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ABSTRAKT 
 

Cílem této bakalářské práce bylo sledovat kvalitu pšenice obecné (Triticum aestivum), 
dovážené do laboratoře společnosti MORAGRO ihned po sklizni osmi různými dodavateli, 
a zhodnotit hlavní jakostní parametry rozhodující o finálním využití této obilné plodiny.  

Úvod teoretické části byl věnován seznámení se s hospodářským a zemědělským 
významem pšenice a popisu morfologických a fyziologických vlastností pšeničného zrna. 
Jádro teoretické části práce bylo zaměřeno na popis a objasnění fyzikálních a chemických 
vlastností pšeničného zrna, které ve velké míře ovlivňují výslednou jakost pšeničného 
výrobku. Rovněž zde byly komentovány vnější faktory, které mohou ovlivnit výslednou 
kvalitu a výnosy pšenice. 

Experimentální část byla založena na měření hlavních jakostních parametrů pšenice 
(vlhkost, objemová hmotnost, číslo poklesu, obsah lepku a dusíkatých látek, sedimentační 
hodnota, obsah příměsí a nečistot). Měření bylo prováděno ve většině případů pomocí 
automatických přístrojů a na základě získaných výsledků byla stanovena kvalita pšenice, jež 
umožnila rozhodnout, zda bude možné příslušnou pšenici použít pro potravinářské účely.  

 
ABSTRACT   
 

The aim of this study was to monitor the quality of wheat Triticum aestivum, imported into 
the laboratory MORAGRO after harvest by eight different suppliers, and to evaluate the main 
quality parameters decisive for the final use of cereal crops.  
    The introduction of the theoretical part was devoted to understanding commercial and 
agricultural importance of wheat and description of morphological and physiological 
characteristics of wheat grain. The core of the theoretical part has been focused on the 
description and explanation of physical and chemical properties of the wheat grain, which 
largely affect the final product quality of wheat. External factors affecting final quality and 
yields of wheat were also commented.  
    The experimental part was based on measurements of main quality parameters of wheat 
(moisture content, bulk density, falling number, amount of gluten and the wheat proteins, 
sedimentation value and content of additives and impurities). In most cases, measurements 
were carried out using automated instruments. The quality of wheat was determined based on 
the obtained results, which allows deciding, whether it is appropriating for food production.  
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
pšenice, kvalita, vlhkost, objemová hmotnost, číslo poklesu, lepek, dusíkaté látky, 
sedimentační hodnota, příměsi, nečistoty 
 
 
KEYWORDS 
wheat, quality, moisture, bulk density, falling number, gluten, wheat proteins, sedimentation 
value, additives, impurities 
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1 ÚVOD  
Pšenice spolu s rýží představuje v současné době hlavní plodinu, která zabezpečuje 

podstatnou část výživy převážné části lidstva. Jedná se také o jednu z nejstarších rostlin, která 
byla využívána člověkem. 

Pšenice je významná jednak díky širokému využití, a to nejen v potravinářském průmyslu, 
a jednak díky svému jedinečnému chemickému složení. Pšeničné zrno totiž obsahuje velmi 
významnou skupinu bílkovin, která se z velké části podílí na kvalitě, a tudíž na konečném 
využití této obiloviny.  Touto skupinou bílkovin jsou myšleny především gliadiny a gluteniny, 
které tvoří množství a kvalitu lepku. Další neméně důležitou komponentou pšeničného zrna je 
polysacharid škrob. Při pečení je využívána hlavně jeho schopnost bobtnání a mazovatění. 
Chemické složení a struktura zejména těchto látek tak předurčují finální podobu každého 
pšeničného výrobku. 

 Konečný obsah těchto i dalších látek je dán nejen příslušnou odrůdou a jejím genetickým 
potenciálem, ale také podmínkami pěstování. Pšenice nemůže být pěstována na libovolném 
místě. Musí mít ideální půdní podmínky, které zajistí rostoucímu klasu požadovaný přísun 
živin. Jelikož půda sama o sobě neobsahuje dostatek potřebných živin, provádí se během doby 
pěstování přihnojování a to především v podobě dusíkatých látek. Hnojení má velký vliv na 
obsah dusíkatých látek v zrnu a při nedostatku se může projevit i tak špatnou kvalitou obilky, 
že ji není možné použít pro potravinářské účely. Půdní podmínky nejsou ale jediným 
faktorem, který ovlivňuje kvalitu pšenice. Nesmí se zapomínat na vliv předplodiny, počasí 
nebo např. na působení škůdců. 

Aby bylo možné posoudit jakost vypěstovaného pšeničného zrna, musí se sledovat zejména 
jeho kvalitativní vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří především vlhkost, objemová hmotnost, 
obsah dusíkatých látek a celkového lepku. Dále se určuje sedimentační hodnota nebo číslo 
poklesu, které udává amylolitickou aktivitu α-amylasy. Doplňkovými testy jsou metody, 
podle nichž se určuje např. tažnost, pružnost nebo celková síla pšeničného těsta. Sledování se 
provádí v laboratořích, kde dochází k vyhodnocování pomocí speciálních postupů, jež jsou 
předepsány příslušnými normami. V současné době jsou velmi populární metody stanovení 
pomocí kalibrovaných a automaticky řízených sofistikovaných přístrojů. Jejich měření je 
velmi přesné s rychlou odezvou. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sledování kvality pšeničného zrna sklízeného na 
Prostějovsku a jeho okolí v období srpna 2009, tedy v době žní. Je zde hodnocena 
a porovnávána kvalita pšenice obecné (Triticum aestivum) získaná od několika různých 
dodavatelů. Jsou zde porovnávány jednotlivě stanovené parametry i celková kvalita obilky, 
která má rozhodující vliv na konečné využití a také peněžní zhodnocení této strategické 
suroviny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie pěstování pšenice 
Již v 10. - 8. tisíciletí před n. l. poznali lidé z oblastí Přední a Malé Asie nesmírný význam 

pšenice jako hlavní potravinářské suroviny. Pěstování pšenice hrálo velmi významnou roli 
a není tedy divu, že s tímto obdobím bývají rovněž spjaty počátky zemědělství. Archeologické 
nálezy z tohoto období dokazují pěstování pšenice jednozrnky (Triticum monococcum) 
a pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum). V 6. století před n. l. se už začala pěstovat pšenice 
obecná (Triticum aestivum). Pěstování jiných druhů pšenice nebylo v těchto nejstarších 
obdobích zjištěno [1].  

Po všechna tato tisíciletí až dodnes patřily obiloviny k hlavním energetickým 
a z nezanedbatelné části i bílkovinným zdrojům lidské potravy. V minulých dobách, kdy 
nebyl v Evropě všeobecný dostatek potravy a nebyly známy ani brambory ani cukr, byly totiž 
hlavními zdroji energie obiloviny a tuk [2].  

2.2 Součastný stav pěstování a hospodářsky význam pšenice 
Pšenice patří do skupiny obilovin, jejichž použití v lidské výživě dnes zabezpečuje 

rozhodující část příjmu energie z potravin a mnohdy i nemalý podíl na celkovém příjmu 
bílkovin. Ze všech obilovin má pšenice zcela mimořádnou kvalitu bílkovin, které jsou 
schopny vytvořit nejkypřejší strukturu a vyšší klenbu pečeného výrobku než bílkoviny 
z kterýchkoliv jiných obilovin [1]. 

Pšenice jako nejdůležitější chlebová surovina představuje základní zdroj lidské výživy. Její 
zrno se využívá na výrobu chleba a pečiva, krup, různých druhů těstovin a v cukrářství. 
Uplatnění nachází i v jiných oborech. Pšeničné šroty a otruby totiž představují vysoce 
koncentrované krmivo, vhodné pro všechny druhy hospodářských zvířat [1]. 

Dále nesmí být opomenuto, že významné uplatnění nachází pšeničná plodina 
i v nepotravinářských odvětvích [3]. Jedná se jednak o výrobu pšeničného škrobu 
využívaného nejen k přípravě pokrmů, ale zejména i pro průmysl papírenský, kosmetický, 
textilní nebo také pro výrobu odbouratelných, rozložitelných obalů, a jednak o produkci 
bioethanolu, která umožňuje řešit problém obnovitelných zdrojů energie. 

2.3 Postavení a význam pšenice v zemědělství  
Pšenice je celosvětově rozšířená plodina. Pěstuje se od 40° jižní šířky do 60° severní šířky. 

Světová plocha pšenice je ze všech obilnin největší a svědčí tedy o jejím nesmírném 
významu. Během posledních dvou či tří desetiletí došlo ke značnému rozšíření ploch 
osévaných pšenicí i v zemích, kde dříve byla téměř výhradně konzumována rýže nebo 
kukuřice. V těchto zemích se zejména mezi městskými obyvateli staly oblíbenými evropské 
druhy pšeničného pečiva, které se také někdy vyrábějí ze směsi mouk z pšenice a z některých 
místních obilovin (kukuřice, proso, čirok). Většinou jde o rozvojové země, které si 
z ekonomických důvodů nemohou dovolit dovoz dostatečného množství pšenice a pro její 
pěstování mají jen omezené klimatické podmínky [2].  

V uplynulých deseti letech činila celková výměra zemědělské půdy v České republice 
v průměru 4 281 tisíc hektarů, z toho 72 % činila orná půda, na které se pěstovala z 28 % 
pšenice, což představuje největší podíl ze všech pěstovaných plodin [4].  

V České republice se produkce pšenice pohybuje okolo 3,7 - 3,8 mil. tun za rok, z toho 
1,2 - 1,25 mil. tun zpracují mlýny, zbytek – kromě malého množství pšenice (2 %), které je 
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určeno k průmyslovému zpracování – se zkrmuje, nebo menší množství exportuje [3].  
Na obr. 1 a obr. 2 je znázorněna osevná plocha pšenice jarní a ozimé v ČR s jejími výnosy 
v dané oblasti. Z těchto obrázků je patrné, že hospodářsky nejvýznamnější zemědělské oblasti 
pro pěstování pšenice se nacházejí většinou ve středu Čech a středu Moravy [4].   

 

 
Obr. 1: Výnosy pšenice jarní v ČR [5] 

 

 
Obr. 2: Výnosy pšenice ozimé v ČR [5] 
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2.4 Začlenění pšenice do systému rostlin 

2.4.1 Botanické (taxonomické) členění  

Pšenice je rostlinná plodina, jejíž taxonomické zařazení je následující [6]: 
 

- Říše: rostliny (Plantae) 
- Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 
- Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 
- Třída: jednoděložné (Liliopsita)  
- Čeleď: lipnicovité (Poaceae) 
- Rod: pšenice (Triticum) 

 
Vlivem různých klimatických podmínek a během staletí šlechtění a pěstování se vytvořily 

odlišnosti mezi jednotlivými botanickými rody a druhy i mezi jednotlivými odrůdami téhož 
druhu (např. ve složení, v obsahu tuku nebo v kvalitě bílkovin). Postupem doby se zjistila 
vhodnost různých obilnin pro různé zpracování, a proto jen některé druhy získaly dominantní 
postavení pro potravinářské účely [7]. 

Rod Triticum se v současné době člení podle počtu chromozomů a podle pluchatosti obilek 
na řadu druhů, z nichž nejznámější jsou uvedeny v následující tabulce [6]. 

 
Tab. 1: Významné kulturní druhy rodu Triticum [6] 

Počet chromozomů Obilky nahé Obilky pluchaté 

2n = 14 
  pšenice jednozrnka  

(T. monococcum L.) 

2n = 28 

pšenice tvrdá  
(T.durum) 

pšenice dvouzrnka  
(T. dicoccum) 

pšenice perská  
(T. carthlicum) 

pšenice Timofejevova  
(T. timopheevi) 

pšenice naduřelá  
(T. turgidum L.) 

  

pšenice polská  
(T. polonicum L.) 

  

2n = 42 

pšenice obecná 
 (T. aestivum L.) 

pšenice špalda  
(T. spelta L.) 

pšenice indická  
(T. sphaerococcum) 

pšenice macha  
(T.macha L.) 

pšenice shloučená  
(T. compactum L.) 

  

 
Z výše uvedených druhů jsou komerčně nejrozšířenější pěstované druhy Triticum durum 

(těstárenská pšenice), Triticum aestivum (pekařská pšenice) a Triticum spelta (samopše) [7]. 
 
