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Anotace 

Tato práce popisuje využití škrobu v průmyslu. Jsou zde uvedeny platné legislativní 

předpisy České republiky týkající se problematiky škrobu, které jsou v souladu 

s kompetentními právními předpisy Evropských společenství. Práce popisuje také 

chemicko-fyzikální vlastnosti škrobu, modifikace škrobu, druhy škrobových plodin a 

praktické i teoretické aplikace škrobu v různých průmyslových odvětvích a v dalších 

oblastech každodenního života. Na závěr je zařazeno shrnutí přínosů škrobu a jeho možné 

uplatnění v budoucnosti. 

Klíčová slova: škrob, průmysl, legislativní předpisy, vlastnosti škrobu, uplatnění škrobu 

Summary 

This work describes the use of starch in the industry. There are the valid legislative 

regulations of the Czech Republic, on the issue of starch, which are in accordance with 

competent legal regulations of the European Community. Also describe the chemical and 

physical properties of starch, modification starch, kinds of amylaceous crops and practical 

and theoretical applications of starch in various industries and other areas of everyday life. 

At the conclusion of the work is situated the summary of benefits of starch and its possible 

application in the future. 

Keywords: starch, industry, legislative regulations, properties of starch, application of 

starch 
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1. Úvod 

Škrob je zásobní polysacharid rostlin [5]. Ve značném množství je obsažen v 

kukuřici, obilovinách, bramborech a dalších plodinách [1], [4]. Škrob je bílý nebo slabě 

nažloutlý prášek bez chutě a zápachu, ve studené vodě nerozpustný [10], [19]. 

Získávání škrobu bylo známo již před tisíci lety. Byl to nejsnadněji dosažitelný 

hydrofilní polymer, jehož vodným roztokem bylo možno něco zkoncentrovat nebo přilepit. 

Ve vysušené formě to byl zdravotně nezávadný savý prášek, hodící se k ošetření ran a 

pudrování kůže. Pšenice byla prakticky první plodina, ze které se izolovala škrobová zrna. 

„Byl využíván v nativní formě, a tedy s vlastnostmi, které si přinesl z původní suroviny. 

Možnost volby jeho vlastností pro danou oblast využití byla redukována pouze na výběr 

podle rostlinného původu [7].“ 

Již ve starověkém Egyptě dokázali škrob ručně získávat. Egypťané dovedli ze škrobu 

vytvořit i skvělá lepidla [7]. Pan Leewenhoek, vynálezce mikroskopu, byl zřejmě první 

člověk, který v roce 1719 sledoval bobtnání škrobových zrn ve vodě. K celkovému rozvoji 

průmyslových škrobů u nás došlo v roce 1965 [8]. 

„Škrobárenství se zabývá výrobou, respektive správněji izolací škrobu pokud možno 

v nejčistší formě [10].“ A může se říci, že zahrnuje i postupy nejrůznějších produktů ze 

škrobu. Škrob se z plodiny odděluje ve škrobárnách, kde se z něj také vytváří výrobky. Ve 

škrobárnách se využívají i další části plodiny. 

Sacharidy (cukry) jsou pro lidský organismus významným zdrojem výživy, tvoří více 

jak 70% každodenní dávky potravy člověka. A je to právě škrob, který tvoří nejdůležitější 

složku výživy. Škrob je také nejvýznamnější zástupce přírodních a průmyslově vyráběných 

krmiv. 

Protože je škrob nejdůležitějším zásobním polysacharidem, právem se řadí mezi 

nejrozšířenější látky v říši rostlin. Prostřednictvím slunečního světla je produktem 

fotosyntézy cukrů v zelených rostlinách [9], [10]. 

„Škrob je jediný biopolymer, jenž se v přírodním materiálu vyskytuje ve formě tuhých 

částic, bez chemické a fyzikální vazby na ostatní složky suroviny. Lze ho ze suroviny 
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izolovat pouze s využitím mechanické energie ve vysoké chemické a fyzikální čistotě. To 

žádný jiný biopolymer neumožňuje [7].“ 

Drtivé množství chemických reakcí škrobu je prováděno v nehydratovaném stavu, je 

tudíž kladen velice malý nárok na energii. 

Průmyslové získávání škrobů ve škrobárenském odvětví obsahuje dva primární 

obory. „Prvním z nich je hydrolytická výroba škrobových sladidel. Druhým je výroba 

technických dextrinů, modifikovaných škrobů, škrobových a dextrinových lepidel [7].“ 

Všechny výrobky průmyslové chemie škrobů jsou aplikačně i chemicky úzce provázány. 

Lepidla tvoří skupinu produktů, které mají za úkol podílet se na vytváření lepeného 

spoje. K lepidlům se řadí i některé upravené škroby. 

Technické dextriny patří mezi produkty, které se získávají termochemickou úpravou 

škrobových zrn ve strojích určeným k pražení. 

„Modifikované škroby jsou všechny výrobky ze škrobů, které mají zachovánu alespoň 

jednu původní charakteristickou vlastnost škrobu a jejichž vlastnosti jsou biochemickým, 

chemickým, fyzikálním nebo kombinovaným vlivem přizpůsobeny určitému účelu [7].“ 

Modifikované škroby jsou tedy cílevědomě upravené škroby danému požadavku. Při 

úpravách škrobů dochází buď k zvýraznění, potlačení nebo k tvorbě úplně nových 

vlastností. Škrob má taktéž zachovánu spoustu původních vlastností, např. schopnost vázat 

vodu, viskozita, schopnost vyměňovat ionty a vytvářet želé. Provádí se také ustálení 

některých vlastností pro použití ke speciálním účelům [7]. 

Specifické vlastnosti škrobu, pořízeného z brambor, umožňují jeho vhodné použití 

při výrobě lepidel, pudrů a biodegradovatelných škrobových plastů, které se můžou zpětně 

použít k mulčování zeminy (nízký výskyt plevele) a při pěstování rostlin [3]. 

V potravinářském průmyslu se využívá jak škrob, tak i různorodé produkty ze 

škrobu. Například Sirup je nepostradatelnou součástí pro tvorbu džemů, kompotů, 

cukrovinek, likérů a nealkoholických nápojů. „Sirupem s vyšším obsahem redukujících 

látek se nahrazuje část cukru pro zlepšení pekárenských výrobků a konzerv [9].“ Vysušený 

škrob se využívá pro zahušťování jídel, je součástí těsta pro tvorbu pečiva, využívá se pro 

výrobu salámů a těstovin [9], [19]. 
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V textilním průmyslu se škrob používá pro šlichtování a úpravu textilních vláken a 

pro zkoncentrování tiskových barviv. 

V papírenském průmyslu se ve velkém používá při tvorbě papírových obalů, kartonů 

a křídových papírů, dále se škrob využívá při tvorbě suchých článků, zápalek a barev. 

Používá se také v chemickém, tabákovém, medicínském, polygrafickém a stavebnickém 

odvětví [2], [4], [9]. 

2. Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s platnou legislativou České republiky 

týkající se škrobu, s rozmanitými chemicko-fyzikálními vlastnostmi škrobu, s druhy 

škrobových plodin, s druhy upravených škrobů a s rozsáhlým využitím škrobu jak 

v průmyslu, tak v jiných oblastech běžného života. 

