amylasu, proteasu a 

amyloglukosidasu), p�i�emž aktivita t�chto enzym� je standardizována. Jednotlivé enzymy 

jsou dodávány ve stabilizované, tekuté form� p�ipravené k okamžitému použití. Použitá 

metoda pro stanovení celkové, rozpustné a nerozpustné vlákniny je vhodná pro analýzu 

cereálních výrobk�, ovoce a zeleniny. [55] 

Do jednotlivých ban�k byl na analytických vahách navážen 1 g vzorku. P�i prvním 

stanovení byl stanoven i slepý pokus a získané hodnoty byly použity u všech následujících 

stanovení. Do každé z t�chto ban�k bylo p�idáno 40 ml MES-TRIS sm�sného roztoku 

pufru (pH 8,2) a ba�ky byly umíst�ny na magnetickou mícha�ku, aby došlo k úplnému 

dispergování vzorku v roztoku. Poté  bylo  p�idáno  50  µl  �-amylasy  a  sm�s byla  

d�kladn� zamíchána.  Ba�ky  byly  po p�ikrytí hliníkovou folií vloženy do t�epací vodní 

lázn� vyh�áté  na  teplotu 95 – 100 oC a byly inkubovány 35 minut p�i plynulém t�epání. 

Po  uplynutí  této  doby  byly  ba�ky  vyndány  z  vodní  lázn� a ochlazeny  na  60  oC.  

Po odstran�ní krycí folie byl špachtlí oškrábán vzorek zachycený na st�nách a rosol ze dna 

ba�ky. St�ny i špachtle byly opláchnuty 10 ml destilované vody z pipety. Teplota vodní 

lázn� byla upravena na 60 oC a do každé ba�ky bylo  p�idáno 100 µl proteasy.  Ba�ky  byly  

znovu   p�ikryty  hliníkovou  folií, vloženy do t�epací vodní lázn� a inkubovány 30 minut 

za stálého t�epání. Po uplynutí této doby byly ba�ky vyndány z vodní lázn� a za stálého 

míchání bylo p�idáno 5 ml 0,561 M HCl. Poté byla provedena kontrola pH, které by se 

m�lo nacházet v rozmezí 4,1 – 4,8. Tato úprava byla provedena p�ídavkem 5 % NaOH 

nebo 5 % HCl. Po úprav� pH bylo do ban�k p�idáno 200 µl  amyloglukosidasy za  míchání  

na  magnetické  mícha�ce.  Ba�ky byly po promíchání znovu inkubovány v t�epací vodní 

lázni p�i teplot� 60 oC 30 minut. 

Pro stanovení nerozpustné a rozpustné vlákniny byla nejprve provedena filtrace enzymové 

sm�si.  Byl  použit  bezpopelový  filtra�ní papír  p�edem  zvážený.  Nerozpustný  zbytek 

na  filtru   (nerozpustná  vláknina)   byl   promyt  acetonem  a  po  odv�trání  byl  sušen   

p�i 105 oC. Po  vychladnutí  byl  zvážen  a  následn� byl  použit  pro  stanovení  popela  a  
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hrubé bílkoviny. Pro stanovení rozpustné vlákniny byl k získanému filtrátu p�idán 

�ty�násobek jeho hmotnosti 95 % ethanolu a nádoba byla p�ikryta hliníkovou folií. Vzniklá 

sraženina byla nechána 1 hodinu ve vodní lázni p�i teplot� 45 oC pro urychlení usazení 

sraženiny. Poté byla  provedena  filtrace.  Byl  použit  bezpopelový  filtra�ní papír  p�edem  

zvážený. Po provedení filtrace byl filtra�ní kolá� promyt acetonem. Po odt�kání acetonu 

byl  filtra�ní papír  sušen  p�i 105 oC.  Po  vychladnutí  byl  filtra�ní papír  zvážen          

na  analytických  vahách  a  následn� byl použit pro stanovení popela a hrubé bílkoviny. 