Druhy pšenic je možné dále dělit na nižší taxonomické jednotky – variety a odrůdy  

(viz tab. 2). Odrůdy u nás nejrozšířenější pšenice obecné patří nejčastěji ke čtyřem varietám, 
u kterých se dále rozlišují formy – ozimá a jarní [6]. 
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Ozimé formy pšenice se sejí na podzim a sklízí v létě následujícího roku. Jarní formy 
pšenice se sejí co nejdříve na jaře a téhož roku se sklízejí. Ozimost je geneticky podmíněna 
a souvisí s požadavkem na delší působení nízké teploty a s vlivem krátkého podzimního dne. 
Tyto podmínky zpomalují vývoj do následující zimy a navozují odolnost rostlin vůči mrazu 
a zimním podmínkám [3].  

 
Tab. 2: Variety pšenice obecné – základní rozdělení podle barvy a osinatosti klasu [6] 

Varieta Barva klasu Osinatost klasu 
lutescens bílý bezosinný, osinatý 
milturum červený bezosinný 

ferrugineum červený osinatý 
erythrospermum bílý osinatý 

2.4.2 Členění podle morfologických a fyziologických vlastností  

Obecně obilniny rozdělujeme podle morfologických a fyziologických vlastností do dvou 
skupin podle vlastností a požadavků na prostředí. Pšenice (Triticum) patří do I. skupiny 
společně s ječmenem (Hordeum), žitem (Secale), ovsem (Avena) a tritikale (Triticale). 

 
Charakteristické rysy této celé skupiny jsou [6]: 

- obilka má na břišní straně podélnou rýhu 
- při klíčení se vytváří několik zárodečných kořínků 
- internodia stébla jsou dutá 
- vyskytují se ozimé, jarní, příp. přesívkové formy 
- nároky na teplo jsou menší 
- nároky na vláhu jsou větší 
- počáteční růst je rychlejší 

 
Na obr. 3 je možné pozorovat hlavní morfologické znaky pšenice. 

 
Obr. 3: Rostlina pšenice – Triticum aestivum (klas, obilka, zrno) 
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Morfologie a anatomie pšeničné obilky: 
Plodem pšenice je jednosemenná nažka – obilka (caryopsis – obr. 4). Skládá se ze tří částí: 

obalů, vnitřního jádra (endospermu) a zárodku (embrya) [3]: 
 

1. Obaly 
Chrání obilku před nepříznivými vnějšími vlivy, v mlýnské technologii je označujeme jako 

otruby [8]. Jejich podíl na celkové hmotnosti zrna činí asi 8 %. Obaly jsou dva – vnější oplodí 
a vnitřní osemení [2]. 

• Oplodí (perikarp): je tvořeno z jednovrstevné pokožky (epidermis), pod ní se nachází 
jedna nebo dvě vrstvy podpokožkových buněk (buňky podélné) [2]. Jeho prvotním 
úkolem je chránit zrno před mechanickým poškozením, krátkodobými účinky vody 
a škodlivými látkami. Oplodí je proto tvořeno nerozpustnými a obtížně bobtnajícími 
materiály (celulosa) [7].  

• Osemení (testa): nachází se pod oplodím, ale nesrůstá s ním, obě vrstvy ale k sobě 
těsně přimykají. Osemení nese v buňkách barviva, která dávají obilce typickou barvu 
[2]. Některé další vrstvy osemení obsahují polysacharidické látky, které přispívají 
k udržování rovnováhy vlhkosti zrna díky schopnosti zadržování vody bobtnáním 
škrobu [7]. 
 

2. Vnitřní jádro (endosperm) 
Zaujímá asi 80 - 85 % hmotnosti obilky. Vnější část endospermu je tvořena jednou nebo 

více vrstvami aleuronových buněk, které mají vysoký obsah bílkovin. Vlastní endosperm je 
tvořen velkými tenkostěnnými buňkami se škrobovými zrny [2]. 

 
3. Zárodek (embryo) 

Je uložen na bázi hřbetní strany obilky a jeho podíl na hmotnosti obilky činí asi 1,5 - 3 %. 
Svrchu je zárodek kryt oplodím a osemením. Štítkem (scutellum), což je první děloha, přiléhá 
k endospermu. Na apikální straně je vzrostný vrchol (plumula) se základy listů, krytý blanitou 
pochvou (koleoptile). Na bazální straně je hypokotyl se zárodky kořínků [2].  

 
Obr. 4: Morfologické složení pšeničného zrna [1] 
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2.5 Chemické a fyzikální vlastnosti pšenice 

2.5.1 Fyzikální vlastnosti 

Vlastnosti obilní masy se charakterizují ukazateli, na jejichž základě se usuzuje, jak se bude 
masa chovat při skladování. Charakteristické ukazatele znázorňuje následující tabulka [2]. 

 
Tab. 4: Charakterističtí ukazatelé vlastností pšeničných zrn [2]  

Charakteristický 
ukazatel 

Vlastnost 

sypkost a samotřídění - závisí na tvaru a vlhkosti zrna a na stejnoměrné granulaci 

plnost a mezerovitost 
- závisí především na tvaru a velikosti zrn  
- rozhoduje o tom, jak dobře bude zrno ve vrstvě provětráno, 

ochlazováno a odváděna vlhkost 

sorpční a termické 
charakteristiky 

- zrno má značnou sorpční kapacitu se schopností přijímat vodu příp. 
kondenzovat vodní páru v kapilárních pórech při vyšší relativní 
vlhkosti vzduchu 

- sorpční kapacita se může projevit nepříznivě adsorpcí nežádoucích 
plynů 

špatný vodič tepla - dochází k zvyšování přehřátí zrna při skladování velkého objemu 
zrna v uzavřeném prostoru bez větrání 

 

2.5.2 Chemické a nutriční složení zrna 

Mezi jednotlivými odrůdami pšenice se nachází mírná variabilita ve složení. Příčinou 
variability není chyba stanovení, ale skutečné kolísání obsahů složek [2].  

Chemické složení zrna pšenice je podmíněné nejen genetickými, ale také ekologickými 
faktory, jako jsou podnebí, půda, orba, fyzikální a chemické vlivy působící po dobu 
skladování a zpracování [1].  

Potravinářská hodnota pšenice je podmíněna technologickými vlastnostmi zrna ve spojení 
s kvalitními senzorickými vlastnostmi. Nutriční komponenty zrna poskytují energii, stavební 
materiál a mají regulační úlohu. Prvotní komponenty poskytující energii jsou sacharidy 
a tuky, v menší míře i bílkoviny. Složky poskytující stavební materiál jsou hlavně bílkoviny 
a minerální látky [1]. 

Nutriční hodnota je též určena obsahem esenciálních aminokyselin (lysin, methionin, 
tryptofan), jejichž zastoupení v pšenici je poměrně nízké. V pšeničném zrně je poměrně málo 
vitamínů, pouze vitamíny skupiny B jsou zastoupené ve významném množství [1].  

 

2.5.2.1 Nejdůležitější složky obilného zrna  
 

• Polysacharidy  

Základní a dominantní komponentou zrna je škrob, který představuje 60 - 70 % hmotnosti 
zrna [6]. Je nejčastějším rezervním polysacharidem. Skládá se z dvou typů glukanů – amylosy 
(25 %) a amylopektinu (75 %). Ve vodě je rozpustná amylosa, ve které jsou glukosové 
jednotky lineárně spojeny vazbou α 1 → 4, zatímco amylopektin je větvený vazbami α 1 → 6 
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vždy po 20 - 30 glukosových jednotkách (viz obr. 6) [9]. Amylopektin se na rozdíl od 
amylosy ve vodě nerozpouští, ale pouze bobtná a není schopen vytvořit roztok [10]. Na obr. 5 
je možné pozorovat, jak vypadají granule pšeničného škrobu pod elektronovým 
mikroskopem. 

 

 
Obr. 5: Škrobové granule v zrně pšenice (elektronmikroskopický snímek) [1] 

Dalším významným polysacharidem je celulosa, která je tvořena řetězci glukosových 
jednotek spojených vazbami β 1 → 4 (viz obr. 6). Vytváří tak lineární makromolekuly, které 
mezi sebou interagují prostřednictvím vodíkových můstků za vzniku rigidních struktur [9]. 
V celozrnných moukách nebo pekařských výrobcích má významné efekty na fyziologii 
trávení, její konzumace (po zpracování) pomáhá zlepšit nepříznivou bilanci spotřeby vlákniny 
konzumentů [2] a předejít cévním chorobám a některým nádorovým onemocněním [7]. 

Kromě celulosy obsahuje zrno hemicelulosu, což je z hlediska struktury a vlastností 
pentosan nerozpustný ve vodě [7]. Hemicelulosa je uložena převážně v obalových vrstvách, 
tvoří nestravitelnou vlákninu potravy a nachází se spolu s celulosou v buněčných stěnách.  

Do skupiny pentosanů patří také polysacharid arabinoxylan. Ten je rozpustný ve vodě, 
vytváří tzv. slizy a jeho zastoupení v pšeničném zrně je velmi omezené (1 - 3 %) [7]. 

 

 
Obr. 6: Strukturní vzorce nejdůležitějších polysacharidů v pšeničném zrně [9] 

• Bílkoviny  

Rozhodující část bílkovin je uložena v endospermu a aleuronové vrstvě. Vlastnosti bílkovin 
závisí na chemickém složení a na jejich strukturním uspořádání [10]. 
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Bílkoviny jsou složeny z aminokyselin a pro pšeničné zrno plní důležitou roli hlavně 
glutamin, prolin, leucin, cystein, lysin a glutamová kyselina [10]. 

Pšeničné bílkoviny lze rozdělit podle Osbourna na základě jejich rozpustnosti v různých 
rozpouštědlech do čtyř skupin [10]: 

1) Gliadiny (Prolaminy) (rozpustné v 70% ethanolu) 
2) Gluteniny (zčásti rozpustné ve zředěných roztocích kyselin a zásad) 
3) Albuminy (rozpustné ve vodě) 
4) Globuliny (rozpustné v roztocích solí) 

 
Následující obrázek znázorňuje rozdělení pšeničných bílkovin: 

 

 
Obr. 7: Bílkoviny pšeničné mouky. LMW = nízkomolekulární gluteninová podjednotka, 
HMW = vysokomolekulární gluteninová podjednotka 

 
Za klíčovou komponentu v chemickém složení pšeničného zrna jsou považovány složky 

dvou frakcí – gliadinu a gluteninu – a jsou zastoupeny přibližně v poměru 2:3 [10]. Gliadiny a 
gluteniny jsou reprezentované řadou příbuzných proteinů, které se vzájemně liší složením 
aminokyselin (např. gliadinových proteinů bývá u každé odrůdy pšenice několik desítek) [11]. 
Gluteninové frakce tvoří páteř a k nim jsou různě pevně připojeny molekuly gliadinu. Tyto 
části jsou zahrnuty do celkového komplexu, který se nazývá lepek. Lepek je hlavním 
zásobním proteinem, který je uložen v endospermu vyvíjejícího se zrna [12]. Bílkovinné 
složení lepku určuje reologické vlastnosti (tažnost a sílu) těsta a je klíčovou složkou 
zodpovědnou za odlišnosti v konečném  použití [13]. 

  
1) Gliadiny (Prolaminy) 

Gliadiny jsou bílkoviny nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve zředěných roztocích solí, 
kyselin a zásad a v 70% ethanolu, za tepla nekoagulují [11]. Jedná se o bílkoviny, které mají 
charakter roztékavé sirupovité hmoty a dodávají lepkovému komplexu typickou tažnost [2]. 
Lze je rozdělit do čtyř skupin: na α-, β-, γ-, a ω- gliadiny. Obsahují velké množství  



16 
 

glutaminu (36 - 45 %), prolinu (14 - 30 %), méně pak asparagové a glutamové kyseliny  
a velmi málo bazických aminokyselin argininu, lysinu a histidinu. Právě malý obsah polárních 
aminokyselin souvisí s malou rozpustností gliadinů [11]. Strukturu si lze představit jako jeden 
spojitý řetězec bílkoviny tvořený zčásti úseky helixů a zčásti náhodnými ohyby. Helixy drží 
svůj tvar díky vodíkovým můstkům a ohyby jsou drženy pevnými disulfidovými vazbami 
mezi aminokyselinami obsahujícími síru [7]. 