3. Legislativa 

V této kapitole jsou popsány vybrané legislativní předpisy České republiky a jejich 

platné novelizace týkající se škrobu. 

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných 

látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin 

Tato vyhláška upravuje kompetentní právní předpisy Evropské unie a zpracovává 

množství a druhy přídatných látek, podmínky na jejich čistotu a využití v potravinách, 

potraviny jež mohou tyto látky obsahovat, označení přídatných látek na obalech potravin a 

další náležitosti týkající se extrakčních rozpouštědel. 

Podle této vyhlášky je možné z řad škrobových látek využít k produkci potravin a 

jiných příkrmů, pro děti v kojeneckém věku, škrobový oktenyl-jantaran sodný s označením 

E 1450 původem z přidaných látek nebo jiných sloučenin. Množství tohoto emulgátoru E 

1450, obsaženého v potravině a směřujícího ke konzumaci, může být u vitamínových 

přípravků nejvýše 100 mg/kg a u látek obsahující polynenasycené mastné kyseliny nejvýše 
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1000 mg/kg [11]. Vyhláška č. 4/2008 Sb., byla novelizována vyhláškou č. 130/2010 Sb., 

[14]. 

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 

V této vyhlášce jsou uvedeny legislativní předpisy Evropské unie a zpracovány 

možnosti označení potravin a tabákových produktů, včetně geneticky upravených potravin, 

složení a možnosti označení druhu potravin, které nemusejí být označeny datem minimální 

trvanlivosti. 

Pokud se obsah potraviny skládá z přídatných látek, uvede se v údajích o složení na 

obalu potraviny název přídatné látky nebo číselný kód této látky. Toto opatření neplatí, 

pokud je přídatnou látkou modifikovaný škrob a je na obalu potraviny uveden slovy 

„modifikovaný škrob“ [12]. Vyhláška č. 113/2005 Sb., byla novelizována vyhláškou č. 

127/2008 Sb., [13]. 

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů 

Tento zákon zakládá Státní zemědělský intervenční fond, který spadá pod 

Ministerstvo zemědělství. Fond je v souladu s legislativními předpisy Evropských 

společenství a zpracovává udílení dotací, systém produkčních kvót a licencí pro 

zemědělské výrobky a další opatření spojená s organizací trhu zemědělských výrobků a 

potravin. 

Jednotlivé produkční kvóty bramborového škrobu vlastní stát. „Přidělením 

individuálních produkčních kvót bramborového škrobu stát opravňuje výrobce 

bramborového škrobu k jejich plnění po stanovenou dobu [15].“ Zákon 256/2000 Sb., byl 

novelizován zákonem č. 251/2011 Sb., [15]. 

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění 

opatření společné organizace trhu se škrobem 

Toto nařízení vlády zpracovává postupy Státního zemědělského interferenčního 

fondu pro organizaci trhu se škrobem na území České republiky. Fond rozděluje výrobcům 

škrobu jednotlivé produkční kvóty pro bramborový škrob, zajišťuje finanční podporu 
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výrobcům bramborového škrobu, podporu při výrobě povolených výrobků ze škrobu, 

dotace při exportu škrobu, národní doplňkovou platbu k přímým podporám 

prostřednictvím subvence k výsledku hospodaření pro ekonomické roky 2005 až 2012 

pěstitelům brambor pomocí odpovídajícího výrobce a zavádí v České republice všechna 

ostatní opatření, která jsou v souladu s legislativními předpisy Evropské unie 

zpracovávající organizaci trhu se škrobem [16]. Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., bylo 

novelizováno nařízením vlády č. 543/2004 Sb., [17]. 

Součet přidělených individuálních produkčních kvót bramborového škrobu 

jednotlivým výrobcům a rezervy, nesmí převýšit národní produkční kvótu stanovenou 

předpisem Evropské unie [16]. 

Z jednání vlády České republiky ze dne 6. dubna 2009 

Vláda České republiky dnem 6. dubna 2009 projednala prodloužení administrace 

národní kvóty bramborového škrobu od 1. července 2009 do 30. června 2012. Přidělená 

národní produkční kvóta bramborového škrobu zůstává pro Českou republiku ve výši 

33660 tun škrobu od roku 2004/2005 nezměněna [18]. 

4. Škrob a jeho chemicko-fyzikální vlastnosti 

Ve formě granulí se škrob vyskytuje v cytoplasmě rostlinných buněk. Tyto granule 

se skládají z amylopektinu a α-amylosy [5]. 

Chemická stavba škrobu je základem průmyslového škrobárenství. Až na bázi 

dokonalého pochopení vzniku, struktury a metod zpracování škrobů je možné zkoumat 

chemii modifikovaných škrobů a dextrinů [7]. 

V rostlinách obsahující chlorofyl se cukry syntetizují komplikovaným dějem zvaným 

fotosyntéza. V tomto procesu dodává sluneční světlo potřebnou energii pro přeměnu oxidu 

uhličitého a vody na kyslík a glukosu. Rostlina pak velké množství glukosových molekul 

chemickými reakcemi spojí a uloží jako celulosu nebo jako škrob [1], [9]. 

Polysacharidy (glykany) jsou zastoupeny ve všech organismech, tvoří podstatnou 

část rostlin a jsou proto nejběžnějšími organickými složkami na Zemi [7]. Skládají se 

z několika stovek až tisíců stejných nebo odlišných monosacharidů vázaných 
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glykosidovými vazbami. Neřadí se mezi redukující cukry a neprokazují mutarotaci, 

protože mají jen jednu OH skupinu na konci dlouhého řetězce. Dvěma nejrozšířenějšími 

glykany jsou celulosa a škrob [1]. „Škrob je polymerem glukosy s glukosovými jednotkami 

vzájemně vázanými (1→4)-α-glykosidovými vazbami [1].“ 

Polysacharidy tvoří stavební složky buněk hmyzu a rostlin (stavební skelety – 

celulosa a chitin), jsou zásobárnou energie pro organismy (zejména škrob a glykogen), jsou 

okamžitým zdrojem jednoduchých cukrů působením hydrolýzy a ovlivňují proudění vody 

v tkáních a pletivech (výměnou kationtů a vázáním vody). Jsou důležitou součástí potravin, 

krmiv a významnou složkou správného průběhu trávení a posunu potravy ve střevech 

(potravinová a krmná vláknina) a plní další funkce (například odvádějí toxické látky 

z organismu). Polysacharidy zodpovídají za určité mechanické funkce (například kyselina 

hyaluronová v mazivu kloubů) a v biopolymerech jsou nositeli specifických skupin 

(například antigenů způsobujících imunitní reakce) [7]. 

Škrob je významnou součástí potravy člověka. Rozklad škrobu začíná již v ústech. 

„Sliny obsahují enzym α-amylasu, který hydrolyzuje α-(1→4) glykosidové vazby [6].“ 

Účinkem amylasy se škrob rozpadá na jednotky glukosy. V tenkém střevě se dále 

rozkládají vlivem pankreatické amylasy na oligosacharidy, dextriny a maltosu. Poslední 

štěpení provádějí střevní sacharasa, α-glukosidasy a α-dextrinasy [1], [6]. „Monosacharidy 

vstřebává střevní stěna a převádí je do krevního oběhu [6].“ 

Některé polysacharidy jsou technicky významné a mnohé se produkují ve velkém 

množství odlišnými technologiemi (škrob a pektin). 