Pro stanovení celkové vlákniny byl k roztoku po enzymatickém rozkladu p�idán p�ibližn�

�ty�násobek hmotnosti 95 % ethanolu (230 ml) p�edeh�átého na 60 oC. Vytvo�ená 

sraženina byla nechána 1 hodinu ve vodní lázni p�i teplot� 45 oC pro urychlení usazení 

sraženiny. Poté byla provedena filtrace. Byl použit bezpopelový filtra�ní papír p�edem 

zvážený. Po provedení filtrace byl filtra�ní kolá� promyt  acetonem.  Po odt�kání  acetonu  

byl  filtra�ní papír  sušen  p�i 105 oC.  Po vychladnutí  byl  filtra�ní papír  zvážen          

na analytických vahách a následn� byl použit pro stanovení popela a hrubé bílkoviny. 

Stanovení popela:

Ke spálení byl vzat vždy jeden filtra�ní papír se získanou vlákninou od každého vzorku, 

který byl kvantitativn� p�eveden do p�edžíhaného a zváženého keramického kelímku a 

zpopeln�n v peci p�i 525 oC po dobu 5 hodin. Spálen byl rovn�ž jeden filtra�ní papír 

získaný provedením slepého pokusu. Po ochlazení v exsikátoru byly keramické kelímky 

zváženy na analytických vahách. 

Obsah popela v  %  (w/w) byl vypo�ten pomocí vzorce:

(ma - mb )
X = ��������� . 100 

 mc - mb

kde:     ma - hmotnost kelímku s popelem  [g] 

 mb - hmotnost prázdného kelímku  [g] 

 mc - hmotnost kelímku s navážkou mouky  [g] 

 

Stanovení celkového obsahu dusíkatých látek:

Ke  stanovení  dusíku  byl  rovn�ž vzat  jeden  filtra�ní papír  se  získanou  vlákninou     

od každého vzorku + jeden filtra�ní papír získaný provedením slepého pokusu. Nejprve 

byla provedena mineralizace a to tak, že daný filtra�ní papír se zbytkem byl kvantitativn�

p�eveden do mineraliza�ní zkumavky a ke vzorku bylo v digesto�i p�idáno 10 ml 
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koncentrované H2SO4 z dávkova�e a dv� kapky H2O2 a 1 malá lži�ka sm�sného 

katalyzátoru (Na2SO4 + CuSO4 v pom�ru 10:1). Ba�ka byla poté vložena  na topnou desku 

mineralizátoru Bloc Digest 12 s p�ídavným za�ízením umož�ujícím odsávání par 

vznikajících zplodin  a byl zapnut vyh�ívací blok, pra�ka plyn� a digesto�. Teplota oh�evu 

byla nastavena na  400 °C. Po skon�ení mineralizace byl vypnut vyh�ívací blok a 

zkumavky byly p�endány do stojanu. Po vychladnutí byla do zkumavek p�idána 

destilovaná voda do objemu 25 ml.  

Pro vlastní stanovení byla použita automatická destila�ní jednotka Pro- Nitro 1430. 

 

% hrubé bílkoviny bylo vypo�teno pomocí vzorce:

P2
% hrubé bílkoviny   =   ���� . 100 . F

n

kde:     P2 - obsah dusíku  [mg] 

 n - navážka  [mg] 

 F - p�epo�ítávací faktor [F = 6,25] 

 

Celková vláknina TDF v % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

mTDF – mB – mP - mSP 
 TDF = ------------------------------ . 100 
 n 
 

Rozpustná vláknina RDF v % (w/w)  byla vypo�tena pomocí vzorce:

mRDF – mB – mP - mSP 
 RDF = ------------------------------ . 100  
 n 
 

Nerozpustná vláknina NDF  v % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

mNDF – mB – mP - mSP 
 NDF = ------------------------------ . 100        (%) 
 n 
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kde: mTDF - hmotnost filtra�ního papíru se zbytkem po vysušení p�i 105 oC p�i stanovení  

 celkové vlákniny  [g] 

 mRDF - hmotnost filtra�ního papíru se zbytkem po vysušení p�i 105 oC p�i stanovení 

rozpustné vlákniny  [g] 

 mNDF - hmotnost filtra�ního papíru se zbytkem po vysušení p�i 105 oC p�i stanovení 

nerozpustné vlákniny  [g] 

 mB – hmotnost bílkovin  [g] 

 mP – hmotnost popela  [g] 

 mSP – hmotnost bílkoviny + popel u slepého pokusu  [g] 