 
2) Gluteniny  

Gluteniny jsou rovněž nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve zředěných roztocích solí, 
kyselin a zásad. Na rozdíl od gliadinů jsou ale nerozpustné v ethanolu, teplem koagulují 
a obsahují značné množství glutamové kyseliny [11]. Jsou to bílkoviny, které mají vláknitou 
strukturu a jsou nositelem pružnosti [2]. Obsahují dva typy podjednotek [13]: 
vysokomolekulární gluteninovou podjednotku (HMW - GS) a nízkomolekulární gluteninovou 
podjednotku (LMW - GS). HMW - GS a LMW - GS jsou zesíťovány do formy, která se 
nazývá gluteninový polymer a patří mezi největší molekuly v přírodě [15]. Jejich podjednotky 
vytváří mnoho řetězců. Nízkomolekulární řetězce jsou uvnitř gluteninu stabilizovány 
disulfidovými a vodíkovými vazbami, ale navenek jsou s ostatními řetězci spojeny jen 
vodíkovými vazbami a udržovány hydrofobními silami. Na koncích nízkomolekulárních 
řetězců se vyskytují thiolové skupiny aminokyselin. Vysokomolekulární složky mají dva 
druhy disulfidových vazeb, intramolekulární – obdobně jako gliadin – a intermolekulární, 
které udržují pevnou a pružnou strukturu [7].  

Cysteinové jednotky nejsou však v makromolekulárních polypeptidových řetězcích 
umístěny libovolně. Jednotlivé řetězce mají soustředěny cysteinové jednotky pouze 
v koncových částech. Tyto části se nazývají N-doména a C-doména a mezi nimi se nachází 
repetitivní doména, která je složena z opakujících se sekvencí aminokyselinových  
jednotek [7]. 
Na obr. 8 je zobrazena představa struktury gliadinu a gluteninu. 
 

 
Obr. 8: Představa struktury gliadinu a gluteninu [16] 

 
Nedostatek síry má vážný vliv na složení lepku v pšeničném zrně a má za následek zvýšení 

syntézy bílkovin chudých na síru jako jsou ω-gliadin a vysokomolekulární podjednotky 
gluteninu (HMW). Jsou vytvořeny jako náhrada za bílkoviny bohaté na síru – α- a γ-gliadin 
a nízkomolekulární jednotky gluteninu (LMW) [17,18]. 
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3) Albuminy 
Jedná se o neutrální bílkoviny dobře rozpustné ve vodě, vysolují se ze svých vodných 

roztoků síranem amonným při nasycení větším než 60 % a při teplotě 75 °C nevratně 
koagulují. V pšenici se označují názvem leukosin [11]. 

 
4) Globuliny 

Tyto bílkoviny jsou slabě kyselé a nerozpustné ve vodě, rozpustné ve zředěných roztocích 
solí. Vysolují se síranem amonným při nasycení větším než 40 % a za tepla koagulují. 
V pšenici se používá pro globuliny pojem edestin [11]. 

 
• Lipidy 

Celkový obsah lipidů v zrně je velmi malý. Největší zastoupení lipidů se nachází 
v samotném klíčku pšeničného zrna. Přitom mají význam zejména polární lipidy, kterých je 
v pšenici cca 30 % z celkového počtu lipidů [7].  

2.5.2.2 Rozložení chemických sloučenin ve stavbě pšeničného zrna 
 

• Obalové vrstvy 

Obalové vrstvy, skládající se z oplodí a osemení, jsou tvořeny převážně nestravitelnou 
vlákninou [7]. Tato vláknina je představována celulosou a hemicelulosou, jejíž struktura velmi 
dobře plní i stavební funkci [9]. 

 
• Aleuronová vrstva 

 Buňky aleuronové vrstvy obsahují vysoký podíl bílkovin (cca 30 %), což je asi trojnásobek 
obsahu v endospermu. Podle různých podmínek mletí může být tato vrstva vymleta společně 
s endospermem do mouk nebo se může stát součástí otrub. V případě, že se aleuronová vrstva 
stane součástí mouky, zvyšuje se v ní mírně obsah bílkovin, který však nedosahuje tak 
velkých a strukturně uspořádaných makromolekul jako je tomu v případě endospermu, a proto 
nemůže tato mouka dosáhnout ani stejné kvality. V této vrstvě se kromě bílkovin soustřeďuje 
i největší množství minerálních látek z celého zrna [7]. I když celkový obsah minerálních 
látek není v pšeničném zrně nijak vysoký, představuje zde významnou a důležitou 
složku [19].  

 
• Jaderný endosperm 

 Jaderný endosperm představuje zásobárnu živin, z níž si zárodek bere potřebné látky nutné 
pro růst a vývoj. Endosperm je tvořen až z 88 % škrobem a asi z 12 % bílkovinami [19]. 
Hlavními bílkovinami pšeničného endospermu jsou lepek, albuminy a globuliny. 

 
• Zárodek 

Zárodek neboli embryo rostliny je především zdrojem nemnohých tuků [19] a minerálních 
látek [7], na která jsou jinak obilná zrna poměrně chudá. Proto se před mlýnským 
zpracováním celý klíček odstraňuje, aby nedošlo k oxidačním a enzymatickým změnám 
lipidů, které by vedly k chuťovým a čichovým změnám (žluknutí) [7]. 



18 
 

Následující tabulka uvádí procentuální zastoupení chemických látek v jednotlivých částech 
pšeničného zrna. 

Tab. 5: Rozmezí uváděných obsahů hlavních složek zrna [1] 

                    Obsah jednotlivých složek v % 
Chemické 

komponenty 
Celé zrno Aleuronová 

vrstva 
Zárodek Endosperm 

Bílkoviny 10 - 17 23 - 33 36 - 42 9 - 14 
Škrob 60 - 70 0 0 78 - 84 

Celulosa 2,5 - 3,3 12 - 20 3 - 5 0,13 - 0,18 
Jiné sacharidy 3,0 - 6,0 3,0 - 5,0 22 - 28 3,0 - 4,0 

Lipidy 2,0 - 2,5 7,0 - 8,5 12 - 16 0,5 - 0,7 
Minerální látky 1,4 - 2,3 9 - 11 5 - 6 0,3 - 0,5 

 
Pokud se zrno rozemele celé, vzniká celozrnná mouka. Naproti tomu běžné bílé mouky 

nabízené v obchodech (hladká, polohrubá a hrubá) jsou vlastně jen endospermem, který je 
zbaven obalů a klíčků. Nevýhodou těchto mouk je minimální obsah vlákniny, vitamínů, 
stopových prvků a minerálů. Jedna z mála výhod je delší trvanlivost (nežluknou tak rychle 
jako na tuk bohatší mouka celozrnná). Obsah bílkovin v endospermu podmiňuje jak nutriční, 
tak i technologickou kvalitu mouky [19].  

 

2.6 Mlynářská a pekařská jakost pšenice 
Na jakosti potravinářské pšenice se podílí typ pěstované odrůda a pěstitelské podmínky 

(obr. 9). Procentuální podíl odrůdy a podmínek pěstování na obsah bílkovin, mokrého lepku 
a jakosti lepku uvádí tab. 6 [3].  

 
Tab. 6: Podíl odrůdy a pěstitelských podmínek rozhodující o kvalitě pšenice v % [3] 

 Obsah bílkovin Mokrý lepek Jakost lepku 
Odrůda 22,0 28,8 68,3 

Pěstitelské podmínky 78,0 76,2 31,7 
 

 ODRŮDA  
   

 Mlynářská jakost  Pekařská jakost 
vhodnost k mletí 
výtěžnost mouky 

tvrdost zrna 
obsah popela 
tvar obilky 

velikost obilky 

 číslo poklesu 
vaznost mouky 

měrný objem pečiva 
obsah a kvalita lepku 
sedimentační hodnota 

obsah bílkovin 
   
 PROSTŘEDÍ  

(ročník, lokalita,počasí, agrotechnika) 
Obr. 9: Vyjádření mlynářské a pekařské jakosti [3] 
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2.6.1 Vlastnosti bílkovin ovlivňující jakost pšeničného výrobku 

Z technologického hlediska jsou nejvýznamnější zásobní bílkoviny gliadin a glutenin, 
jejichž složení se od ostatních zásobních bílkovin významně liší a udílí jim tak zcela 
mimořádný technologický význam [10]. 

Gliadiny a gluteniny jsou velmi významné pro pekařskou kvalitu pšenice, protože tvoří 
množství a kvalitu lepku. Jejich vzájemný poměr je hlavním faktorem, který určuje kvalitu 
mouky [11]. Nejsou však žádoucí v krmné pšenici. Jejich množství významně ovlivňují 
podmínky pěstování a agrotechnika, zejména hnojení. Jakostní vlastnosti jsou spíše odrůdově 
podmíněny, a proto dělíme odrůdy na pekařsky kvalitní a méně kvalitní [3]. 

Jak bylo popsáno výše, gluteniny jsou složeny z dvou gluteninových podjednotek. Právě 
kvalita a využitelnost pšenice je spojena s počtem a charakteristikami vysokomolekulárních 
gluteninových podjednotek HMW [7]. Studium vlastností těsta s různými podíly HMW  
a LMW ukázalo, že pšeničné linie, které nemají dostatečnou tažnost těsta, neobsahují žádné 
HMW [20]. Rovněž bylo zjištěno, že pšenice tvrdá, která je vhodná pro těstovinářské, ale ne 
pro pekařské výrobky, obsahuje přebytek LMW nad HWM [14]. K ovlivnění množství  
a složení HMW podjednotek, vedoucí k zvýšení síly těsta nebo i k více drastickým změnám 
v struktuře a vlastnostech lepku, může být využito genové inženýrství [12]. 

Gluteniny ani gliadiny nejsou rozpustné ve vodě. Pouze v ní bobtnají a vytvářejí vysoce 
viskózní koloidní gely nebo roztoky. Toto bobtnání je ale omezeno a při současném přidání 
vody a vložení mechanické energie (hnětení za přístupu vzdušného kyslíku) vzniká kompaktní 
prostorová síť, kterou nazýváme lepek [10]. Lepek je příčinou jedinečných viskoelastických 
vlastností těsta, kdy rovnováha mezi tažností a elasticitou určuje konečnou kvalitu.  
Např. zatímco vysoce elastická (silná) těsta, která jsou zodpovědná za pórovitou strukturu 
střídky a celkový objemný vzhled bochníku [13], jsou vhodná pro výrobu chleba  
a pečiva, tak více tažná těsta jsou vhodná pro výrobu sušenek [12]. 

Ke stanovení pekařské kvality se tedy používá obsah mokrého lepku [2]. Mokrý lepek 
obsahuje asi 66 % hm. vody a vytváří pružný gel. Po vysušení se z něj získá suchý lepek, 
který představuje hmotnostně asi 1/3 mokrého. Z těsta je možné lepek izolovat proudem vody, 
kdy dojde k vyplavení škrobu a látek rozpustných ve vodě [10]. Jako charakteristiky kvality 
lepku se používá stanovení jeho pružnosti, tažnosti do přetržení a bobtnavosti ve slabém 
roztoku kyseliny mléčné [2]. 

Celkové množství mokrého lepku a jeho kvalitativní složení ovlivňuje výslednou pekařskou 
jakost mouky (například rozdílné složení pšeničné mouky špaldové, pšenice semoliny, 
pšenice tvrdé a mnoha dalších rostlinných, a tudíž i pekařských druhů pšeničné mouky), což 
vede také k různému používání těchto mouk. Proto je také obsah mokrého lepku obvykle 
základní charakteristikou pro roztřídění pšenic na potravinářské a ostatní [2].  

Další skupinou bílkovin, které se podílí na konečném využití pšeničného zrna, jsou 
albuminy a globuliny. Jedná se o katalytické bílkoviny, které jsou rozpustné ve vodě  
a v roztoku solí. Jejich obsah v pšeničné obilce je podmíněn geneticky a je poměrně málo 
ovlivnitelný vnějšími podmínkami a agrotechnikou. Plní funkci metabolickou (enzymy  
a jejich inhibitory) a strukturální. Tyto bílkoviny jsou soustředěny především do aleuronové 
vrstvy obilky [3]. 

2.6.2 Vlastnosti škrobu ovlivňující jakost pšeničného výrobku 

Vedle pšeničného lepku má pro cereální technologii velký význam škrob. Z fyzikálních 
vlastností škrobu jsou nejvýznamnější schopnost bobtnání, mazovatění a retrogradace. Proces 
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mazovatění během jeho zahřívání lze charakterizovat určitým rozmezím teplot a určitou 
dobou [10]. 

 
Princip mazovatění škrobu: 
Škrobová zrna se ve vodě nerozpouští, pouze ve studené vodě mírně bobtnají (zvyšují svůj 

objem), přijímají vodu a postupně začínají ztrácet svoji původní strukturu. Postupně dochází 
k mazovatění: se zvyšující se teplotou stoupá viskozita suspenze, postupně se uvolňují 
molekuly amylosy a rozrušují se plně nabobtnalé části zbylého amylopektinu. Po zmazovatění 
veškerého škrobu začíná viskozita při neustálém míchání směsi klesat. Při zchlazení 
vzniklého gelu začnou molekuly amylosy a amylopektinu spolu zpětně asociovat a viskozita 
se začne zvyšovat. 