„Z chemického hlediska se glykany dělí na homopolysacharidy a 

heteropolysacharidy [7].“ Mezi homopolysacharidy patří cukry skládající se z jednoho 

druhu monosacharidových jednotek, které pomocí parciální hydrolýzy poskytují 

homologickou řadu oligosacharidů na základě tohoto monosacharidu. Do druhé skupiny 

patří polysacharidy vzniklé různými monosacharidovými jednotkami. 

Z hlediska polohy, do které směřuje glykosidová vazba monosacharidu, rozlišujeme 

glykany lineární nebo rozvětvené. Stavbu polysacharidů popisuje také velikost kruhu 

cyklických forem u jednotek jednoduchých cukrů, které se mohou vázat jako pětičlenné 

nebo šestičlenné kruhy. 
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Nejdůležitějšími zásobními látkami v organismech jsou živočišný glykogen a 

rostlinný škrob. Jsou to biopolymery řadící se do uskupení α-glykanů se základní (1→4) 

glykosidovou vazbou a větvením v šesté poloze. Z hlediska chemického složení se škrob 

skládá z lineární amylosy a rozvětveného amylopektinu. Pomocí amylosy jsou v rostlině 

stavěna škrobová zrna [1], [5], [7]. Na obr. 1 je uveden vzorec amylopektinu. 

 

Obr. 1 Strukturní vzorec amylopektinu [20] 

Označení škrob se využívá jak pro granule rostlinného původu, technicky 

produkované a využívané, tak pro glykan dané struktury. Tato trvající terminologická 

nepřesnost podporuje skutečnost, že vystupování obou složek škrobu je všeobecně 

podobné, ale na druhou stranu se dva stavbou podobné škroby chovají odlišně (například 

jeden druh škrobu velmi snadno bobtná a druhý nikoliv). Obr. 2 znázorňuje strukturu 

amylosy. 
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Obr. 2 Strukturní vzorec amylosy [20] 

Amylosa, jenž netvoří stabilní vodné roztoky, je považována za nerozpustnou složku 

škrobu, přitom je to ona, která mírným zahřátím vodných roztoků přechází ze škrobu do 

vodného prostředí. K pečlivému prozkoumání stavby složek škrobu dopomohly nejvíce 

specifické enzymy [7].  

Sacharidy náleží k nejstarším známým látkám přírodního původu a sehrály důležitou 

roli při vývoji organické chemie a stereochemie obzvláště. „Škrob je po rostlinné vláknině 

(celulose a hemicelulose) druhá nejrozšířenější organická látka v živé přírodě [7].“ 

Mezi hlavní metody studia škrobů patří tyto postupy: enzymové reakce, jodistanová 

oxidace, hydrolýza a methylace. 

Úplnou hydrolýzou se polysacharid rozkládá na monosacharidy, z kterých byla 

molekula polysacharidu vystavěna. Tímto způsobem se získají primární informace o 

složení polysacharidu. Částečnou hydrolýzou můžeme dostat oligosacharidy, které 

zastupují části struktury původního polymeru. 

Methylační reakce se provádí na základě methylace volných hydroxylových skupin 

škrobu, na základě hydrolytických reakcí nebo methanolýzy methylovaného škrobu a na 

základě charakterizace získaných částečně methylovaných sacharidů. Tímto způsobem se 

získávají poznatky o vazbách, které spojovaly monosacharidové jednotky s větší 

molekulou. 

Jodistanová oxidace rozděluje specifickým způsobem volné α-glykolové shluky mezi 

uhlíky za produkce karbonylových látek. Vicinální polyoly zároveň po rozkladu řetězce 
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uvolňují dané množství molekul kyseliny mravenčí a formaldehydu. Z úbytku objemu 

oxidačního činidla a daných množství nízkomolekulárních produktů reakce je možné zjistit 

stavbu sacharidových jednotek a jejich vazby, a proto taky koncové skupiny glykanu a jeho 

možné větvení. 

Pomocí enzymových reakcí se může stavba glykanů zkoumat nejspecifičtěji. Touto 

metodou lze zjistit vazby jen daného typu včetně jejich anomerního charakteru, zjistit sled 

opakujících se substrukturních úseků a jejich uskupení [1], [7]. 

4.1. Amylosa a amylopektin 

Z výše uvedených odstavců je jasné že se škroby skládají z amylosy a amylopektinu. 

20-25% amylosy a 75-80% amylopektinu je obsaženo ve většině škrobů [2], [4]. Jen 

škroby určitých rostlin nebo specificky vypěstovaných odrůd mají buďto vyšší obsah 

amylosy, anebo opačně skoro úplně čistý amylopektin [7]. Obsah škrobu v plodinách uvádí 

tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 – Obsah škrobu v plodinách [2] 

Zdroj Obsah škrobu [%] 

Pšenice 59 - 72 

Žito 52 - 57 

Ječmen 52 - 62 

Oves 40 - 56 

Kukuřice 65 - 75 

Rýže 70 - 80 

Amarant 48 - 69 

Fazole 46 - 54 

Brambory 17 - 24 
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Ve vodě se amylosa rozpouští, amylopektin však ne, zato v teplé vodě produkuje 

škrobový maz. Za pomocí jodu lze jejich přítomnost snadno prokázat. Vlivem jodu se 

amylosa zbarví do modra a amylopektin do červenofialova [5].  

Charakter amylosových rentgenových diagramů souvisí helikální stavbou 

v krystalických komplexech. Daná velikost strukturní mřížky ukazuje, že jeden závit 

šroubovice je složen z 6 D-glukosových jednotek. To umožňuje přichycení molekul jodu 

nebo jiné hodící se látky v helixu. Amylosová složka oddělená jakýmkoli způsobem 

poskytuje -amylasovou konverzí velký výtěžek maltosy, při methylační analýze 

poskytuje jen malé množství tetra-O-methyl-D-glukopyranosy a při jodistanové oxidaci se 

uvolňuje pouze nepatrné množství kyseliny mravenčí. 

Amylosa má tendenci k spontánní asociaci molekul a k retrogradaci, to je k produkci 

agregátů na způsob krystalizace a k vylučování z roztoku. Amylosa také produkuje ve 

škrobovém zrnu oblasti s krystalickým uložením řetězců. Souhrně lze říct, že amylosu přes 

minimální polymerační stupeň lze přirovnat k celulose, rostlinnému -D-glukanu, 

lineárnímu, vláknitému polysacharidu budující buněčné stěny a tím podpůrné vlákna. 

Amylopektin tvoří ve škrobu amorfní část. Škroby s jeho velkým zastoupením 

neposkytují s jodem charakteristické červenofialové zabarvení. Amylopektin, a to hlavně z 

bramborového škrobu, obsahuje minimální množství fosforu, vázaného fosfátově na 

molekulu glykanu. 