 

9.3 Stanovení vlákniny neutrálně detergentní metodou 

 
P�i stanovení vlákniny neutráln� detergentní metodou bylo pot�eba nejprve p�ipravit 

filtra�ní sá�ky a to tak, že byly sá�ky promyty v acetonu a poté byly nechány na vzduchu 

odv�trat.  V  další  fázi  byly  tyto  sá�ky  popsány  a  zváženy  na  analytických vahách. 

Do každého sá�ku bylo poté naváženo 0,5 g vzorku s p�esností na �ty�i desetinná místa a 

sá�ky byly zataveny. P�ed uložením sá�k� do p�ístroje ANKOM byl obsah v sá�ku

rovnom�rn� rozprost�en.  Jeden  sá�ek  byl  ponechán  prázdný – tzv.  korek�ní sá�ek.  

Do p�ístroje byl nalit neutráln� detergentní roztok, bylo zapnuto míchání a topení a p�ístroj 

byl poté uzav�en. �as byl nastaven na 75 minut. Po této dob� bylo vypnuto míchání a 

oh�ev a pomocí vypoušt�cího kohoutu byl roztok pomalu vypušt�n. Po otev�ení víka byly 

nality do p�ístroje 2 l horké vody a 4 ml �-amylasy pro první a druhé propláchnutí. T�etí 

proplach byl proveden pouze horkou vodou bez p�ídavku �-amylasy a na záv�r byl 

proveden proplach studenou vodou. Po každém napln�ní bylo na 5 minut zapnuto míchání. 

Sá�ky byly poté vyndány na filtra�ní papír a jemn� z nich byl vytla�en zbytek vody. Tento 

postup byl proveden ješt� jednou za použití nového filtra�ního papíru. Sá�ky byly poté 

vloženy  do kádinky s acetonem a byly v ní pono�eny p�ibližn� 3 minuty. Po vyndání byl 

ze sá�k� stiskem do filtra�ního papíru vytla�en aceton a sá�ky byly nechány odv�trat. Pak 

byly sá�ky vloženy do sušárny  a sušeny p�i 105 °C 4 hodiny. Po vychladnutí v exsikátoru 

byly sá�ky zváženy a spáleny v elektrické peci p�i 525 °C. 
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Neutráln�-detergentní vláknina NDF v  % (w/w) byla vypo�tena pomocí vzorce:

W3 - W4
NDF =  ��������� . 100

W vz 
 

W S po 
kde:  W3 = Wh - (W1 . C1) kde: C1 = ----------- 
 W S  

WS Popel 
 W4 = WP – (W1 . C2) kde: C2 = ----------- 
 WS

kde: W1 - hmotnost prázdného sá�ku [g] 
Wvz - hmotnost navážky vzorku  [g] 
WS - hmotnost sá�ku - slepý pokus p�ed hydrolýzou  [g] 
WS po - hmotnost sá�ku- slepý pokus po hydrolýze  [g] 
C1 - korekce sá�ku
Wh - hmotnost sá�ku se vzorkem po hydrolýze  [g] 
W3 - hmotnost vzorku po hydrolýze  [g] 
W4 - hmotnost popela vzorku po hydrolýze  [g] 
WP - hmotnost popela po spálení vzorku a sá�ku po hydrolýze  [g] 
C2 - korekce na popel sá�ku
WS Popel  - hmotnost popela sá�ku – slepý pokus  [g] 
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10 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 
Cílem diplomové práce bylo u vybraných vzork� stanovit vlákninu enzymatickou a 

neutráln� detergentní metodou. P�ed samotným stanovením však bylo u všech vzork�

nutné provést stanovení sušiny. 

 

10.1 Stanovení sušiny 

 
Sušina byla stanovena vždy v p�ti provedeních od každého vzorku. Získané výsledky jsou 

znázorn�ny v následující tabulce (Tab. 8). 