 
V pekařském těstě však v průběhu pečení nikdy nedojde k úplnému zmazovatění 

škrobových zrn. Pouze povrch může zmazovatět, zrna škrobu v těstě však především bobtnají. 
Je to způsobeno nedostatkem vody. Změna struktury těsta při pečení je způsobena změnou 
uspořádání struktury amylosy a amylopektinu. Předpokládá se, že helixy amylosy jsou před 
pečením rovnoměrně poskládány mezi amylopektinovými rozvětveními. Po zahřátí se 
amylosa částečně rozpustí a nabobtná a dojde k jejímu rozptýlení do gelu. U amylopektinu 
dojde pouze k rozevření jeho struktury, nikoliv k jeho rozrušení. Po ochlazení se vytvoří 
pružný škrobový gel, který je hlavním nositelem vláčnosti z důvodu vody obsažené ve střídě 
výrobku. S postupem času však gel uvolňuje část vody a ztrácí svoji původní pružnost. Tento 
proces známe jako stárnutí pečiva, neboli retrogradaci škrobu, a probíhá již 12 hodin  
po upečení [10]. 

2.6.3 Vlastnosti lipidů ovlivňující kvalitu pšeničného výrobků 

Vlastnosti těsta i pekařských výrobků silně ovlivňují i další složky pšeničného zrna, 
především lipidy a to hlavně zásluhou tvorby komplexů s bílkovinami a škrobem (značná část 
lipidů se při hnětení váže do struktury pšeničného lepku) [7]. Moderní poznatky naznačují, že 
právě tvorba těchto komplexů má velký vliv na charakteristické vlastnosti těst [2].  

Kvalita pšeničného výrobku může být nepříznivě ovlivněna v důsledku dlouhodobého 
skladování mouky a následnou oxidací nasycených mastných kyselin v ní obsažených. Jednou 
z majoritně zastoupených mastných kyselin je kyselina linolová, která vlivem oxidace 
způsobuje žluknutí mouky. Toto žluknutí je katalyzováno příslušnou lipázou a projevuje se 
zvýšením kyselosti [7]. Je důležité dodat, že tato vlastnost ovlivňující kvalitu pšeničného těsta 
není dána ani způsobem pěstování, ani vnějšími okolnostmi, je ovlivněna pouze zacházením 
s namletým zrnem, které čeká na zpracování, a nemá tedy nic společného s prvotní kontrolou 
jakosti. 

2.7 Faktory ovlivňující kvalitu a výnosy pšenice 
Dosažení maximálního výnosu v požadované kvalitě je základním pěstitelským cílem, 

přičemž v případě nadprodukce bude o konečné realizaci na trhu rozhodovat právě kvalita, 
která se stále více stává určujícím kritériem pro stanovení ceny [21]. Vysoké nároky jsou 
kladeny jak na mechanické vlastnosti zrna, tak i jeho chemické složení [22]. Pekárenská 
kvalita pšeničného zrna je ovlivňována zejména obsahem a vlastnostmi pšeničných bílkovin, 
jejichž syntéza závisí na konkrétních půdně-klimatických faktorech [23]. V souvislosti s tímto 
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bývá posuzována hmotnost a tvrdost zrna, vaznost a výtěžnost mouky, obsah minerálních 
látek a viskozita. Významnou roli hraje sedimentační hodnota a obsah bílkovin v zrnu [22]. 

Výnosy a kvalita pšenice jsou ovlivňovány mnoha faktory, které určují výsledné využití 
vypěstované plodiny. Výsledná jakost získané pšenice je dána kombinací mnoha faktorů, jako 
jsou počasí a klimatické změny, vlastnosti půdy, vliv předplodiny, hnojení a bilance dusíku, 
doba setí a sklizně, organizace porostu, působení škůdců, různé agrotechnické zásahy atd. 
Významný vliv hraje i genetický potenciál rostliny. Faktorů, které ovlivňují kvalitu 
pšeničného zrna, je početné množství. Nelze určit jen jeden z nich, který by byl nadřazený 
ostatním. Mezi jednotlivými faktory existují vztahy, které vzájemným působením ovlivňují 
plodinu jak v pozitivním, ale samozřejmě i v negativním směru. 

Následující podkapitoly jsou věnovány jen některým z výše uvedených faktorů. Podrobněji 
je popisován vliv počasí a změny klimatu, hnojení, vliv půdy a předplodiny. 

2.7.1  Počasí a změny klimatu 

Na základě statisticky zpracovaných údajů z minulých let je možné pozorovat vliv počasí 
na jakost a výnosy pšenice [4]. Množství a kvalita zrna je ovlivňována počasím během celé 
vegetační doby. Bylo prokázáno, že pekárensky kvalitnější zrno lze získat v případě vyšších 
teplot a nižších úhrnů srážek, naopak vlhké a chladné počasí způsobuje nižší výnosy [4,23]. 
Výhodné pro pěstování pšenice je rovněž prodlužování délky slunečního svitu [4]. Z hlediska 
budoucnosti je možné očekávat změny v posunu plodin do vyšších nadmořských výšek, kde 
se budou muset ale vyrovnat s podstatně horšími půdními podmínkami. Dále by mělo dojít 
ke zkrácení období mezi setím a zralostí [24]. 

Snadno postřehnutelným problémem této doby je vysoký výskyt skleníkových plynů, mezi 
nimiž dominantní roli zastupuje CO2. Dochází k akumulaci energie v nižších vrstvách 
atmosféry a jejím primárním dopadem je zvýšení teploty. Současně je ovlivněno i půdní 
prostředí a v konečném důsledku změny dalších meteorologických prvků působí i na 
agrotechnická opatření. Na obilce se zvýšené množství CO2 projeví sice nárůstem biomasy 
v důsledku větší produkce škrobu, ale na druhou stranu dojde ke snížení množství lepku 
v poměru s množstvím škrobu. V důsledku toho se zmenší podíl lepku a sníží se celková 
jakost zrna doprovázená nižšími výnosy [24]. 

2.7.2 Půdní podmínky a volba předplodiny 

Ve většině oblastí, kde se daří pěstovat kvalitní potravinářskou pšenici, jsou úrodné půdy, 
převážně černozemě i lužní typy v kukuřičné oblasti a černozemní a hnědozemní půdy na 
spraších v řepařské oblasti. Jedná se spíše o půdy těžší až střední, jílovité, jílovitohlinité 
a písčitohlinité. Osev pšenice v těchto oblastech může dosahovat až 30 % orné půdy [3]. 

Volba vhodné předplodiny je rovněž důležitá a lze ji zařadit na přední místo mezi faktory, 
vytvářející předpoklad dosažení dobré jakosti pšenice. V tomto směru se jedná především  
o dusík. Dokonce se v řadě pokusů ukázalo, že vliv předplodiny na obsah lepku a bílkovin byl 
vyšší než vlastní hnojení průmyslovými hnojivy. Mezi nejvhodnější předplodiny patří 
jeteloviny, jako jsou vojtěška či jetel. V suchých oblastech však není vojtěška příliš vhodná 
z důvodu vysušování půdy. Dalšími předplodinami jsou luskoviny, hrách a bob s rovněž 
vysokou zásobou dusíku. V oblastech vhodných pro potravinářskou pšenici se využívají také 
okopaniny, jejichž předplodinová hodnota je spojena s jejím organickým hnojením [3].    
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2.7.3 Hnojení  

Významnou roli pro příznivý vývoj a růst zrna sehrává výživa dusíkem [25]. Celková dávka 
se určuje podle odrůdy, předplodiny, průběhu počasí, stavu porostu a intenzity pěstitelské 
technologie [3]. V případě nedostatku dusíku dochází k omezení tvorby nadzemní biomasy  
a ke změně poměru mezi kořeny a nadzemní hmotou ve prospěch kořenů [25]. Je narušena 
proteosyntéza, zrno má nízkou hmotnost a výrazně zhoršené technologické parametry. Potom 
mouka získaná semletím takového zrna je pekařsky slabá a nedosahuje požadované kvality 
[26]. Vhodná aplikace dusíkatých hnojiv se pozitivně projevuje na výnosech a na obsahu 
mokrého lepku a bílkovin, nesmí se však zapomínat na nedostatek ostatních živin.  

Používání hnojiv je upraveno několika předpisy [27]: 
• zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech a na něj navazující vyhlášky. Zákon stanovuje 

základní podmínky pro skladování, uvádění do oběhu a pro používání hnojiv 
a statkových hnojiv. Dále zákon upravuje terminologii hnojení 

• zákon č. 254/2001 Sb., o skladování a používání hnojiv, jakožto závadných látek, 
o vodách a zejména navazující nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (nitrátová směrnice). 

• Požadavky na hnojení upřesňují i dotační předpisy – přímé platby, 
agroenvironmentální opatření 

Vládním nařízením č. 103/2003 Sb. byly v návaznosti na nitrátovou směrnici EU stanoveny 
zranitelné oblasti představující území odvodněná do povrchových a podzemních vod 
znečištěných nebo odvodněných dusičnany ze zemědělských zdrojů [28]. Zranitelné oblasti 
zahrnují v ČR 42,5 % výměry zemědělské půdy (obr. 10) a pro hospodaření v nich jsou 
stanovena účinná opatření obsažená v tzv. akčních programech. Hlavním zdrojem plošného 
znečištění vod ze zemědělství je vyplavování dusičnanů z půdy v době, kdy je nízký odběr 
dusíku rostlinami. Na znečištění vod se ve větší míře podílejí statková než minerální dusíkatá 
hnojiva [28]. 

 

 
Obr. 10: Zranitelné oblasti kontaminace povrchových a podzemních vod při používání 
dusíkatých hnojiv [28] 
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Kromě dusíku je pro zvýšení kvality a zajištění optimálního nutričního složení zrna důležitá 
přítomnost síry [13]. Rozdílné dávky síry a dusíku v pšenici mohou ovlivnit obsah a složení 
bílkovin a stejně tak i vlastnosti těsta [29,30,31]. Se vzrůstajícím používáním hnojiv 
neobsahujících síru při moderním obdělávání [32] a s poklesem emisí atmosférické síry, se 
síra stává majoritním limitujícím faktorem pro produkci plodin. Důvodem je potřeba dostatku 
síry pro syntézu aminokyselin cysteinu a methioninu a tím zvýšení množství bílkovin 
s vysokým obsahem těchto aminokyselin [33]. Pokud má tedy zrno vysoký obsah dusíku, 
může se zvýšit N/S poměr až do té míry, že se síra může stát deficitní. Pak sice zůstává 
celkové množství bílkovin zachováno, ale množství lepku je pozměněno [34]. Množství síry, 
které je pro pšeničné zrno limitující, je známo buď jako poměr N/S ≥ 17,1 nebo jako 
koncentrace síry v zrně < 0,2 % [35]. 

 
Obecná doporučení pro dosažení uspokojivých výsledků při pěstování potravinářské 

pšenice je třeba [36]: 
 

1. zvolit odrůdu s vysokou schopností hromadit bílkoviny 
2. racionálně stanovit celkovou dávku dusíku pro předpokládaný výnos zrna, 

s ohledem na využití pěstovaných rostlin 
3. zvýšit celkovou dávku dusíku o 30 - 40 kg N/ha, což zajistí dobrou jakost zrna 

v letech, které jsou nepříznivé pro hromadění bílkovin v zrnu 
4. rozdělit dávku dusíku tak, aby alespoň 40 - 50 kg N/ha bylo použito ve fázi od 

otevření listové pochvy do konce metání 
5. dobrou výživou potravinářské pšenice fosforem, draslíkem, hořčíkem a mědí zajistit 

efektivní využití přijatého dusíku na výnos 
 
Další nepostradatelné živiny v půdě představují minerální látky fosfor a draslík, které však 

nemají takový vliv na výnosy jako dusík. Zásobenost půd fosforem v ČR za poslední dvě 
desetiletí rapidně poklesla. Zatímco se v letech 1986 – 2000 přísun fosforu pohyboval na 
úrovni asi 40 kg/ha, v letech 2001 – 2005 to bylo mírně nad 10 kg/ha. Asi jedna polovina 
zemědělských půd v ČR vykazuje vyhovující a dobrý obsah fosforu, měla by být hnojena jen 
na úrovni přísunu živin. Zhruba jedna čtvrtina půd má vysokou až velmi vysokou zásobu, což 
umožňuje čerpání fosforu z půdních rezerv. Již jedna čtvrtina půd však v současné době 
vykazuje velmi nízký obsah fosforu a procento těchto půd se zvyšuje. Nedostatek fosforu se 
projevuje v omezení růstu rostliny. Aby bylo možné zamezit ztráty fosforu v půdě, je třeba 
provádět analýzy půd a rostlin, hnojiva aplikovat zónově (popř. variabilně) [37].   