Z amylopektinu bylo hydrolýzou nebo kyselou hydrolýzou jeho částečného 

enzymového hydrolyzátu odděleno chromatograficky v podobě okta-O-acetátu maximálně 

1% isomaltosy. Stavbou, ale s nižším stupněm větvení, se škrobový amylopektin přibližuje 

glykogenu, zásobnímu glykanu živočichů. Glykogen, v porovnání s amylopektinem, 

vytváří kyselou hydrolýzou až dvojnásobný výtěžek isomaltosy a metylační analýzou 

dvojnásobný výtěžek tetramethylderivátu. Odlišné vlastnosti amylopektinu a amylosy 

popisuje tabulka č. 2. 

Průměrné délky řetězců jednotlivých amylopektinů byly určeny jodistanovou oxidací 

na 19 – 28 D-glukosových jednotek a -amylolýzou průměrné délky vnějších řetězců na  

12 – 17 D-glukosových jednotek. Enzymovou reakcí (1→6)-vazeb amylopektinu a jeho -

limitního dextrinu se vytváří dextriny odlišných délek [7], [8], [9]. 
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Tabulka č. 2 – Vlastnosti amylopektinu a amylosy [7] 

Vlastnost Amylosa Amylopektin 

Barva komplexu s jodem modrá červenofialová 

Vazba jodu [%] 19 – 20 1 

B-amylolýza [%] 70 – 96 50 – 60 

Relativní molekulová 

hmotnost 

10
5
 - 10

6 
10

7
 - 10

8 

Rentgenová analýza vysoký stupeň krystalinity amorfní 

Rozpustnost ve vodě různá rozpustný 

Stabilita vodného roztoku retrograduje stabilní 

Vlastnosti acetylderivátu vláknitý, tuhé filmy amorfní prášek, křehké filmy 

CL/GU* 2000 i více 19 – 28 

ECL/GU* - 12 – 17 

ICL/GU* - 5 – 8 

* průměrné délky základních (CL), vnějších (ECL) a vnitřních (ICL) řetězců podle počtu        

D-glukosových jednotek (GU). 

α-Amylolýza amylopektinu umožnila oddělit α-limitní dextriny se dvěma místy 

větvení, oddělenými jednou D-glukosovou jednotkou. Ve škrobovém zrnu se nachází vedle 

amylosy i kratší lineární dextriny, nejde o osamocené molekuly lineárních dextrinů, ale o 

odlišné sekvence řetězců ve větveném polymeru. Prokázáním nehomogenního větvení 

amylopektinu bylo oddělení α-amylolytických makrodextrinů, které tvoří úseky struktury 

s mnoha krátkými řetězci. 

Z kukuřičného škrobu nebyly odděleny vysokomolekulární dextriny, protože 

kukuřičný škrob měl homogenně rozvětvené řetězce, které mohla α-amylasa jednoduše 

oddělit. Bramborový škrob obsahoval relativně velké množství (asi 20%) makrodextrinů, 

ve kterých je větvena každá třetí až čtvrtá D-glukosová jednotka. Bramborový amylopektin 

je proto nehomogenně rozložený. Makrodextriny z pšeničného škrobu obsahují totožné 
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množství řetězců, ale nízkou hustotu větvení, a proto mají delší vnitřní řetězce než u 

bramborového škrobu. Podíl vysokomolekulárních frakcí je přibližně poloviční. 

Z ječného a rýžového škrobu byly makrodextriny odděleny v nízkých podílech 

poukazující na významnou heterogenitu větvení příslušných amylopektinů. Délka vnitřních 

řetězců je v rozmezí mezi dvěma až třemi D-glukosovými jednotkami a množství těchto 

nedlouhých řetězců je u ječného škrobu relativně nízký, ale u rýžového škrobu občas 

poměrně velký. Přehledně to ukazuje tabulka č. 3 [7], [8]. 

Tabulka č. 3 – Charakteristika α-amylasových makrodextrinů [7] 

Zdroj Výtěžek [%] DP/GU** NGU*** ICL/GU 

Bramborový škrob 22* 46 

35 

4,9 

4,65 

4,25 

2,75 

Bramborový -

limitní dextrin 

11 32 4,7 2,95 

Pšeničný škrob 9,5* 67 

33 

5,35 

3,6 

8,55 

6,15 

Rýžový škrob  14 26 5,3 2,8 

Rýžový -limitní 

dextrin 

14,1 315 43 3,97 

Ječný škrob: 

Merkur 

Peroga 

Valtický 

 

6 

7,2 

7,1 

 

12 

16 

16 

 

2,4 

2,55 

3,55 

 

1,55 

3,5 

0,9 

*  izolovaný podíl byl rozdělen na maltodextrin o vysoké a nízké relativní 

molekulové hmotnosti 

**   relativní molekulová hmotnost dextrinu [g/mol] (eventuelně stupeň polymerace DP) 

*** množství neredukujících koncových D-glukosových jednotek 
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5. Modifikované škroby 

Škrob je složen z frakcí, odlišujících se vzájemně stavbou, relativní molekulovou 

hmotností a mnoho dalšími chemicko-fyzikálními vlastnostmi. Ale za normálních 

podmínek produkce a zpracování škrobů je zapotřebí škrob chápat jako ucelenou látku, 

uceleně se chovající a reagující polysacharid ve formě zrna a jenom ve zvláštních 

případech je zapotřebí v technické praxi respektovat jeho různorodou strukturu. 

„Různé chemické nebo fyzikální vlivy vyvolávají změny ve složení molekul nebo 

změny jejich stavu, což je provázeno změnou jejich projevu za jednotlivých okolností [7].“ 

Polysacharidové volné OH skupiny se mohou účastnit reakcí s rozličnými činidly za 

vzniku chemických derivátů definovaných vnesenými charakteristickými skupinami. 

Uměle vytvořené postupy mohou vést k látkám s nejrůznějšími vlastnostmi i dosti 

odlišnými od vlastností prvotního škrobu. Fyzikální nebo chemické vlivy nemusí mít vždy 

syntetické rysy. Může se jednat i o částečné zničení vazeb nebo sil, které se účastní stavby 

molekul a z nich vytvořených nadmolekulárních struktur. Mezi takové vlivy se řadí 

chemické rozbíjení glykosidových vazeb, které snižuje polymerační stupeň, a fyzikální 

rozbíjení vnější struktury zrna nebo soudržnost molekul. Tyto vlivy nenarušují složky 

jednotlivých molekul, ale přitom velmi významně mění vlastnosti škrobu.  

Chemie a technologie výroby modifikovaných škrobů je dosti pestrá. Pro lepší 

pochopení se může tento obor rozdělit podle dvou kritérií. Prvním kritériem jsou 

technologické souvislosti a druhým jsou chemické a fyzikální úpravy škrobu. Členění 

modifikovaných škrobů podle chemických souvislostí názorně uvádí obr. 3. 

