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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou margarínů a jejich zdravotními riziky. 

Zdravotní rizika na lidský organismus jsou zde však posuzována jen okrajově a spíše se 

více méně zaměřuje na jeho ekologické zneškodňování, aby bylo co nejšetrnější vůči 

životnímu prostředí. V první části popsán vznik margarínu, následuje jeho chemické 

složení a výroba. Výroba zahrnuje procesy, při kterých vznikají rostlinné oleje, jelikož jsou 

podstatnou složkou v margarínu. Dále je uveden stručný popis nejpoužívanějších 

rostlinných olejů, pro výrobu margarínu. Následně je popsán nejčastější způsob zjišťování 

složení margarínu. V druhá část práce je zaměřena na ekologickou likvidaci margarínu 

jako tuhého odpadu a odpadu, který vzniká v průběhu výroby margarínu. Je zde zahrnuta 

stručná morfologie bakterií a mikromycet. V poslední části je popsán vliv margarínu na 

lidský organismus. Vliv margarínu je posuzován ze dvou stránek a to přímého vlivu, kdy 

margarín pozřeme, a nepřímého, jaký dopad mají látky vznikající při likvidování 

margarínu na lidský organismus. 

Klíčová slova: Margarín, ekologické zneškodňování, zdravotní rizika 
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SUMMARY 

This Bachelor work is oriented on margarines and their health risk. Health risk to humus 

organism in this work assess only marginally and ether focus on the ecological destruction 

that was the most environmentally friendly. The first section explains the emergence of 

margarine, followed by its chemical composition and manufacture. Production includes 

processes which occur vegetables oils because they are essentials components in 

margarine. A brief description of the most commonly used vegetables oils for margarine 

production.  Then I describe the most common method of determining the composition of 

margarine. The second part deals with ecological destruction of margarine as solid waste 

and waste that arises during the production of margarine. It also includes a brief 

morphology of bacteria and fungi. The last part is marginally concerned with the influence 

of margarine on the human body. I judge two pages: direct impact when margarine eats up 

and indirect impact of substances resulting from the destruction of margarine on the human 

body.   

Key words: margarine, ecological destruction, health risk 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Stojíme před chladícími regály v supermarketu a zvažujeme, zda si máme koupit 82% 

procentní máslo nebo margarín. V televizních reklamách nás ujišťují, že používání margarínu 

jako náhradu za máslo, je zdraví prospěšné. Přesvědčují nás, že margaríny jsou dobrým 

zdrojem vápníku, omega 6 a omega 3 mastných kyselin, pomáhají kardiovaskulárnímu 

systému při vyšších sportovních, ale i psychických zátěžích, jsou vhodné pro každodenní 

přípravu jídel i pro diabetiky, malé děti mají lepší imunitu a lépe se rozvíjejí mozkové buňky. 

Naopak s reklamou na máslo se prakticky nesetkáme. Není totiž aktuálním dietním trendem ve 

výživě, protože je vysoce tučné, a díky tomu zdraví neprospěšné, dle mínění populace.  

Pokud přijdete do ordinace k mému praktického lékaře, všimnete si na nástěnce 

článku, který poukazuje na chybný pohled moderní zdravé výživy. Článek se zabývá 

margaríny, které mnoho lidí považuje za zdravější a dietnější, než je klasické máslo. Přitom 

si neuvědomují, že margarínu chybí jedna molekula a byla by z margarínu umělá hmota.  

Margarín byl totiž vynalezen jako náhrada za máslo a měl zlepšit zásobování vojsk 

během napoleonských válek. V průběhu posledních let se stal margarín samozřejmostí, která 

nesmí chybět v žádné rodinné chladničce. Také v posledních letech se zvyšuje počet 

pacientů v ordinaci, které mají společné příznaky onemocnění a společnou další věc: 

konzumaci margarínu. Mladé dívky trpí celulitidou, lidé středního věku začínají mít vážné 

problémy s hladinou cholesterolu v krvi, malé děti trpí alergiemi a v neposlední řadě přibývá 

kardiovaskulárních onemocnění. V posledních deseti letech se však již provádějí různé 

studie, které se zaměřují na souvislosti margarínu a těchto onemocněními. Bohužel 

neexistuje žádná ucelená studie margarínu z hlediska jejich zdravotních rizik na životní 

prostředí.  