 

2.8 Jakostní skupiny pšenice 
Aby mohl být zajištěn požadovaný pěstitelský úspěch, musí být dobře známy kvalitativní 

vlastnosti jednotlivých druhů pšenice, kterých mohou za správných podmínek pěstování 
dosahovat. Díky těmto požadavkům lze určit vhodný účel, pro který mají být jednotlivé druhy 
produkovány.  
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O zařazení odrůdy pšenice do kategorie pšenice potravinářské rozhoduje tedy 
technologická jakost [38]. Do roku 1996 byla používána devítibodová stupnice (A1 – A9) na 
rozdělení pšenice do jakostních skupin. V současné době se odrůdy pšenice (potravinářské 
i nepotravinářské) zařazují do pěti skupin [3]: 

 
• elitní pšenice E – nejkvalitnější potravinářské pšenice, u nás označované jako velmi 

dobré, zlepšující 
• kvalitní pšenice A – u nás vedené jako dobré, samostatně zpracovatelné 
• chlebová pšenice B – podle hodnocení jsou to odrůdy doplňkové, zpracovatelné ve 

směsi 
• keksová pšenice K – hodí se k výrobě keksů, sušenek a podobných druhů pečiva 
• zvláštní pšenice C – je určena ke speciálním účelům, jakost se definuje zvlášť pro 

tyto účely použití, např. k získání škrobu z pšenice 
 

Odrůdy pšenic vyhovující svými technologickými parametry požadavkům pro pšenice pro 
potravinářské účely jsou značeny jako skupiny E, A, B a K. V tab. 7 je možné pozorovat, 
jakých parametrů musí pšenice dosahovat, aby splňovala požadavky potravinářské pšenice. 

Při hodnocení odrůd pšenice a jejich zařazování do skupin a tříd je třeba brát v úvahu 
minimální požadavky v hlavních kritériích pro jednotlivé stupně. V případě, že v hlavních 
znacích nedosahuje požadovaného stupně, snižuje se i její celkové hodnocení [38]. 

 
Tab. 7: Jakostní kritéria potravinářské pšenice [3] 

Kritéria jakosti E - elitní A - kvalitní B - chlebové 
Objem pečiva (ml) 659 - 728 622 - 651 547 - 611 
Číslo poklesu (s) 265 - 323 256 - 285 205 - 263 

Obsah bílkovin (%) 12,6 - 13,1 11,8 - 12,4 11,4 - 12,1 
Sedimentační hodnota (ml) 37 - 51 33 - 39 21 - 23 

2.9        Užitkové směry pšenice 
V České republice se na více jak 80 % ploch pěstují odrůdy potravinářské. Získání dostatku 

kvalitní potravinářské pšenice by nemělo činit problém, jelikož máme dostatečný rozsah 
vhodných oblastí pro její pěstování. V některých letech byl zaznamenán dokonce přebytek 
pšenice potravinářské, která se pak musela nevýhodně zkrmovat [3]. 

 
Podle způsobu využití jsou odrůdy pšenice rozděleny na základě technologických 

parametrů rozděleny na [38]: 
 

• pšenice pro pekárenské zpracování (určené převážně pro výrobu kynutých těst) 
• pšenice pečivárenské pro výrobu keksů a sušenek  
• těstárenská pšenice 
• krmné pšenice 
• pšenice pro speciální použití (výroba škrobu a líhu) 

 
Jednotlivé užitkové směry podrobněji popisuje následující tabulka [3]: 
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Tab. 8: Přehled užitkových směrů pšenice [3] 

Užitkový 
směr 

Charakteristika 

Potravinářská 
pšenice 

odrůdy pšenice seté (Triticum aestivum), ozimé a jarní formy (převážně ozimé 
v mírném pásu) k mlýnsko-pekárenskému zpracování, tříděné podle jakosti na druhy 
elitní E, kvalitní A, chlebové B, a odrůdy keksové K, k přípravě keksů, sušenek 
a vaflí 

Těstárenská 
pšenice 

převážně odrůdy pšenice tvrdé (Triticum durum) k výrobě těstovin (makarónů, 
špaget, nudlí a dalších těstovin), mleté na tzv. semolinu a vybrané odrůdy pšenice 
seté (Triticum aestivum) s vysokou sklovitostí, tvrdostí, mleté na hrubé mouky 

Krmná 
pšenice 

odrůdy nepotravinářské pšenice, případně odrůdy ze skupiny B, C pšenice seté, 
s menším podílem nerozpustných lepkových frakcí (prolaminu, gluteinu) a větším 
podílem rozpustných frakcí albuminu a globulinu, s vysokým bílkovinným 
produkčním indexem (P.E.R.) 

Průmyslová 
pšenice 

odrůdy pšenice k produkci škrobu, ethanolu a k energetickým účelům (jde  
o speciální odrůdy s vysokou výtěžností škrobu, požadované jakosti, případně 
kombinované produkce škrobu a lepku), odrůdy s vyšší enzymatickou aktivitou, 
poskytující vysokou výtěžnost ethanolu 

 

2.9.1 Potravinářské účely 

Pro výrobu pekárenských výrobků je požadována pekařsky silná pšenice s pevným a velmi 
pružným lepkem v těstě [10]. Chlebová mouka se získává z odrůd pšenice s vyšším obsahem 
proteinů (12 - 14 %) [11]. Požadavkům na kvalitní silné pšeničné těsto odpovídá zejména 
pšenice obecná Triticum aestivum. Svými technologickými vlastnostmi je vhodná pro výrobu 
kynutých výrobků. Podmínkou správného procesu kynutí je dostatek zkvasitelných cukrů 
(glukosa, fruktosa a maltosa) a dostatečná aktivita kvasinek (probíhá fermentace cukrů 
pekařským droždím nebo kvasinkami žitných kvasů) [10]. Potom je ve výsledku těsto 
vyrobené ze silné mouky elastičtější a tužší (vyžaduje intenzivnější míchání) a díky oxidu 
uhličitému, který je produkován kvasinkami, poskytuje objemnější výrobky [11]. 

Pro pečivárenské účely je vyráběno trvanlivé pečivo v podobě sušenek, oplatek, snack 
výrobků, perníků, pečiva ze šlehaných hmot (dětské piškoty, kokosky), sucharů a preclíků [3]. 
Na rozdíl od kvality mouk pro pekárenské účely, jsou zde ve většině případů vyžadovány 
opačné vlastnosti lepku [10], používají se tedy slabé mouky s obsahem bílkovin obvykle  
pod 10 % [11] (pouze u perníků, sucharů, preclíků a tyčinek se používají pekařsky silné 
mouky).  

Vyšší obsah silnějšího lepku nevede totiž u sušenek, oplatků a snack výrobků ke zvýšení 
výtěžnosti výrobku, ale k výrobkům, které jsou příliš tuhé a kompaktní. Většina těchto 
výrobků rovněž nevyžaduje vyvinutí příliš pevné bílkovinné struktury, proto jsou někdy pro 
oslabení pevnosti bílkovin přidávány např. proteolytické enzymy. V sušenkovém těstě je 
menší podíl vody, a tudíž proběhne nabobtnání lepkových bílkovin, jejich denaturace 
a mazovatění škrobu v omezené míře, což přispívá k méně pevné struktuře výrobků. Pokud by 
byla použita mouka s vyšším obsahem silného lepku, oplatky by byly příliš pevné a při 
kousání ostré. Pro získání správné slabé mouky platí požadavky, které určují, že mouka musí 
pocházet za zdravé pšenice, nesmí být poškozená mechanicky, tepelně, chemicky ani 
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enzymově a nesmí obsahovat cizí mechanické nebo biologické příměsi. Pokud by byla 
použita mouka s narušeným lepkem (termicky nebo enzymově), oplatky by byly sice křehké, 
ale drobivé a nedržely by tvar [10]. 

2.9.2 Těstárenské účely 

Vhodnou moukou pro výrobu těstovin, která splňuje požadavky na kvalitu, je pšenice tvrdá 
Triticum durum. K běžnému využití k přípravě chleba a pečiva není tato pšenice vhodná, 
protože má pevný tuhý lepek a nevytváří dosti objemné pečivo [3]. Tato pšenice má sytě 
zbarvená sklovitá zrna s vysokým obsahem bílkovin (12 - 16 %). Zbarvení je dáno vysokým 
obsahem žlutých a oranžových karotenoidních barviv [7]. 

Polohrubá mouka vyrobená z pšenice tvrdé se nazývá semolina. Pšenici tvrdou nelze 
v našich podmínkách vypěstovat v požadované kvalitě (potřebuje mírnou vlhkou zimu, 
s jarními srážkami a dále již teplým a suchým průběhem počasí až do zralosti [3]) a musí se 
dovážet, proto se těstoviny vyrábí také z potravinářské pšenice Triticum aestivum nebo ze 
směsi obou mouk [39]. 

2.10 Metody kontroly jakosti 
Pro provedení kontroly jakosti se z jednotlivých dodávek odebírají vzorky přesně 

definovaným způsobem. Odběry se provádí buď ručními vzorkovači (štechry) nebo 
automatickými vzorkovači, jak je možno vidět na obr. 11 [7]. 

 

 
Obr. 11: Schéma odběru vzorku pomocí automatického vzorkovače 

Po odebrání reprezentativního vzorku následuje vstupní kontrola, při níž nejprve probíhá 
stanovení příměsí a nečistot, kontrola přítomnosti škůdců a senzorické posouzení vzhledu 
a pachu. V případě, že jsou v této fázi nalezeny určité znaky, které brání pšenici zařadit do 
potravinové partie (např. je zaznamenáno napadení škůdci), nesmí být dodávka přijata 
k uskladnění [7]. 

 Následně dochází k analytickému stanovení hlavních kritérií pro hodnocení odrůd. 
Stanovuje se objemová hmotnost, vlhkost, obsah dusíkatých látek, lepek, číslo poklesu 
a sedimentační hodnota. Na základě těchto rozborů je pak pšenice zařazena do příslušné 
jakostní skupiny. Dále je možno provádět i testy, které jsou doplňkovými kritérii v hodnocení 
kvality pšenice. Mezi doplňková kritéria lze zařadit stanovení obsahu popela, tvrdost zrna, 
hmotnost tisíce zrn (HTZ), zjištění farinografických údajů (vývin, stabilita a pokles stability 
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těsta) atd. Jednotlivá pravidla stanovení jsou definována pravidly a uzákoněná danými 
normami. Jednotlivé postupy stanovení budou popsány v následující praktické části. 

 

2.10.1 Hlavní parametry technologické jakosti 

• Číslo poklesu (ČSN ISO 3093) – viskotest, Hagbergovo číslo, Falling Number 

Tento test se stal v Evropě používaným kritériem pro odhalení poškození zásobních látek 
endospermu pšeničného zrna hydrolytickými enzymy, syntetizovanými v zrně v důsledku 
započetí procesu klíčení zrna v klasu před sklizní vlivem nadměrného příjmu vlhkosti [38]. 

Číslo poklesu umožňuje posoudit stav amylaso-škrobového komplexu zrna, který je 
ovlivňován aktivitou amylolitických enzymů. Vysoká aktivita amyláz může způsobit 
ztekucení škrobu a snížit jeho schopnost vázat vodu [3]. 

 
• Objemová hmotnost (ČSN 46 1011, část 5) 

Objemová hmotnost je ukazatelem mlynářské jakosti a souvisí s výtěžností mouky [38]. 
Stanovuje se jako hmotnost 1 litru zrna. Vyjadřuje řadu vlastností a znaků, které souvisí 
s tvarem a velikostí obilek, vyrovnaností, sklovitostí, s vlastností povrchu zrna a vlhkostí [3]. 

 
• Sedimentační hodnota (SDS test) (PN 232/93) 

Pro výslednou technologickou jakost pšenice jsou kromě obsahu bílkovin a mokrého lepku 
důležité i viskoelastické vlastnosti těchto bílkovin, které umožňují fermentační procesy 
v těstě. Pomocí SDS testu se tak vyřadí nevhodné odrůdy pro pekárenské zpracování [38]. 
Podstatou těchto testů je větší rychlost sedimentace částic mouky s vyšším podílem 
a s kvalitnější bílkovinou než u mouk pekařsky slabých. Zjištěný objem sedimentu v kapalině 
o definované hustotě je pak ukazatelem kvality lepkové bílkoviny[10]. 