 

Obr. 3 Schéma členění modifikovaných škrobů podle chemických souvislostí [7] 



Martin Migota: Průmyslové využití škrobu 

14 
2012 

Rozdělení podle technologických postupů dává úplně odlišný pohled. Přes enormní 

pestrost fyzikálních úkonů a chemických reakcí je možné chemii modifikovaných škrobů 

uspořádat do několika skupin. „Tyto skupiny mají společné technologické znaky, to 

znamená společné procesy a podobné operační schéma výroby [7].“ Hledání a efektivní 

využívání společných technologických rysů produkce modifikovaných škrobů je výrazný 

zlepšující faktor průmyslové technologie. Podle společných technologických rysů je možné 

rozdělit modifikované škroby do těchto skupin: 

1) Chemická modifikace ve vodné suspenzi 

o hydrolyzované škroby 

o oxidované škroby 

o škrobové ethery 

o škrobové estery 

o zesítěné škroby 

2) Chemická modifikace v roztoku škrobu 

o hydrolyzované škroby 

o oxidované škroby 

o škrobové ethery 

3) Chemická modifikace škrobu suspendovaného v organickém rozpouštědle 

o škrobové ethery 

o škrobové estery 

4) Termochemická modifikace na suché cestě 

o odbourané škroby 

o oxidované škroby 

o škrobové estery 

o zesítěné škroby 

5) Termická modifikace v přítomnosti vody 

Této úpravě lze podrobit nativní a chemicky modifikované škroby [7], [8], [9], 

[10]. 
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6. Technické dextriny 

Výroba technických dextrinů je mnohem starší než obor modifikovaných škrobů. 

V roce 1871 zjistil pan Biot, že výsledkem pyrolýzy škrobu není přírodní guma a 

pojmenoval novou sloučeninu dextrin. Výrobky termického nebo termochemického 

rozpadu škrobu získaly značný průmyslový význam, hlavně při výrobě lepidel a v 

textilním průmyslu. 

„Chemie a technologie výroby technických dextrinů se v podstatě již nejméně 

sedmdesát let nemění, technický pokrok nic nového do operačního schématu nepřinesl 

[7].“ Nové jsou dnes jenom technická provedení procesů, zvýšení bezpečnosti práce a 

výroby, menší spotřeba energií a zvýšení efektivity práce. 

Škrob se může vystavit působení vysoké teploty s absencí vody buď samostatně, 

nebo s přídavkem katalyzátorů. 

Klovatiny se vyrábí pražením předem usušených nativních škrobů při teplotě          

180 – 220 ºC bez chemických látek. Tyto výrobky jsou zastaralé a produkují se pouze 

v malých množstvích. Svůj význam si zachovala jenom britská guma, využívaná 

v textilních zušlechťovacích procesech. 

Technických dextrinů se může vhodnou kombinací technologických vlivů (typ 

katalyzátoru, teplota a doba pražení) vytvořit nekonečně mnoho. V praxi se produkuje 

široká škála dextrinů, ale opravdovou obchodní důležitost má pouze pár jakostních a 

druhových skupin. Specifické dextriny vznikají především pro vlastní výrobu lepidel. 

Název skupin technických dextrinů je v jednotlivých zemích odlišný, ale význam je 

společný. Tabulka č. 4 uvádí základní skupiny technických dextrinů a jejich parametry. 

Technické dextriny se rozdělují do tří primárních tříd jakosti podle kvality výchozího 

škrobu. Primární třídy jakosti: 

o Superior – výchozí škrob jakosti velejemný, 

o Prima – výchozí škrob jakosti jemný A, 

o Sekunda – výchozí škrob jakosti sekunda. 
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Toto jakostní dělení neurčuje technologické vlastnosti dextrinů. Opravdové 

technologické vlastnosti určují tyto rysy: 

o Kyselost, 

o Obsah redukujících cukrů, 

o Alkalická labilita, 

o Barva povrchu a vzhled, 

o Rozpustnost, 

o Barva komplexu s jodem, 

o Viskozita, 

o Obsah škrobu. 

[7], [9], [10], [22]. 
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Tabulka č. 4 – Základní skupiny a parametry technických dextrinů [7] 

Charakteristika Škrob 

Dextrin 

Bílý Světle žlutý Žlutý Žlutohnědý 

Přibližné podmínky výroby 
- 

t = 135 ºC 

0,05-0,15 % HCl 

t = 150 ºC 

0,05-0,15 % HCl 

t = 165 ºC 

0,05-0,15 % HCl 

t = 180 ºC 

0,05-0,15 % HCl 

Relativní molekulová 

hmotnost [g/mol] 

amylosa            

30-160     

amylopektin     

100-1000       

(.10
3
) 

20-30 . 10
3 

2-15 . 10
3
 3-8 . 10

3
 2 . 10

3
 

Rozpustnost ve studené 

vodě [%] 
0 30-70 asi 95 asi 97 98-99 

Dextrinační ekvivalent [%] 0 2-3 2-5 2-8 2-5 

Barva komplexu s jodem modrá modrofialová červenofialová červená nebarví se 

Viskozita → klesající charakter → 

Poznámka: t je teplota pražení; dextrinační ekvivalent udává obsah redukující látky (cukru) 
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7. Škrobová a dextrinová lepidla 

Škrobová a dextrinová lepidla patřila před víc jak dvaceti lety k významné skupině 

v oblasti lepidel. V posledních dvaceti letech ztratila své dominantní postavení vlivem 

příchodu nových technologických požadavků a materiálů. 

Významným kladem škrobových a dextrinových lepidel jsou biodegradabilita, 

dosažitelnost surovin a nízké výrobní náklady. Biologická odbouratelnost je dnes velice 

vítaný aspekt, vezme se li v potaz růst ekologických problémů, který významně upevňuje 

postavení lepidel na bázi škrobu. Tato lepidla ale ustupují, v mnoha oborech průmyslu, 

lepidlům na bázi syntetických polymerů. 

Syntetická lepidla se lépe adaptují dnešním moderním materiálovým a 

technologickým (rychlost strojů, vodovzdornost apod.) podmínkám. 

Průmyslové škroby a lepidla mají dobré výhledové možnosti v nových postupech 

úpravy škrobu a hlavně ve spojení levných škrobových látek s výrobky syntetické chemie. 

Škrobovému lepidlu může umělá látka za jistých podmínek poskytnout některé své 

vlastnosti. 

Lepidla jsou přípravky ke zhotovení lepeného spoje, který je jen jedním z mnoha 

způsobů spojení materiálů vedle nýtování, šití, šroubování atd. „Podle Ostena má lepený 

spoj zdaleka nejširší možnosti uplatnění [21].“ Tento spoj je označen jako spoj 

nerozebíratelný. 

Voděodolnost a reverzibilita (vratnost xerogelu při kontaktu s vodou) lepidel jsou 

vlastnosti určené charakterem xerogelu lepidla. Tyto vlastnosti jsou někdy vítané a někdy 

nežádoucí. Vratnost je vhodným prvkem například pro lepicí pásky. 

Dextrinová lepidla nejsou moc voděodolná a jejich molekuly jsou krátké a neplstí. 

Lepidla na bázi škrobu se nachází uprostřed, protože zplstěním molekul se vytváří 

poměrně voděvzdorný film. Úplnou vratnost mohou mít jenom hydrofilně modifikované 

škroby a částečně škroby oxidované. 

Kyselost a alkalita lepidel ovlivňuje hlavně vlastnosti adhezní vrstvy. Mnohokrát 

dojde k výrazně kyselé nebo alkalické reakci lepidel. Z tohoto důvodu může lepidlo 

negativně působit na polepovaný materiál. 
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Za lepidlo se označují všechny produkty ze škrobu, jejichž účelem je vznik lepeného 

spoje (patří sem i určité modifikované škroby). V základním rozdělení patří škrobová a 

dextrinová lepidla mezi lepidla rostlinného původu. Kohler zařadil tato lepidla do skupiny 

tzv. středně koherentních lepidel (pevnost adhezní a kohezní vrstvy je větší než u 

rostlinných gum a menší než u klihů). 