Tab. 8. Hodnoty sušiny u jednotlivých cereálních výrobků

Vzorek Sušina v % 

celozrnná mouka špaldová 90,00 ± 0,06 

pšeni�ná celozrnná biomouka 88,20 ± 0,05 

celozrnné špagety 90,39 ± 0,12 

celozrnné sušenky 97,01 ± 0,02 

cereální snídan� 96,16 ± 0,08

celozrnný chléb 46,41 ± 0,02 

pšeni�no-žitný chléb 50,49 ± 0,04 

vícezrnná bageta 65,52 ± 0,07 

tukový rohlík 28,11 ± 0,05 

Nejv�tší obsah sušiny byl zjišt�n u celozrnných sušenek (97,01 %) a cereální snídan�

(96,16 %). Dále následovaly celozrnné špagety (90,39 %) a ob� mouky: celozrnná 

špaldová (90,00 %) a pšeni�ná celozrnná biomouka (88,20 %). U pekárenských výrobk�

(celozrnný chléb, pšeni�no-žitný chléb, vícezrnná bageta, tukový rohlík) byl obsah sušiny 

výrazn� nižší. Nejvíce sušiny z t�chto výrobk� bylo zjišt�no u vícezrnné bagety (65,52 %), 

dále následoval chléb pšeni�no-žitný (50,49 %) a chléb celozrnný (46,41 %). Nejnižší 

obsah sušiny ze všech výrobk� byl pak pozorován u tukového rohlíku (28,11 %). 
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10.2 Stanovení vlákniny enzymatickou metodou 

 
Tato metoda umož�uje vedle celkové vlákniny stanovit i vlákninu rozpustnou a 

nerozpustnou.  Z  d�vodu  velkých  ztrát  rozpustné  vlákniny a p�edevším jejího malého 

obsahu u analyzovaných vzork� bylo od jejího stanovení upušt�no. Rozpustná a 

nerozpustná vláknina tak byla stanovena pouze p�i prvním  stanovení  a  to  u  pšeni�n�

celozrnné  biomouky  a  celozrnné špaldové mouky. U ostatních výrobk� již byla 

stanovena jen celková vláknina. V následující tabulce (Tab. 9) jsou uvedeny výsledky 

stanovení vlákniny enzymatickou metodou v jednotlivých cereálních výrobcích. 

Tab. 9. Výsledky stanovení vlákniny enzymatickou metodou 

Vzorek Obsah celkové 

vlákniny v % 

Obsah rozpustné 

vlákniny v % 

Obsah nerozpustné 

vlákniny v % 

celozrnná mouka špaldová 11,18 0,16 8,98 

pšeni�ná celozrnná mouka 15,65 1,49 12,73 

celozrnné špagety 13,90 - - 

celozrnné sušenky 14,54 - - 

cereální snídan� 21,15 - -

celozrnný chléb 20,92 - - 

pšeni�no-žitný chléb 9,55 - - 

vícezrnná bageta 10,61 - - 

tukový rohlík 6,08 - - 

Z uvedených výsledk� je z�ejmé, že nejv�tší obsah vlákniny byl zjišt�n u cereální snídan�

Dobrá vláknina (21,15 %). V rámci cereálních snídaní je tento výrobek doporu�ován, 

protože se naprosto vymyká v rámci všech ostatních cereálních výrobk� tohoto typu. Má 

nejnižší energetickou hodnotu, což je dáno tím, že jeho nejv�tší �ást tvo�í cereální 

vláknina. Jedna porce (40 g výrobku) kryje t�etinu doporu�ené denní dávky vlákniny. Jsou 

doporu�ovány zvlášt� p�i potížích se zácpou. Pro dosažení optimální skladby živin je 

vhodné tyto cereálie doplnit bílým jogurtem nebo polotu�ným mlékem. [56] 

Druhý nejvyšší obsah vlákniny byl zjišt�n u celozrnného chleba (20,92 %). M�žeme tak 

názorn� pozorovat, jak výrazný je rozdíl mezi tím, jestli konzumujeme b�žný pšeni�no-

žitný chléb s obsahem vlákniny pouze 9,55 % �i celozrnný chléb s tém�� dvojnásobným 

obsahem vlákniny. Pro dosažení doporu�ené denní dávky vlákniny nám tak sta�í sníst 
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polovi�ní množství celozrnného chleba oproti klasickému chlebu pšeni�no-žitnému. 