 

• Hrubá bílkovina (ČSN ISO 1871) 

Obsah dusíkatých látek v bílkovinách je ovlivněn především minerálním hnojením, 
podmínkami ročníku a odrůdou. Vysoká hodnota hrubé bílkoviny pozitivně ovlivňuje chování 
pečiva při pečení [38]. 

 
• Obsah lepku (ČSN ISO 5531, ČSN 46 1011) 

Lepková bílkovina vzniká v procesu hnětení těsta ze zásobních bílkovin endospermu zrna. 
Obsah lepku společně s jejími viskoelastickými vlastnostmi se podílí na technologické jakosti 
potravinářské pšenice, protože ne vždy samotný vysoký obsah lepku bez zjištění 
viskoelastických vlastností znamená vysokou technologickou jakost pšenice [38]. 

 
Sedimentační hodnotu, obsah hrubých bílkovin a mokrého lepku lze snadno a přesně 

determinovat analytickou technikou (např. NIR analyzátor). 
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• Příměsi a nečistoty (ČSN 46 1011-6) 

Příměsi a nečistoty jsou ukazatelem znečištění zrna. Jako příměsi jsou označovány 
mechanicky poškozená zrna, scvrklá zrna jiných obilovin, zrna poškozená škůdci nebo zrna se 
změněnou barvou obalů. Za nečistoty se považují zrna poškozená chorobami, semena jiných 
druhů rostlin kromě obilnin nebo například částice námele [38]. 

Následující tabulka uvádí hlavní jakostní parametry, které je nutno stanovit, aby bylo možné 
zjistit, zda daná pšenice splňuje požadavky potravinářské pšenice.  

 
Tab. 9: Přehled stanovovaných parametrů u potravinářské pšenice a požadavky na jejich 
kvalitu [7] 

Jakostní parametr Pekárenská pšenice Pečivárenská pšenice 
Vlhkost (%) max. 14,0 max. 14,0 
N-látky v sušině (Nx5,7) (%) min. 11,5 max. 11,5 
Objemová hmotnost (g/l) min. 760 min. 760 
Číslo poklesu (s) min. 220 min. 220 
SDS index (ml) min. 30 max. 25 
Obsah příměsí a nečistot (%) max. 6,0 max. 6,0 

2.10.2 Doplňkové parametry technologické jakosti 

 
• Farinografické údaje 

Farinograf měří a zapisuje konzistenci těsta při jeho tvorbě z mouky a vody, při jeho vývinu 
a přehnětení. Umožňuje stanovit reologické vlastnosti mouky (viz obr. 12) jako jsou tažnost, 
pevnost a pekařská síla mouky. Tyto údaje představují rovněž klíčové parametry pro správné 
užití pšenice při výrobě potravin.  

 

 
Obr. 12: Grafické znázornění reologického testu 
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• Vaznost mouky 

Vaznost mouky je měřítkem výtěžnosti a stability těsta. Je závislá na obsahu bílkovin, 
poškozených škrobových zrn a polysacharidů neškrobového typu (pentosany) [38]. 

• Tvrdost zrna 

Tvrdost zrna je nepřímým ukazatelem mlynářské jakosti a má vztah k výtěžnosti krupic [3]. 

 
• Obsah popela (ČSN ISO 2171) 

Souvisí s technologií výroby mouky. Obsah popela je ve skutečnosti množství minerálních 
látek obsažených v obalových vrstvách pšeničného zrna [38]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
Experimentální část této bakalářské práce byla zaměřena na posouzení hlavních jakostních 

parametrů pšenice obecné (Triticum aestivum) dovážené od různých dodavatelů pro 
společnost MORAGRO, a.s. v Prostějově.  

Společnost MORAGRO působí v oblasti nákupu a prodeje zemědělských komodit (nejen 
obiloviny, ale také luštěniny a olejniny). Její činnost rozhoduje o zajištění kvalitních surovin 
pro následující obchodní aktivity. Z tohoto důvodu probíhá individuální jakostní 
a ekonomické vyhodnocení jednotlivých dodávek od každého dodavatele. Neméně důležitá 
činnost společnosti je také výroba a prodej krmných směsí s převažující specializací na 
monogastrická zvířata. Tato specializace umožňuje individuální přístup k jednotlivým 
zákazníkům tak, aby jejich hospodářské výsledky (užitkovost hospodářských zvířat 
a ekonomické výsledky) byly co nejlepší. 

 

3.1 Materiálové a přístrojové vybavení 

3.1.1 Přístroje a pomůcky 

- Vzorkovač tekoucích materiálů (Rakoraf), A/S Rationel Kornservice, Dánsko 
- Falling number 1500, Perten Instruments, Švédsko 
- Vlhkoměr TM, Tripette&Renaud, Francie 
- Inframatic 8620 (20-ti filtrový NIR analyzátor), Perten Instruments, Švédsko 
- Kladívkový laboratorní mlýnek s cyklonem pro mletí na jemné a homogenní 

části, Perten Instruments, Švédsko 
- analytické váhy 
- prosévací stroj, zkušební síta  
- automatický dávkovač 

3.1.2 Rostlinný materiál 

Obilky pšenice obecné (Triticum aestivum) od osmi různých dodavatelů (viz tab. 10): 
 

Tab. 10: Dodavatelé vyhodnocované pšenice 

1 Zemědělské obchodní družstvo, Ptení 
2 Moravská zemědělská, a.s., Prosenice 
3 Benemarket, družstvo Lešany 
4 Zatloukal Petr, Bedihošť 
5 ZOD Prima, Bohuňovice 
6 Agros Haná, s.r.o., Kostelec na Hané 
7 Záhoří odbytové družstvo, Vyšovice 
8 Odbytové družstvo Blata, Vrbátky 
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3.2 Metody hodnocení 
Před započetím samotné analýzy se nejprve musí provést odběr vzorků v souladu 

s podnikovou technickou normou (PN 186/08) [40]. 
Postup: 

 Nejprve se musel odebrat dostatečný počet dílčích vzorků pomocí automatického 
vzorkovače, a odebrané množství vzorku se pečlivě promíchalo. Tím se získal souhrnný 
vzorek. Hmotnost průměrného vzorku obilovin činila 1,20 kg podle předepsané normy.  

Dále bylo nutné připravit vzorek k rozboru:  
1. Vzorek prohlédnout, zvážit a označit pořadovým číslem, které se zaznamenalo 

do všech dokladů vztahujících se k rozboru. 
2. Smyslově posoudit barvu, pach, popř. i chuť. Po zjištění se provedla prosévací 

zkouška na stanovení napadení skladištními škůdci. Po tomto stanovení se získaný 
propad vrátil k původnímu vzorku a řádně se promíchal. 

3. Pokud byly při smyslovém posouzení zjištěny hrubé nečistoty (např. kousky dřeva, 
celé klasy nebo jejich části, kaménky,…), byly z celého vzorku vybrány, zváženy 
a vyjádřeny v procentech celkové hmotnosti vzorku. 

3.2.1 Stanovení vlhkosti a objemové hmotnosti 

Vlhkost i objemová hmotnost byla stanovena pomocí vlhkoměru TM. 
Princip: 

 Vlhkoměr měří kapacitu (dielektrickou konstantu) vloženého vzorku zrna. Stanovuje 
jednak vlhkost, ale také objemovou hmotnost (hektolitrovou váhu) a jeho teplotu. Vzorek se 
před vložením do sondy přístroje nešrotuje. Objem vzorku pro rozbor je 600 ml. 

Postup: 

Měření bylo plně automatické. Do násypky přístroje se vložil vzorek (600 ml), navolil 
produkt z displeje a spustilo se měření. Vlhkoměr si pak sám odměřil potřebné množství do 
měřící sondy, což zaručovalo shodnost sypné hmotnosti. Poté oddělovací zařízení zarovnalo 
hladinu, čímž byl zajištěn přesný objem vzorku. Měření kapacity, hmotnosti a teploty 
proběhlo během několika sekund. Tyto změřené vzájemně se ovlivňující parametry byly 
postačující pro určení vlhkosti. Vlhkoměr stanovil vlhkost, objemovou hmotnost a teplotu. 
Nakonec byl vzorek automaticky vyprázdněn do sběrné misky a vzorek mohl být použít pro 
další analýzy. 

3.2.2 Stanovení obsahu příměsí a nečistot  

Princip: 

Příměsi a nečistoty v obilovinách jsou stanovovány sítovým a ručním tříděním.  
Ke stanovení se používají zkušební síta, která se liší velikostí otvorů u různých obilovin. 
Velikosti otvorů jsou dány příslušnými normami (ČSN ISO 5223 + Amd. 1) [41].  Zkušební 
síta musí být kruhová s vnitřním průměrem 200 mm a s podlouhlými zakulacenými otvory.  

Postup (ČSN 46 1011-6) [42]: 
    Bylo naváženo 100 g pšeničného zrna, které bylo po dobu 30 sekund proséváno na soustavě 
třech sít o velikostech otvorů 3,5 mm, 2,0 mm a 1,0 mm. Oddělené složky se zvážily 
a vyjádřil se jejich podíl v hmotnostních procentech. 
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3.2.3 Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena  

Princip: 

Číslo poklesu je celkový čas v sekundách, který je potřebný k aktivaci viskozimetrického 
míchadla a umožní jeho pokles o předem určenou vzdálenost ve vodním gelu připraveném 
zahřátím směsi mouky a vody ve viskozimetrické kyvetě, u které dochází ke ztekucení 
působením enzymu α-amylasy. 

Stanovení je založeno na schopnosti vodní suspenze mouky, semoliny nebo celozrnného 
cereálního produktu rychle zmazovatět ve vroucí vodní lázni a na měření ztekucení škrobu 
působením α-amylasy přítomné ve vzorku. Ztekucení ovlivňuje hustotu škrobového gelu, 
a tím i jeho odpor vůči pohybu viskozimetrického míchadla a čas potřebný k poklesu 
míchadla o určenou vzdálenost. 

Číslo poklesu bylo stanoveno pomocí přístroje Falling number. 

Postup (ČSN EN ISO 3093) [43]: 

Zjistila se vlhkost pšeničného zrna, které bylo následně rozemleto laboratorním mlýnkem 
na šrot. Na základě vlhkosti se zjistila navážka zkušebního vzorku z tabulky, která je daná 
normou ISO 3093. Navážka šrotu se převedla do čisté, suché viskozimetrické kyvety. 
Do kyvety se přidalo 25 ml vody, zazátkovala se a pečlivě protřepala, aby vznikla homogenní 
suspenze. Kyveta se odzátkovala a vložilo se do ní viskozimetrické míchadlo, kterým se 
seškrabal všechen materiál ze stěn kyvety. Kyveta s míchadlem se okamžitě vložila otvorem 
víka do vroucí vodní lázně, aktivovala se hlava míchadla a přístroj vykonal pracovní postup 
automaticky. Zkouška byla ukončena ve chvíli, kdy viskozimetrické míchadlo dosáhlo dna 
zmazovatělé suspenze. Čas zobrazený na displeji časomíry stanovil číslo poklesu.  

3.2.4 Stanovení obsahu lepku a dusíkatých látek v zrně, SDS test 

Princip: 

Stanovení obsahu dusíkatých látek, lepku a sedimentační hodnoty bylo provedeno pomocí 
přístroje Inframatic 8620, což je NIR analyzátor. Tento přístroj je založen na blízké 
infračervené spektroskopii (Near Infrared Spectroscopy). Jedná se o nedestruktivní 
analytickou metodu, jejíž hlavní předností je určit obsahy řady látek současně během jedné 
analýzy a to v čase od několika sekund do cca 1 minuty. Princip spočívá v měření 
odraženého, popř. prošlého záření vzorkem v oblasti vlnových délek 780 – 2500 nm. Část 
energie tohoto elektromagnetického záření je pohlcována absorbéry, což jsou dvouatomové 
vazby C-H, N-H, O-H, S-H, které jsou obsaženy v charakteristických skupinách látek. 
Příčinou absorpce světla je změna rotačně vibračních stavů těchto vazeb. Jejich počet je 
úměrný koncentraci látek v analyzovaném materiálu, a proto je možno tyto závislosti 
analyticky využít [44]. 