U lepidel, obsahující škrob nebo produkty jeho zpracování, nejde vzhledem 

k různorodosti skladby zvolit jednoznačný skupinový název. Podle primárních fyzikálních 

vlastností jde rozdělit lepidla obsahující škrobová zrna podle obr. 4. 

 

Obr. 4 Rozdělení lepidel na bázi škrobů [7] 

Návodů a technologických postupů pro vytvoření lepidel ze škrobů a technických 

dextrinů je nepřeberné množství. Opravdu využívané technologické postupy a návody se 

tají. Lepidla jsou obecně velmi špatně analyzovatelná. Zjištění obsahu lepidla je mnohdy 

nákladnější než vytvoření vlastního postupu. Literární zdroje publikují stovky složení 

lepidel a postupů jejich přípravy. Spousta z těchto postupů má pouze jednoúčelové 

uplatnění. Průmyslové lepidlo má význam tehdy, je-li stabilní a skladovatelné [7], [8], 

[23]. Obr. 5 znázorňuje rozdělení lepidel na bázi škrobu podle způsobu výroby. 
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Obr. 5 Schéma výroby lepidel ze škrobu [7] 
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8.  Využití škrobu v průmyslu 

Škrob je velmi významný rostlinný polysacharid pro průmyslové použití. V dnešní 

době se 50 – 70% škrobových produktů využívá v potravinářském průmyslu a zbylých    

30 – 50% výrobků ze škrobu se uplatňuje v mnoha jiných oblastech průmyslového odvětví. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se škrob rozděluje na potravinářskou a nepotravinářskou 

sféru využití [40]. 

8.1. Potravinářský průmysl 

Mezi nejvíce používané škrobové látky v potravinářství patří substituované a 

modifikované škroby. Mezi emulgátory (aditiva), které jsou součástí některých potravin 

pro prodloužení trvanlivosti či získání dané chuti a vzhledu výrobku, se řadí tyto upravené 

škroby: 

o E 1400 – dextriny, 

o E 1401 – škrob pozměněný působením kyseliny, 

o E 1402 - škrob pozměněný působením zásady, 

o E 1403 – bělené škroby, 

o E 1404 – oxidovaný škrob, 

o E 1410 – fosforečnanový monoester škrobu, 

o E 1412 – fosfátový diester škrobu, 

o E 1413 – monofosforečnan škrobového difosforečnou, 

o E 1414 – acetylovaný škrobový difosforečnan, 

o E 1420 – acetylovaný škrob, 

o E 1440 – hydroxypropyl škrob, 

o E 1442 – hydroxypropylškrobový fosforečnan, 

o E 1450 – škrobový oktenyljantaran sodný, 

o E 1451 – acetylovaný oxidovaný škrob. 

[40], [47]. 
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8.1.1. Pekárenský průmysl 

Při tvorbě pečiva s dlouhodobou trvanlivostí se do těsta přimíchává termicky 

modifikovaný škrob. Ke zvětšení pružnosti lepku se v pekařských moukách používají 

oxidované škroby s větším zastoupením aldehydických skupin. Termicky modifikované 

škroby (původem z pšeničného škrobu) se používají ke zkoncentrování náplně do buchet a 

koláčů [41]. 

8.1.2. Výroba cukrovinek 

Produkce gelovitých cukrovinek tvoří významnou oblast uplatnění pro modifikované 

škroby. Jsou dva způsoby uplatnění škrobů. První způsob aplikace je parciální náhrada 

želatiny (maximálně 35%) oxidovaným škrobem (u nás se tento způsob provádí často). 

Touto náhradou se sníží výrobní náklady a vzniknou tak sirupy, které nemají příchuť 

škrobu (větší zastoupení škrobu vytváří jinou chuť cukrovinky). Druhá možnost aplikace 

škrobů je produkce čistě škrobového želé. K tomuto účelu se používá hydrolyzovaný 

kukuřičný škrob. Cukrovinka se vyrábí svářením sacharidu, škrobového sirupu, 

upraveného škrobu a dalších přísad. Využití želírujících škrobů k produkci cukrovinek je 

finančně velmi účinné [7]. Tepelně upravený bramborový škrob se využívá při výrobě 

suchých zmrzlinových směsí [9]. 

8.1.3. Mlékárenství 

V mlékárenství se používá směs enzymově odbouraných a termicky upravených 

škrobů pro zkoncentrování a stabilizaci výrobků. Zesítěné škroby se využívají k tvorbě 

takzvaných termixů. „Do mražených smetanových krémů se jako mrazuvzdorné 

stabilizátory přidávají oxidované škroby [41].“ 

8.1.4. Konzervárenství 

V konzervárenském průmyslu se zesítěné a amylopektinové škroby používají 

k zahuštění marmelád a kečupů. Dále se tyto škroby využívají jako látky vázající vodu pro 

mrazící účely, protože neretrogradují při opakovaném zmražení. Dextriny se využívají 

k modifikaci textury předem usmažených zamražených produktů (pomfrity) [42]. 

8.2. Textilní průmysl 

V textilním průmyslu se pro modifikaci bavlněných nití (před tkaním) a k produkci 

textilních lepidel používají oxidované škroby. Škrobový karboxymethylether se používá 
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jako zahušťovací příměs do textilních barviv. „Ke konečné úpravě textilií se používají 

nativní škroby, dextriny a termicky upravené oxidované škroby [41].“ Modifikované 

bramborové a nativní škroby se využívají ke škrobení prádla jak v domácnostech, tak 

v průmyslu [7]. 

8.3. Papírenský průmysl 

V papírenském průmyslu se pro klížení v papírové hmotě využívá nativních škrobů. 

„Tzv. postřik během tvorby listu se skládá ze suspenze nativního pšeničného či 

kukuřičného škrobu nebo škrobů modifikovaných se sníženou teplotou mazovatění [41].“ 

Pro vylepšení papírového povrchu se při povrchovém klížení využívají oxidované a 

enzymově odbouratelné škroby [42]. 

8.4. Lepidla na bázi škrobu 

Lepidla na bázi škrobu se používají v různých průmyslových aplikacích, jako u 

spotřebního zboží, výroby papíru, v obalovém průmyslu, farmacii a lékařství [44]. Pro 

produkci lepidel se využívají (kromě jiných látek) dextriny, acetáty škrobu, oxidované a 

termicky modifikované škroby. Lepidla na bázi škrobu se uplatňují v lepení papírových 

výrobků (knih), skla a mnoha jiných materiálů. Pro slepení knih se používají lepidla 

dextrinová [41]. 