Rovn�ž pom�rn� vysoký obsah vlákniny byl zjišt�n u pšeni�né celozrnné biomouky 

(15,65 %). P�i srovnání pšeni�né celozrnné biomouky a špaldové celozrnné mouky 

s obsahem vlákniny 11,18 % lze konstatovat, že pšeni�ná celozrnná mouka je lepším 

zdrojem vlákniny. P�i srovnání obsahu rozpustné a nerozpustné vlákniny  platí to samé, 

jako p�i stanovení celkové vlákniny. U pšeni�né celozrnné biomouky byl zjišt�n vyšší 

obsah jak nerozpustné vlákniny (12,73 %) oproti 8,98 % u celozrnné špaldové mouky, tak i 

rozpustné vlákniny (1,49 %) oproti 0,16 % u celozrnné špaldové mouky. 

Pom�rn� vysoký obsah vlákniny byl pozorován i u celozrnných sušenek (14,54 %) a 

celozrnných špaget (13,90 %). Oba výrobky v celozrnném provedení jsou mnohem 

vhodn�jší pro konzumaci než jejich prot�jšky vyrobené z bílé mouky. Celozrnné sušenky 

Melasky jsou navíc slazené t�tinovým cukrem a melasou a jsou vhodné i pro vegany. 

Nejnižší obsah vlákniny byl zjišt�n u tukového rohlíku (6,08 %), zatímco u vícezrnné 

bagety byl obsah 10,61 %. Z výživového hlediska je tedy rovn�ž výhodn�jší konzumace 

vícezrnného pe�iva než b�žného tukového pe�iva. 

Bylo tedy zjišt�no následující po�adí jednotlivých cereálních  výrobk� podle snižujícího se 

obsahu vlákniny: 1. cereální snídan� (21,15 %), 2. celozrnný chléb (20,92 %), 3. pšeni�ná

celozrnná biomouka (15,65 %), 4. celozrnné sušenky  (14,54  %),  5.  celozrnné špagety  

(13,90  %), 6. špaldová celozrnná mouka (11,18 %),  7.  vícezrnná  bageta  (10,61 %), 8. 

pšeni�no-žitný chléb (9,55 %), 9. tukový rohlík (6,08 %). 

Následující graf (Obr. 3) znázor�uje po�adí jednotlivých cereálních výrobk� sestupn�

podle obsahu vlákniny.   
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Obr. 3. Obsah vlákniny v cereálních výrobcích stanovený enzymaticky 
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Uvedená �ísla v grafu odpovídají cereálnímu výrobku: 

1 – cereální snídan� 4 – celozrnné sušenky 7 – vícezrnná bageta 

2 – celozrnný chléb 5 – celozrnné špagety 8 – pšeni�no-žitný chléb 

3 – pšeni�ná celozrnná  6 – celozrnná mouka 9 – tukový rohlík 

 mouka špaldová 

10.3 Stanovení vlákniny neutrálně detergentní metodou 

 
Pro srovnání výsledk� bylo provedeno i stanovení vlákniny neutráln� detergentní metodou 

s použitím p�ístroje ANKOM. Tato metoda byla vybráno proto, že stejn� jako enzymatická 

metoda používá p�i stanovení �-amylasu a poskytuje tedy nejvíce shodné výsledky. Jelikož 

však lze touto metodou stanovit pouze nerozpustnou vlákninu – rozpustná uniká do 

roztoku použitého p�i stanovení, je možné ob� metody porovnat pouze v p�ípadech, u 

kterých byla nerozpustná vláknina stanovena – tedy u pšeni�né celozrnné biomouky a 

celozrnné špaldové mouky. 

Následující tabulka (Tab. 10) znázor�uje hodnoty vlákniny u jednotlivých cereálních 

výrobk� získané stanovením neutráln� detergentní metodou. 