Postup: 

Pšeničné zrno bylo rozemleto na laboratorním mlýnku na šrot. Šrot se vměstnal 
do určeného prostoru na přístroji, ve kterém se nacházelo vzorkovací okno. Na kalibrovaném 
přístroji bylo spuštěno měření, které stanovilo příslušný obsah dusíkatých látek, lepku 
i sedimentační hodnotu. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Níže zpracovaná data byla naměřena v laboratoři MORAGRO v období srpna 2009, kdy 

probíhaly žně. Dovážená pšenice byla krátce po sklizni podrobena analýze hlavních 
kvalitativních parametrů a na jejich základě byla pšenice zařazena do odpovídající jakostní  
i cenové skupiny. Je důležité podotknout, že toto zařazení nijak nesouvisí se značením podle 
norem ČSN (E-elitní, A-kvalitní, B-chlebové atd.), ale jedná se o interní značení společnosti 
MORAGRO, které vyplynulo z dlouhodobého pozorování a požadavků odběratelů.  

Podle tohoto zařazení je rozhodnuto o konečném využití této suroviny, tedy zda bude 
pšenice sloužit pro potravinářské účely, či bude použita jako samostatné krmivo nebo využita 
na výrobu krmných směsí.  

4.1 Princip hodnocení pšenice při dodávce 
Pšenice byla hodnocena na základě tab. 11. Z této tabulky je zcela patrné řazení pšenice 

do skupin A-E podle mezních hodnot. Konečné umístění testované pšenice je dáno nejhorším 
parametrem, který daná dodávka měla. Jakmile tedy nejsou v jakémkoliv parametru splněny 
požadavky na co nejvyšší kvalitu, automaticky spadá pšenice do skupiny kvalitně i cenově 
nižší.   

 
Tab. 11: Zařazení dodané pšenice do jakostních skupin podle dosažených jakostních parametrů 

Nákup pšenice (22. 7. 2009) 
Jakostní parametr A B C D E 

Vlhkost max. 18 % max. 18 % max. 18 % max. 18 % max. 25 % 
Objemová hmotnost min. 780 g/l min. 770 g/l min. 760 g/l min. 740 g/l - 

Příměsi max. 4,0 % max. 8,0 % max. 10 % max. 10 % max. 5 % 
Nečistoty max. 0,4 % max. 2,0 % max. 3 % max. 3 % max. 4 % 
N-látky min. 13,5 % min. 12,5 % min. 11,5 % min. 11 % - 
Lepek min. 26 % min. 23 % - - - 

SDS test min. 60 ml min. 51 ml min. 41 ml min. 41 ml - 
číslo poklesu min. 220 s min. 190 s min. 170 s min. 170 s - 

Kč/tuna* 3050 2850 2750 2450 2300 
*Cena je pouze orientační, nemusí odpovídat skutečnosti 

4.1.1 Skupiny, ze kterých si odběratelé volí pšenici pro své účely 

Hlavními odběrateli pšenice jsou mlynáři. Vybírají si především na základě toho, jaká 
mouka je potřebná na produkci různých výrobků, tedy podle toho, jestli potřebují mouku 
"silnější" nebo "slabší". Pokud má být produktem pekárenský výrobek (chléb, běžné 
pečivo,…) vybírají si pšenici silnější, tedy s vysokým obsahem lepku, resp. N-látek a dobrou 
SDS hodnotou. V případě výroby pečivárenských výrobků (sušenky, oplatky,…) si odběratelé 
vybírají spíše mouky slabé. Je to dáno technologickými vlastnostmi, které byly popsány již 
v teoretické části. Tito odběratelé si vybírají prakticky ze všech skupin. Někdy chtějí totiž 
kombinovat i více skupin najednou. Ve smlouvě si specifikují parametry a množství, které 
chtějí přímo dodat, a ve výsledku to vůbec nemusí odpovídat přesně hodnotám, které jsou 
běžně uváděné v normách a literatuře. 
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4.2 Hodnocení jednotlivých jakostních parametrů pšenice
Níže uváděné výsledky byly zpracovány ze všech měření prováděných během jednoho 

pracovního týdne. Byla vyhodnocována 
(viz tab. 10).  

4.2.1 Vlhkost 

Jako první parametr byla měřena vlhkost.
vzorky tedy splňovaly požadavky na kvalitu skupiny A

Skladovací vlhkost pšenice nesmí 
Tato hodnota byla přesažena pouze v
jelikož pšenice, která má vlhkost menší jak 25
dosušena v sušárně na standardní 
způsobí srážku na ceně.  

Na obr. 13 je znázorněn graf ukazující velikost vlhkosti dovezené pšenice
dodavateli. 

 
Obr. 13: Průměrné hodnoty vlhkosti 
Výsledné hodnoty vyjadřují průměr z 
odchylkou. 
 

Pokud by v zrně nastala aktivace enzymatických procesů vedoucí ke klíčení, nebyla by 
hlavním ukazatelem tohoto jevu vlhkost, ale 
pomocí čísla poklesu (viz číslo poklesu)
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Tato hodnota byla přesažena pouze v jednom případě, což ale neznamená výraznější problém

která má vlhkost menší jak 25 %, může být přijata k uskladnění
sušárně na standardní vlhkost. Každé sušení navíc ale v konečném důsledku 

13 je znázorněn graf ukazující velikost vlhkosti dovezené pšenice jednotlivými 
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(viz číslo poklesu). 
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4.2.2 Číslo poklesu 

Číslo poklesu se u různých dodavatelů pohybovalo 
(viz obr. 14). Všechny tyto hodnoty splňovaly požadavky 
Jak bylo popsáno výše v teoretické části, číslo poklesu je ukazatelem aktivity 
je enzym katalyzující štěpení škrobu. Po
by to, že se v obilce nastartovaly enzymatické procesy vedoucí k
případě byly však hodnoty čísla poklesu v
možnosti iniciace procesu klíčení. 

 

 
Obr. 14: Průměrné hodnoty čísla poklesu 
Výsledné hodnoty vyjadřují průměr z 
odchylkou. 

 

4.2.3 Objemová hmotnost 
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několika různých dodávkách stejného dodavatele
směrodatné odchylky nebude komentována, jelikož udává pouze informaci v
každé dodávky pšenice do laboratoře
měla pšeničná zrna dodavatelů č.
dodavatelů byly rovněž ukazatelem úrovně dusíkaté výživy
obr. 16.   

 
 

 
Obr. 15: Stanovená objemová hmotno
Hodnoty zaznačené v grafu vyjadřují průměr z
směrodatnou odchylkou.  

4.2.4 Dusíkaté látky 

Množství dusíkatých látek v pšeničném zrně 
dusíkatých látek pšenice pro potravinářské účely (N
látek pšenice pro krmné účely (N x 6,25).

 Obsah dusíkatých látek pšenice pro 
10,8 - 13,7 %. Velmi nízký obsah dusíkatých látek měla pšenice dodavatele č.
obsahem se nevešla ani do jedné z
zaznamenána snížená hodnota obsahu těchto látek. Tyto výsledky jsou zcela v
s rovněž nižšími hodnotami objemové hmotnosti, které byly 
těchto dodavatelů. Deficitní obsah dusíkatých látek v
pravděpodobně nedostatečným hnojením, kdy neměl
množství těchto živin. Vliv odrůdy 
dodavatelé neudávají pěstovanou odrůdu, není možné tento fakt 
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U většiny dodavatelů se obsah dusíkatých látek v
12,5 - 13,5 %, tedy v oblasti jakostní skupiny
dodavatele č. 7 a jako jediná odpovídala požadavkům na nejvyšší kvalitu.

Z hlediska hodnocení dusíkatých látek pšenice pro krmné účely se hodn
v rozmezí 10,2 - 13,1 %, tedy zhruba o 0,6 % níže než 
množství dusíkatých látek požadovaných v
o 0,6 % odpovídalo zařazení do jakostní skupiny o jeden stupeň 
v případě hodnocení jako potravinářské pšenice

Pokud by byla tedy pšenice hodnocena jako krmná, nejvh
od dodavatelů č. 2 a 4, naopak méně vhodná by se zdála být 
Na druhou stranu v případě výroby krmných směsí pro monogastrická zvířata je někdy nut
přidávání sóji pro zvýšení obsahu dusíkatých látek a v
nutné tak velkého přídavku. Největší problém ve st
v celkovém množství dusíkatých látek, ale spíše v
zvířata poměrně obtížně stravitelný.  

 

Obr. 16: Změřený obsah lepku v pšenici
(N x 6,25) a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit
udávají průměrný obsah dusíkatých látek v
 

4.2.5 Lepek 

Stanovené množství lepku se pohybovalo u jednotlivých d
do 30,0 %. Nejvyšší obsah lepku měla pšeničná zrna dodavatele č. 7, naopak nejnižší obsah 
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dodavatelů se obsah dusíkatých látek v pšeničném zrně pohyboval v rozmezí 
oblasti jakostní skupiny B. Nejvyšší obsah těchto látek měla pšenice 

7 a jako jediná odpovídala požadavkům na nejvyšší kvalitu. 
hlediska hodnocení dusíkatých látek pšenice pro krmné účely se hodnoty pohybovaly 

%, tedy zhruba o 0,6 % níže než tomu bylo v případě vyhodnocení 
požadovaných v pšenici pro potravinářské účely. Snížení hodnoty 

zařazení do jakostní skupiny o jeden stupeň nižší, než tomu bylo 
případě hodnocení jako potravinářské pšenice.  

okud by byla tedy pšenice hodnocena jako krmná, nejvhodnější by se jevila pšenice 
dodavatelů č. 2 a 4, naopak méně vhodná by se zdála být pšenice dodavatelů č. 6 a 7. 

případě výroby krmných směsí pro monogastrická zvířata je někdy nut
přidávání sóji pro zvýšení obsahu dusíkatých látek a v případě dodavatelů č. 6 a 7 by nebylo 
nutné tak velkého přídavku. Největší problém ve stravě těchto zvířat totiž nespočívá 

celkovém množství dusíkatých látek, ale spíše v obsahu lepku, který je pro monogastrická 
zvířata poměrně obtížně stravitelný.   

pšenici pro potravinářskou pšenici (N x 5,7) a krmnou pšenici 
a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle tab. 11. Hodnoty zaznačené v

průměrný obsah dusíkatých látek v zrně každého dodavatele s jejich směrodatnou odchylkou

se pohybovalo u jednotlivých dodavatelů v průměru od 21,6
%. Nejvyšší obsah lepku měla pšeničná zrna dodavatele č. 7, naopak nejnižší obsah 
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zrně pohyboval v rozmezí 
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případě dodavatelů č. 6 a 7 by nebylo 
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o monogastrická 

 
5,7) a krmnou pšenici 

Hodnoty zaznačené v grafu 
jejich směrodatnou odchylkou. 

průměru od 21,6 % 
%. Nejvyšší obsah lepku měla pšeničná zrna dodavatele č. 7, naopak nejnižší obsah 

12,3

11,7

8



38 
 

byl zjištěn u pšenice dodavatelů č.
mokrého lepku s obsahem dusíkatých látek.

 
 

Obr. 17: Změřený obsah lepku pšenice
Hodnoty zaznačené v grafu uvádí průměrný obsah lepku
směrodatnou odchylkou. 
 

4.2.6 Sedimentační hodnota 

Sedimentační hodnota je poslední z
bílkovin (dusíkatých látek), a charakterizuje viskoelastické vlastnosti
obsažené v pšeničném zrně.  

Sedimentační hodnota se pohybovala u jednotl
Nejlepší sedimentační hodnotu měla 
zrna pšenice dodavatelů č. 2 a 4.  

Z porovnání grafů zastupovaných obrázky č.
dusíkatých látek, lepku a sedimentační hodnotou. Pokud byla 
sedimentační hodnota, pak i obsah lepku a celkového množství dus
Dobré kvality tak dosahovala pšenice dodavatelů č.
pšenice dodavatele č. 8 a nejnižší kvalitu měla pšenice dovážen
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byl zjištěn u pšenice dodavatelů č. 2 a 4. Z obr. 16 a 17 je patrná vysoká korelace 
obsahem dusíkatých látek. 

pšenice a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle 
průměrný obsah lepku v zrně každého dodavatele

hodnota je poslední z trojice stanovovaných parametrů, které se týkají 
charakterizuje viskoelastické vlastnosti bílkovin

hodnota se pohybovala u jednotlivých dodavatelů v rozmezí 50
měla pšenice dodavatele č. 7 a nejhorší sedimentační hodnotu 

porovnání grafů zastupovaných obrázky č. 16 – 18 je patrná souvislost mezi obsahem 
dusíkatých látek, lepku a sedimentační hodnotou. Pokud byla u vzorků pšeni
sedimentační hodnota, pak i obsah lepku a celkového množství dusíkatých látek byl vysoký. 

kvality tak dosahovala pšenice dodavatelů č. 1, 3, 5, 6 a 7. Nižších kvalit 
8 a nejnižší kvalitu měla pšenice dovážená dodavateli č. 2 a 4
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je patrná vysoká korelace obsahu 

 
podle tab. 11. 

zrně každého dodavatele s jejich 

ametrů, které se týkají 
bílkovin, jež jsou 

rozmezí 50  - 76 ml. 
7 a nejhorší sedimentační hodnotu 

18 je patrná souvislost mezi obsahem 
u vzorků pšenice vysoká 
íkatých látek byl vysoký. 

 dosahovala 
2 a 4.  