8.5. Škroby pro vrtné účely 

K vrtným účelům se používají tzv. výplachové kapaliny, jejichž součástí jsou 

polymerní látky např.: xanthan, celulosa nebo škrob [43]. Při hloubení vrtů hraje důležitou 

roli tzv. vrtný výplach. Tento výplach zpevňuje stěny vrtu, ochlazuje vrtací soupravu a 

chrání vrt proti výtoku ropy a plynu. Mezi výplachovými kapalinami zaujímají upravené 

škroby významné postavení. Jsou to zejména termicky upravené obilné škroby a škroby 

upravené extruzním vařením. Při tzv. hlubinné štěpení se nejčastěji využívají 

karboxymethylové deriváty získané z bramborového škrobu [7]. 
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8.6. Flokulanty na bázi škrobu 

Za tzv. fakulant označujeme látku, která urychluje sedimentaci částic. Upravené 

škroby (odbourané, nativní a oxidované škroby a termicky upravené škroby) se jako 

flokulanty používají k čištění provozních a pitných vod. Škrobové flokulanty se ve 

srovnání s flokulanty syntetickými uplatňují stále více, protože jsou o dost levnější. 

Bramborový škrob je i bez úpravy velmi efektivním flokulačním činidlem [7]. 

8.7. Použití škrobů ve farmacii 

Ve farmacii se používá hlavně nativní kukuřičný škrob jako plnivo a kluzná složka 

pro produkci tablet. Rýžový škrob a zesítěné kukuřičné škroby se používají pro vznik 

zásypových pudrů. Modifikované škroby se využívají jako pojiva a látky pro zvýšení 

rozpadu pilulek. Z výše uvedeného vyplývá, že škroby v pilulkách mají více funkcí. 

Zejména ovlivňují rozpad pilulek ve střevech a tím uvolnění léčivé látky. Pro vznik 

ochranných filmů se ve farmacii využívá nízkoviskózních acetylových škrobových 

derivátů. Modifikovaný škrob se používá i jako součást krevních náhražek (využívá se 

hlavně pro velké ztráty krve, kdy není známa krevní skupina) [7]. 

9. Další využití škrobu 

Schopnost vázat vodu u karboxymethyletheru škrobu se uplatňuje při vzniku 

hygienických produktů. Škrobový fosfát se využívá k tvorbě omyvatelných omítek [41]. 

V mikrobiologii se kukuřičný škrob používá jako složka živné půdy v Columbia agaru, 

který tvoří primární součást krevních a čokoládových agarů pro pomnožení 

mikroorganismů [45]. V analytické chemii se využívá škrobový maz jako indikátor při 

jodometrickém stanovení rozpuštěného kyslíku ve vzorcích vod [46].  

Udržitelná průmyslová ekologie, ekologická účinnost a zelená chemie tvoří hlavní 

rozvoj nové generace materiálů, výrobků a procesů. Biologicky rozložitelné plasty a 

výrobky na bázi biopolymerů, každoročně obnovitelných zemědělských surovin a 

biomasy, mohou tvořit základ pro portfolio udržitelných a ekologicky účinných produktů, 

které mohou konkurovat a získat trhy. V současnosti dominují výrobky založené výhradně 

na ropných surovinách. 
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Biovláknité kompozity (Bio-kompozity), se objevují jako uskutečnitelná alternativa 

pro sklolaminátové kompozity zejména v automobilových a stavebních výrobních 

aplikacích. Přírodní vlákno vyztužené kompozity polypropylenu dosáhlo komerčního 

uplatnění v automobilovém průmyslu. Přírodní vlákna s obsahem polypropylenu nebo 

polyesteru nejsou dostatečně ekologicky šetrné, protože je z části stále tvoří materiál na 

ropné bázi a nemají biologicky odbouratelnou povahu polymerní matrice. Díky 

integrovaným bio vláknům na bázi biopolymerů z obnovitelných zdrojů, jako jsou 

celulózové plasty, plasty ze škrobu, bakteriální polyestery a plasty na bázi sóji, se tzv. 

zelené bio-kompozity neustále vyvíjí [24]. 

9.1. Škrobové kompozity s nízkým obsahem škrobu 

Škrob se používá jako biodegradační přísada nebo náhradní materiál v tradičních 

plastech na ropné bázi. Pokud je škrob přidán do ropných derivátů (např. polyetylén), 

zvyšuje rozpad směsi v přírodě, ale ne jeho biologickou rozložitelnost. Obecně se 

předpokládá, že kompozity s nízkým obsahem škrobu (≈ 10-20%) můžou urychlit rozpad 

syntetických polymerních řetězců. Mikroorganismy konzumují škrob, tím vytváří póry 

v materiálu a oslabují jej natolik, aby se mohl rozpadnout. Rozpad škrobo-plastové směsi 

není stejný jako biologický rozklad. 

Jejich zhroucení, a to i za optimálních podmínek, je docela pomalé. Řada prací 

popisuje techniku pro přípravu škrobových kompozitů s různými kopolymery. Obvykle 

byly škrobové kompozity připraveny kopolymerací s kukuřičným škrobem použitím 

manganistanu draselného - kyselina citronová byla jako iniciátor redoxního systému [25]. 

Wool a kolektiv zkoumali kinetiku biodegradace polyethylen-škrobových kompozitů. 

Mikrobiální invaze byla zjištěna skenovacím elektronovým mikroskopem [26]. Aquino a 

kolektiv popsali model škrobové degradace termofilními plísněmi při teplotě typické pro 

rychlé kompostování [27]. 

V roce 1993 byly škrobové kompozity s nízkým obsahem škrobu komercializovány 

společností Novon pod obchodním názvem Ecostar. Nyní, Novon prodává nové generace 

upravených škrobových směsí s autooxidanty pod obchodním názvem ECO-3. Tento 

výrobek obsahuje 10-20% škrobu a je doporučen jako přísada do tradičních plastů. 

V Evropě je nejvýznamnějším prodejcem přísad na bázi škrobu, pro výrobu BDP s nízkým 
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obsahem škrobu, mezinárodní Amylum Group. Vyrábí a prodává širokou škálu přísad, na 

bázi škrobu, pro celou řadu jídel a zejména pro nepotravinářské účely [28]. 

9.2. Škrobové kompozity se středním množstvím škrobu 

Tyto kompozity mohou být označovány také jako plastové škrobové materiály. Vykazují 

mechanické vlastnosti podobné konvenčním plastům jako je polypropylen, a jsou obvykle 

odolné vůči působení olejů a alkoholů, avšak degradují při působení horké vody. Vlastnosti 

těchto materiálů mohou být rozmanité pro obsah škrobu a další materiálové změny. Jsou 

plně biologicky rozložitelné a kompostovatelné. Můžou nahradit tradiční plasty v 

potravinářském průmyslu (potravinové obaly), plasty v osobní zdravotní péči atd.  

Obvykle je jejich základní složkou kukuřičný škrob (40-60%), což je obnovitelný 

přírodní materiál. Zbytek tvoří přísady, zvyšující výkonnost, a další biologicky rozložitelné 

materiály. Při likvidování v biologicky účinných prostředích, jako jsou kompostovací 

zařízení, vykazují degradační vlastnosti podobné listům, dřevěným třískám a papíru. 

Škrobový kompozit s názvem Supol Ex je prodáván jako nejekologičtější alternativa 

k produktům obsahujících konvenční plasty. Výroba tohoto bioplastického materiálu je 

založena na patentovaném postupu s použitím 100% udržitelných surovin (škrob 50%, 

rostlinný olej, pryskyřice a malé množství dalších přísad) [28]. 