Margaríny se popisují jako organický odpad, který lze ekologicky odbourat. 

S rostoucí spotřebou margarínu se však také úměrně zvyšuje i jeho odpad, jehož 

odbourávaní se musí urychlit pomocí působení mikroorganismů. Pokud si však, ale doma 

uděláme doma malý pokus s margarínem a necháme ho venku, na slunci za letních měsíců, 

zjistíme po určité době, že margarín se nezkazil a ani se zde nezabydlil žádný živočišný 

organismus. Z toho důvodu může být velmi obtížné, nasadit mikroorganismy, které by 

urychlily degradaci margarínu. 
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Bakalářská práce se zabývá margaríny a posuzuje je jako potravinu, jako odpad 

a jako potencionální riziko pro lidský organismus. Cílem bakalářské práce je seznámit se 

s margaríny jako potravinou, ale i možným odpadem, případně navrhnout metody 

zpracování margarínového odpadu s co nejmenším dopadem na životní prostředí za použití 

biotechnologických metod, a v neposlední řadě také zhodnotit na základě dostupné 

literatury možná zdravotní rizika margarínu na lidský organismus. 
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2 MARGARÍNY 

Slovo margarín je odvozeno z řeckého slova margaron, což v překladu znamená 

bílá perla. V roce 1813 Michel Chevreul izoloval z hovězího loje látku, která měla 

perleťovou barvu, a dal jí jméno oleo - margarín. Dlouhou dobu se lidé domnívali, že tento 

oleo - margarín je složen z pentadekanové a heptadekonové kyseliny, jejichž celek 

nazývali kyselina margarová. Teprve později zjistili, že margarová kyselina je v podstatě 

směs kyseliny palmitové a stearové.[1] 

První experimenty o vytvoření náhradního másla probíhaly od roku 1867, kdy císař 

Napoleon III. potřeboval zlepšit zásobování armády v době válek. První přijatelná náhrada 

másla byla vyrobena francouzským chemikem a lékárníkem Hyppolytem  

Mége-Mouriésem v roce 1869.[2] Hippolyt Mége-Mouriés vypozoroval, že dojné krávy, 

mají dostatečnou zásobu vody a jsou schopny produkovat dostatek mléka s vhodným 

obsahem tuku pro výrobu másla. Z tohoto zjištění vyvodil, že mléčný tuk vzniká, 

v mléčných tkáních zvířete a pokusil se proto tento proces. [3]Vylisoval tedy z kvalitního 

hovězího loje kapalný podíl zvaný oleo - margarín, který smíchal s polovičním množstvím 

mléka a vodným výtažkem mléčných žláz. Po intenzivním míchání vznikla kapalná 

emulze, která byla následně ochlazena studenou vodou. Potom ji nechal ztuhnout, 

v hrudkovitou hmotu, a pak z ní hnětením odstranil nadbytečnou vodu a získal polotuhý 

produkt - margarín.  

V roce 1869 si postup výroby Mége-Mouriés patentoval a postupem času ho prodal 

do řady evropských států.[4] V roce 1873 firma Unilever si nechala patentovat v USA 

margarín jako “žlutý margarín”. Mléčný americký kongres na tento patent zareagoval 

a zavedl v roce 1881 daň z margarínu.  

Dosavadní žlutý margarín nebyl dostatečně stabilní, a proto se snažili přijít na nový 

proces výroby, který by dal margarínu potřebnou stabilitu. Paul Sabatier vyvinul 

katalytický hydrogenační proces, který pomocí vodíkového a niklového katalyzátoru, 

měnil dvojné nenasycené vazby organických struktur. Na tento objev navázal v roce 1901 

německý chemik Wilhelm Normann. Zavedl průmyslovou hydrogenaci kapalných olejů. 