Tab. 10. Výsledky stanovení vlákniny neutrálně detergentní metodou 

Vzorek Obsah vlákniny v % 

celozrnná mouka špaldová 6,83 

pšeni�ná celozrnná biomouka 11,00 

celozrnné špagety 8,84 

celozrnné sušenky 11,70 

cereální snídan� 15,71

celozrnný chléb 13,31 

pšeni�no-žitný chléb 2,57 

vícezrnná bageta 5,38 

tukový rohlík 1,31 

Z výsledk� uvedených v tabulce je z�ejmé, že po�adí jednotlivých cereálních výrobk�

se�azených  podle  snižujícího  se  obsahu  vlákniny  je  tém�� shodné s po�adím získaným 

u enzymatické metody. Nejvyšší obsah vlákniny byl rovn�ž zjišt�n u cereální snídan�

(15,71 %), následoval celozrnný chléb (13,31 %). Své po�adí na 3. a 4. míst� oproti 
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enzymatické metod� si vym�nily celozrnné sušenky (11,70 %) a pšeni�ná celozrnná 

biomouka  (11,00  %).  Ostatní  po�adí  už  z�stává  shodné  s enzymatickou  metodou.   

Na 5. míst� podle obsahu vlákniny jsou tedy celozrnné špagety (8,84 %), dále následuje 

celozrnná  mouka špaldová (6,83 %), vícezrnná bageta (5,38 %), pšeni�no-žitný chléb 

(2,57 %) a nejnižší obsah vlákniny byl zjišt�n u tukového rohlíku (1,31 %). 

Následující graf (Obr. 4) znázor�uje po�adí jednotlivých cereálních výrobk� sestupn�

podle obsahu vlákniny.   
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Obr. 4.  Obsah  vlákniny  v jednotlivých cereálních výrobcích stanovený  

 neutrálně detergentní metodou 

Uvedená �ísla v grafu odpovídají cereálnímu výrobku: 

1 – cereální snídan� 4 – pšeni�ná celozrnná mouka 7 – vícezrnná bageta 

2 – celozrnný chléb 5 – celozrnné špagety 8 – pšeni�no-žitný chléb 

3 – celozrnné sušenky  6 – celozrnná mouka špaldová 9 – tukový rohlík 

 

10.4 Vyhodnocení použitých metod 

 
Vláknina, jak již bylo uvedeno výše, není jednotnou látkou, ale komplexem r�zných 

složek. V závislosti na zvolené analytické metod� lze tedy získat zna�n� odlišné výsledky. 

Proto byly ob� metody pro stanovení vlákniny zvoleny tak, aby poskytovaly co nejvíce 

shodné a tedy srovnatelné výsledky. Pojícím bodem vybraných metod je použití 

termostabilní �-amylasy. Provést srovnání obou metod je p�esto možné pouze u celozrnné 

špaldové mouky a pšeni�né celozrnné biomouky, u kterých byla enzymatickou metodou 
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stanovena krom� celkové vlákniny i vláknina rozpustná a nerozpustná. Stanovení 

nerozpustné vlákniny enzymatickou metodou je pro srovnání nutné z toho d�vodu, že 

neutráln� detergentní metodou lze získat práv� jen nerozpustnou, nikoliv celkovou, 

vlákninu - rozpustná uniká do roztoku použitého p�i stanovení.  

Na následujícím grafu (Obr. 5) je znázorn�n rozdíl v obsahu nerozpustné vlákniny 

stanovené pomocí obou použitých metod. Z grafu je z�ejmé, že hodnoty zjišt�né

enzymatickou metodou jsou u obou mouk vždy o n�co vyšší než hodnoty získané p�i

stanovení pomocí neutráln� detergentní metody. Tento rozdíl �iní u pšeni�né celozrnné 

mouky 2,02 % a u špaldové celozrnné mouky 2,13 %. 
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Obr. 5.  Srovnání  obsahu nerozpustné vlákniny v celozrnné pšeničné 

 biomouce   a    špaldové   celozrnné    mouce   stanoveného    pomocí  

 enzymatické a neutrálně detergentní metody 

 