9.3. Škrobové kompozity s vysokým obsahem škrobu 

Bioplasty s vysokým obsahem škrobu (≈ 90%) se obvykle označují jako 

termoplastické škroby. Jsou stabilní v olejích a tucích, ale v závislosti na druhu se mohou 

lišit na stabilní a nestabilní v horké (studené) vodě. Mohou být zpracovány tradičními 

technikami pro plasty. Tyto materiály obsahují z velké většiny (> 90%) škrob, který lze 

získat z obnovitelných přírodních zdrojů. V závislosti na druhu může termoplastický škrob 

kompletně degradovat do 5 dnů ve vodném aerobním prostředí a do 45 dnů v 

kontrolovaném kompostu. Mimo jiné škrobové produkty jsou prodávány také 

kompostovatelně rozložitelné tašky a zemědělské mulčovací fólie. 

Vikman a kolektiv se zabývali biodegradací termoplastického škrobu a sjednotili 

názory na testovací metody pro analýzu biologické rozložitelnosti materiálů na bázi 

škrobu. Autoři doporučují využít přebytek Bacillus licheniformis a Aspergillus niger při 
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37°C. Stupeň degradace je možné sledovat pomocí měření rozpuštěných sacharidů nebo 

ztrátou hmotnosti vzorků [29], [30]. 

Dodavatelem BDP s vysokým obsahem škrobu je společnost Biotec GmbH s 

produktem Bioplast. Bioplast se vyrábí sloučením a tavením škrobu s dalšími zcela 

biologicky rozložitelnými přísadami, celý výrobek se zpracovává na granule a může se 

používat stejně jako tradiční syntetické plasty [28]. 

Biodegradace granulí a finálních produktů vyžaduje speciální podmínky. Podrobnosti 

uvádí Lorcks [31] a Schröter [32]. 

9.4. Pěnový škrob 

Pěnový škrob je antistatický, izolační a tlumící materiál obsahující 100% škrobu. Je 

plně biologicky rozložitelný a kompostovatelný a může nahradit pěnový polystyren jako 

biologicky rozložitelný obalový materiál nebo může být lisovaný do desek na bázi škrobu 

pro tenkostěnné výrobky, jako jsou podnosy, jednorázové nádobí, atd. 

Pěnový škrob může být ekologicky vháněn do pěnového materiálu pomocí vodní 

páry nebo komprese, proces exploze [33]. Miladinov a Hanna popsali alternativu procesu, 

která připouští ovládání konečné vlastnosti výrobku teplotou a příměsí ethanolu do 

acetylované škrobové pěny [34]. 

Porézní struktura škrobové pěny dovoluje potravinářské obaly a vysloužilé výrobky, 

na bázi pěnového škrobu, odstranit pomocí kompostování [35]. Kompostovací testy 

potvrzují degradaci během několika málo týdnů bez hromadění reziduí [36]. Jak bylo 

uvedeno výše, acetylace škrobu umožňuje ovládání biologické rozložitelnosti finálních 

výrobků [37]. Spektrum mikroorganismů, které můžou degradovat pěnové škrobové 

výrobky je široká. Jak ukazuje Šimůnek a spol. všechny bakterie, které byly izolovány z 

trávicího traktu různých savců, zcela rozkládají škrobové substráty. To znamená, že tyto 

materiály založené na pěnovém škrobu mohou být také biologicky rozloženy v běžných 

odpadních čistících zařízeních [38]. 

Existuje několik důležitých výrobců pěnového škrobu jako BDP. National Starch & 

Chemical vyrábí a prodává ve 20 zemích volně sypané obalové materiály pod obchodním 

názvem Eko-pěny. Norel Unisource (USA) zase vyrábí pěnový škrob volně sypaný pod 

obchodním názvem Envirofill [28]. 
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9.5. Škrob jako základ biologicky rozložitelných plastů zesílených 

Manilovými konopnými vlákny 

Biologická rozložitelnost Manilových konopných vláken, posilující biodegradabilní 

plasty (ze škrobu), byla zkoumána po dobu 240 dnů v přírodní půdě a 30 dní v kompostové 

půdě. Po zkouškách biologické rozložitelnosti a vážení byla měřena i pevnost v tahu a 

mikroskopickým pozorováním bylo provedeno vyhodnocení biodegradabilního chování 

kompozitů. Výsledky ukazují, že pevnost v tahu kompozitů podléhá ostrému poklesu po 

dobu až pět dní, následuje pokles postupný. Ztráta hmotnosti a snížení pevnosti v tahu, 

bidegradabilních kompozitních materiálů, je v kompostové půdě podstatně vyšší, než u 

kompozitů zahrabaných v přírodní půdě. Biologická rozložitelnost těchto kompozitů je 

lepší podél spodní části, protože tato oblast je mnohem snadněji napadnutelná 

mikroorganismy [39]. 
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10.   Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnoval platným legislativním předpisům týkajících 

se škrobu. V České republice je výroba a použití škrobových produktů dostatečně právně 

ošetřena. Dále jsem se snažil popsat rozsáhlé chemicko-fyzikálními vlastnostmi škrobu, 

které vyplývají z druhu škrobu a jeho dvou složek α-amylosy a amylopektinu. 

Škrob je možné získat z brambor, rýže, fazolí, kukuřice, pšenice, žita, ječmene, ovsu 

a dalších exotických plodin. U nás se škrob získává převážně z pšenice a brambor. Nejvíce, 

někdy i více než polovina z celkové produkce škrobu, se škrob používá v potravinářském 

průmyslu. Zbylá produkce škrobu nachází uplatnění v ostatních průmyslových odvětvích. 

Modifikované škroby se jednoznačně řadí mezi neuplatňovanější a nejvyužívanější 

výrobky ze škrobu. Rozmanité druhy modifikovaných škrobů se uplatňují téměř ve všech 

průmyslových oborech. Chemie modifikovaných škrobů se pořád rozvíjí, v budoucnu se od 

tohoto oboru očekávají stále nové a nové produkty. 

O technických dextrinech se toto říct nedá. Různými technologiemi se může 

technických dextrinů vyrobit velmi mnoho, ale nenajde se pro ně vhodné použití. Dextriny 

produkované pražením škrobů mají stále velký význam, ale jejich zřejmě největší uplatnění 

je při výrobě lepidel. 

Škrobová a dextrinová lepidla se v dnešní době, kdy rostou ekologické nároky na 

produkty, využívají hlavně pro svou biodegradační schopnost. Syntetickým lepidlům, ale 

nemohou v určitých oblastech, kde se klade velký nárok na lepený spoj, konkurovat. 

V kombinaci s umělými polymery se mohou vytvořit škrobová lepidla šetrná k přírodě 

s výhodami syntetických lepidel. 

Biologicky rozložitelné plasty na bázi škrobů se již s úspěchem vyrábějí a uplatňují 

řadu let. Význam těchto plastů roste v souvislosti s narůstajícím množstvím syntetických 

odpadů, které se obtížně a ne zrovna ekologicky likvidují. Biodegradabilní plastové 

výrobky lze relativně rychle, bez problémů a hlavně ekologicky likvidovat 

kompostováním, vhodným použitím mikroorganismů nebo kombinací obou metod. V 

budoucnu se počítá s tím, že tyto plasty rozšíří své uplatnění, buď jako součást 

syntetických výrobků, nebo jako čistě přírodní produkty. 
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