25,9

8



 

Obr. 18: Sedimentační hodnoty pšenice u různých dodavatelů a jakostní skupiny, do kterých ji lze 
rozdělit na základě tab. 11. Hodnoty uváděné v tomto
v zrně každého dodavatele s jejich směrodatnou odchylkou
 

4.2.7 Příměsi a nečistoty 

 
Posledním parametrem stanovovaný

bylo stanovení obsahu příměsí a nečistot.
značnou praxi a není jednoduché obsah těchto látek objektivně zjistit.

 
Obsah látek označovaných jako příměsi a nečistoty byl poměrně malý. Množství příměsí se 

pohybovalo v rozmezí od 4,0 % do 5,0
č. 6 a 7, čímž splňovala v tomto parametru podmínky pro jakostní skupinu A. Pšenice 
ostatních dodavatelů se z hlediska obsahu příměsí umístila v

Obsah nečistot byl rovněž nevýrazný. Jak je patrné
označovaných jako nečistoty se pohybovalo v
nalezeno v pšenici dodavatelů č. 6 a 7
Nečistoty pšenic zbylých dodavatelů byly
skupiny B. 

Množství příměsí a nečistot je zobrazeno na 
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Hodnoty uváděné v tomto grafu uvádí průměrný obsah dusíkatých látek 
jejich směrodatnou odchylkou. 

stanovovaným při základním rozdělení pšenice do jakostních skupin 
stanovení obsahu příměsí a nečistot. Je třeba konstatovat, že toto stanovení potřebuje 

ednoduché obsah těchto látek objektivně zjistit. 

Obsah látek označovaných jako příměsi a nečistoty byl poměrně malý. Množství příměsí se 
rozmezí od 4,0 % do 5,0 %. Nejméně příměsí obsahovala pšenice dodavatelů 

tomto parametru podmínky pro jakostní skupinu A. Pšenice 
hlediska obsahu příměsí umístila v jakostní skupině B.  

evýrazný. Jak je patrné z grafu na obr. 20, množství láte
y se pohybovalo v rozmezí 0,4 - 0,5 %. Nejméně nečistot bylo 

6 a 7, a tím splnili podmínky pro zařazení do skupi
Nečistoty pšenic zbylých dodavatelů byly pouze o 0,1 % horší, ale zařadily se již do j

Množství příměsí a nečistot je zobrazeno na obr. 19 a 20. 
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Obr. 19: Množství příměsí v pšenici a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle 
Hodnoty zaznačené v grafu vyjadřují průměr z
směrodatnou odchylkou.  

 

Obr. 20: Množství nečistot v pšenici a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle 
Hodnoty zaznačené v grafu vyjadřují průměr z
směrodatnou odchylkou. 
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Množství příměsí v pšenici a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle tab. 11. 

vatele s jejich 

 
Množství nečistot v pšenici a jakostní skupiny, do kterých ji lze rozdělit podle tab. 11. 
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4.3 Celkové hodnocení kvality pšenice 
Na základě změřených jakostních 

vypěstována v roce 2009 osmi různý
Nejkvalitnější pšenici vyprodukoval

Splnilo požadavky na nejvyšší kvalitu a svými technologickými parametry 
nejvhodnějším kandidátem pro pekárenské 

Čtyři dodavatelé z osmi se zařadili do jakostní skupiny B
o  Zemědělské obchodní družstvo Ptení (dodavatel č.
(dodavatel č. 3), Zemědělské obchodní družstvo Prima Bohuňovice (dodavatel č.
Haná, s.r.o. z Kostelce na Hané (dodavatel č.
jakosti způsobeno především nižším obsahem dusíkatých látek. Množství
které u dodavatelů č. 1, 3 a 5 splňovalo podmínky 
případě vedlejší roli. Z hlediska využití by mohla být ta
tak na pečivárenské účely. Rozhoduj

Do jakostní skupiny C bylo na základě získaných výsledků z
Blata Vrbátky (dodavatel č. 8). Nejhorším parametrem zde b
látek. 

Nejhorší jakostní parametry byly zjištěny u Moravské zemědělské, a.s.
(dodavatel č. 2) a u Petra Zatloukala z
dusíkatých látek a lepku byla jejich pšenic
lepku pozitivně ovlivňuje pekárenské vlastnosti, u zvířat (hlavně monogastrických) může 
způsobovat trávicí potíže. Tato pšenice proto může najít své uplatnění 
účely.  

Zařazení pšenice osmi různých dodavatelů do jakostních skupin podle dosažených hodnot 
znázorňuje obr. 21. Tyto výsledky vychází ze shrnutí, které se nachází v

 

Obr. 21: Konečné zařazení pšenice osmi různých dodavatelů do jakostní skupiny

C - 12,5 %
D - 0%

- Odbytové družstvo Blata, Vrbátky

- Moravská zemědělská, a.s., Prosenice
- Zatloukal Petr, Bedihošť

Celkové hodnocení kvality pšenice  
jakostních parametrů byla srovnána kvalita pšenice obecné
osmi různými dodavateli. 

Nejkvalitnější pšenici vyprodukovalo Záhoří odbytové družstvo z Vyšovic (dodavatel č.
Splnilo požadavky na nejvyšší kvalitu a svými technologickými parametry 

pro pekárenské využití.  
se zařadili do jakostní skupiny B. Jmenovitě se j

Zemědělské obchodní družstvo Ptení (dodavatel č. 1), Benemarket družstvo Lešany 
3), Zemědělské obchodní družstvo Prima Bohuňovice (dodavatel č.

Hané (dodavatel č. 6). U všech těchto dodavatelů bylo snížen
jakosti způsobeno především nižším obsahem dusíkatých látek. Množství nečistot a příměsí, 

1, 3 a 5 splňovalo podmínky pouze jakostní skupiny B, hrálo
hlediska využití by mohla být tato pšenice použita jak na pekárenské, 

. Rozhodující vliv bude mít však individuální požadavek odběratel
Do jakostní skupiny C bylo na základě získaných výsledků zařazeno Odbytové družstvo 

8). Nejhorším parametrem zde byl opět nižší obsah dusíkatých

Nejhorší jakostní parametry byly zjištěny u Moravské zemědělské, a.s. 
Petra Zatloukala z Bedihoště (dodavatel č. 4). V důsledku špatné kvality 

byla jejich pšenice zařazena do jakostní skupiny E. I když obsah 
lepku pozitivně ovlivňuje pekárenské vlastnosti, u zvířat (hlavně monogastrických) může 

Tato pšenice proto může najít své uplatnění zejména

zných dodavatelů do jakostních skupin podle dosažených hodnot 
. Tyto výsledky vychází ze shrnutí, které se nachází v tab. 12. 

 
Konečné zařazení pšenice osmi různých dodavatelů do jakostní skupiny

A - 12,5 %

B - 50 %
12,5 %

E - 25%

Odbytové družstvo Blata, Vrbátky

Moravská zemědělská, a.s., Prosenice

- Zemědělské obchodní družstvo, Ptení
- Benemarket, družstvo Lešany
- ZOD Prima, Bohuňovice
- Agros Haná, s.r.o., Kostelec na Hané

- Záhoří odbytové družstvo, Vyšovice
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obecné, jež byla 

(dodavatel č. 7). 
Splnilo požadavky na nejvyšší kvalitu a svými technologickými parametry se stalo 

Jmenovitě se jednalo 
1), Benemarket družstvo Lešany 

3), Zemědělské obchodní družstvo Prima Bohuňovice (dodavatel č. 5) a Agros 
všech těchto dodavatelů bylo snížení 

nečistot a příměsí, 
jakostní skupiny B, hrálo v tomto 

a jak na pekárenské, 
lní požadavek odběratelů. 

ařazeno Odbytové družstvo 
yl opět nižší obsah dusíkatých 

 z Prosenic 
důsledku špatné kvality 

I když obsah 
lepku pozitivně ovlivňuje pekárenské vlastnosti, u zvířat (hlavně monogastrických) může 

zejména pro krmné 

zných dodavatelů do jakostních skupin podle dosažených hodnot 

 

Konečné zařazení pšenice osmi různých dodavatelů do jakostní skupiny 

Záhoří odbytové družstvo, Vyšovice
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Tab. 12: Dosažená kvalita pšenice v jednotlivě stanovovaných parametrech a celkové zařazení 
pšenice do jakostní skupiny, které vychází z tab. 11. Z této tabulky je patrné, jaké kvality 
dosáhla pšenice osmi dodavatelů v různých parametrech a jaké bylo celkové hodnocení. 
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Zemědělské 

obchodní 
družstvo, Ptení 

A(-D) A A B A A B B B 

2 
Moravská 

zemědělská, a.s., 
Prosenice 

A(-D) A B E E B B B E 

3 
Benemarket, 

družstvo Lešany 
 

A(-D) A A  B A A B B B 

4 
Zatloukal Petr, 

Bedihošť 
 

A(-D) A C D E C-D B B E 

5 
ZOD Prima, 
Bohuňovice 

 
A(-D) A A B A A B B B 

6 
Agros Haná, 

s.r.o., Kostelec na 
Hané 

A(-D) A A B A A A A B 

7 
Záhoří odbytové 

družstvo, 
Vyšovice 

A(-D) A A A A A A A A 

8 
Odbytové 

družstvo Blata, 
Vrbátky 

A(-D) A A C B A B B C 

 
 
 
 
 
 
  

dodavatel 

parametr 
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5 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo sledování kvality pšenice obecné a vyhodnocení její 

kvality po přivezení do laboratoře krátce po sklizni. 
 Polovina z osmi dodavatelů vyprodukovala pšenici, která se podle požadovaných hodnot 

laboratoře MORAGRO zařadila do jakostní skupiny B. Dva dodavatelé dovezli jakostně 
nejhorší pšenici. Jako jakostně nejkvalitnější byla vyhodnocena pšenice pouze jednoho 
dodavatele a poslední dodavatel kvalitou splňoval požadavky pro jakostní skupinu C. 

Jakostní zařazení, které bylo každé dodávce přiděleno, hrálo velice důležitou roli, protože 
rozhodovalo o dalším naložení s příslušnou plodinou a také o jejím cenovém ohodnocení. 
O konečném využití však bylo (nebo teprve bude) rozhodnuto až na základě individuálních 
požadavků odběratelů.  

Výsledná kvalita vyprodukovaného pšeničného zrna byla ovlivňována nejen pěstitelskými 
schopnostmi každého zemědělce, ale také odrůdou a průběhem počasí, které významnou 
měrou předurčovalo využití vyprodukované pšenice v příslušném roce. Odrůda však nebyla 
dodavateli nahlášena a výsledná jakost tudíž nemohla být zhodnocena s přihlédnutím 
k odrůdě. Co se týče vlivu počasí, výsledná jakost by mohla být do jisté míry tímto faktorem 
rovněž ovlivněna, zejména pokud byl chladný a deštivý rok, nebo pokud těsně před sklizní 
pršelo. Tento faktor sice nebyl podrobněji zkoumán, ale vzhledem k tomu, že většina 
dodavatelů vyprodukovala poměrně kvalitní pšenici bez plísní a všichni dodavatelé prováděli 
sklizeň téměř současně, není vliv počasí pro náš účel hodnocení nijak významný. 

I když každá analyzovaná pšenice dosáhla jiné kvality, je jisté, že se pro její technologické 
využití najde uplatnění ať už pro potravinářské nebo krmné účely (ve větší míře pro účely 
potravinářské). Mezi analyzovanými vzorky se nenašla žádná pšenice, která by pro své špatné 
technologické vlastnosti nemohla být vhodně průmyslově využita. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
AMK aminokyselina 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
HMW - GS vysokomolekulární gluteninová podjednotka (z angl. high molecular weight  

glutenin subunit) 
HTZ hmotnost tisíce zrn 
LMW - GS nízkomolekulární gluteninová podjednotka (z angl. low molecular weight 

glutenin subunit) 
N - látky dusíkaté látky 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