Uvedená �ísla v grafu odpovídají mouce: 

1 – pšeni�ná celozrnná biomouka 2 – celozrnná špaldová mouka 

 

Pokud budeme srovnávat náro�nost a p�esnost obou metod, tak stanovení vlákniny 

enzymatickou metodou je náro�né na �as a rovn�ž mohou vznikat ztráty v pr�b�hu

stanovení, p�edevším p�i filtraci a následné manipulaci se vzorkem. Pom�rn� složité bylo i 

následné stanovení popela a bílkovin, jelikož vláknina získaná enzymatickým rozkladem 

nešla dokonale odd�lit od použitého filtra�ního papíru, a proto musel být k jejich stanovení 

vzat i daný filtra�ní papír. Ten byl pak p�i po�ítání výsledk� ode�ten.  

Naproti tomu neutráln� detergentní metoda je pom�rn� rychlá a jednoduchá metoda. 
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ZÁVĚR

Na základ� �etných epidemiologických studií bylo v�decky prokázáno, že pravidelná 

konzumace potravin obsahujících celá zrna p�ízniv� ovliv�uje zdraví �lov�ka, a to zejména 

pokud se týká redukování rizika kardiovaskulárních onemocn�ní a n�kterých typ� rakoviny 

�i regulace hladiny krevní glukosy. P�esný mechanismus tohoto ochranného p�sobení není 

znám a je t�eba se dále zabývat výzkumem zdravotních ú�ink� jednotlivých složek celého 

zrna, vyvíjet nové technologické postupy a metody zpracování zrna, které by zvýšily 

spot�ebitelskou jakost celozrnných výrobk� a p�esv�d�ovat spot�ebitele o pozitivních 

zdravotních ú�incích pravidelné konzumace celozrnných potravin. 

Rovn�ž potravinová vláknina si získala d�ležité místo mezi složkami potravin, které 

podporují zdraví. Její význam ve výživ� �lov�ka je i v sou�asnosti �asto diskutovaným 

tématem a spo�ívá p�edevším v její ochranné funkci. Sehrává úlohu v prevenci a lé�b�

n�kterých civiliza�ních chorob: nap�. obezity, chronické zácpy, diabetu II. typu, vydutí 

tlustého st�eva, resp. zápalu slepého st�eva a rakoviny tlustého st�eva. Její nedostate�ný 

p�íjem  se  podílí  na  vzniku  nejen  celé  �ady  chorobných  stav� trávícího  ústrojí, ale 

i na vzniku onemocn�ní srdce. 

Cílem diplomové práce bylo stanovení obsahu vlákniny ve vybraných cereálních výrobcích 

pomocí enzymatické a neutráln� detergentní metody provedené za pomoci p�ístroje 

ANKOM. V práci bylo analyzováno 9 vzork� cereálních výrobk�. Z provedeného 

enzymatického stanovení bylo zjišt�no následující po�adí jednotlivých cereálních  výrobk�

podle snižujícího se obsahu vlákniny: cereální snídan�, celozrnný chléb, pšeni�ná 

celozrnná biomouka, celozrnné sušenky, celozrnné špagety, celozrnná mouka špaldová, 

vícezrnná bageta, pšeni�no-žitný chléb, tukový rohlík. P�i provedení neutráln� detergentní 

metody bylo po�adí následující: cereální snídan�, celozrnný chléb, celozrnné sušenky, 

pšeni�ná celozrnná biomouka, celozrnné špagety, celozrnná mouka špaldová, vícezrnná 

bageta, pšeni�no-žitný chléb, tukový rohlík. Jako nejlepší zdroj vlákniny z analyzovaných 

vzork� lze tedy doporu�it p�edevším snída�ové cereálie Dobrá vláknina a celozrnný chléb, 

v jejichž p�ípad� byl obsah vlákniny v nich obsažený výrazn� vyšší než u ostatních vzork�

a to p�i stanovení pomocí obou metod. Naproti tomu b�žný tukový rohlík a pšeni�no-žitný 

chléb jsou jako dostate�né zdroje potravní vlákniny nevyhovující. 
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