To znamenalo, že oleje byly přeměněny na tuhé či polotuhé produkty, které měly větší 

stabilitu a lépe se s nimi manipulovalo jak v domácnostech, tak také v průmyslu.  
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V roce 1902 si nechal tento proces Normann patentovat v Německu a o rok později 

v Anglii. Nízká dostupnost potravin, v průběhu první a druhé světové války, podpořila 

výrobu a spotřebu margarínu, jako náhradu za máslo.[3] 

V dnešní době se margaríny vyskytují hlavně ve formě emulze typu voda v oleji, která 

je vyrobena ze směsi přirozených i technologicky upravených olejů a tuků rostlinného původu. 

Vodná fáze bývá nejčastěji tvořena odstředěným mlékem, zakysanými vybranými 

smetanovými kulturami, nebo vodou, jejíž obsah je v margarínu okolo 16 – 18 %.[5] Spodní 

hranice tuku je zpravidla 80%. V zahraničí se vyrábějí margaríny s různě sníženým 

obsahem tuku např. s 40%. Chuť a vůni dávají margarínu aromatické látky vytvořené při 

biologickém kysání mléka nebo přidané látky jako syntetická aróma. Konzistence závisí na 

složení tukové násady a na technologických podmínkách výroby.[4] 

Stolní margaríny se dělí na dvě hlavní skupiny a to na margaríny pro 

malospotřebitelský trh, jsou také známé jako měkké margaríny, a na margaríny pro 

průmyslové zpracování, jinak známé pod názvem tvrdé margaríny. Měkký margarín je 

roztíratelný ihned po vyjmutí z chladničky, aniž by musel setrvávat delší dobu v pokojové 

teplotě.[6] Používají se k různým kuchyňským účelům. Bývají tužší, mají plastickou 

konzistenci a nejsou obohacovány o vitamíny. Patří sem také pomazánkové margaríny. Jsou 

dobře roztíratelné a jsou obohacovány o vitamíny, mají příjemnou chuť a poměrně vysoký 

obsah kyseliny linolové 20 – 60%. Dietní margaríny spadají taktéž pod tuto kategorii a jsou 

vyrobeny čistě z neztužených rostlinných olejů, bez soli a konzervačních látek. [5] Kdežto 

tvrdý margarín, je roztíratelný až při 15 °C a používá se pro průmyslové účely. [6] 

2.1 Složení margarínu 

V současnosti jsou margaríny vyrobeny z rostlinných olejů s vhodným poměrem 

tvrdých a měkkých rostlinných tukových složek. Tvrdé rostlinné tuky jsou kokosové oleje, 

nebo oleje z palmových jader.[7] Měkké složky jsou slunečnicové, palmové, sójové 

a řepkové oleje. [8] Mezi nově používaný olej patří olivový. Rostlinné oleje jsou bohaté na 

bioaktivní látky (vitamíny), triacylglyceroly a mastné kyseliny. [9] 
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2.1.1 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny jsou součástí lipidů a jsou základní složkou všech buněčných 

membrán. Mastné kyseliny jsou uhlíkaté řetězce, které na jednom konci mají methylovou 

skupinu a na druhém karboxylovou skupinu. Pokud v názvu mastné kyseliny se objeví n, 

jedná se o určení dvojné vazby nejbližší methylové skupiny. Systematické názvosloví 

mastných kyselin také označuje umístění dvojné vazby nejblíže karboxylové skupiny – D. 

Toto písmeno popisuje struktury přirozeně se vyskytujících mastných kyselin. Většina 

mastných kyselin má rovný uhlíkatý řetězec se sudým počtem uhlíkatých atomů. 

Nejběžnější mastné kyseliny obsahují 12 - 22 atomů uhlíku. Mastné kyseliny se dělí na dvě 

skupiny a to na nenasycené a nasycené mastné kyseliny. 

Nenasycené mastné kyseliny se pak dále dělí na dvě skupiny a to 

mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny. Mononenasycené mastné kyseliny 

(MUFA, Mono Unsaturated Fatty Acids) obsahují jednu dvojnou uhlíkatou vazbu. 

Nejčastější počet atomů uhlíku je 16-22 a dvojná vazba se vyskytuje v cis konfiguraci. Cis 

konfigurace znamená, že atomy vodíku dvojné vazby jsou na obou stranách orientovány 

stejným směrem. Kyseliny s touto konfigurací jsou termodynamicky nestabilní a mají nižší 

bod tání. Trans konfigurace je opakem cis konfigurace a vzniká při průmyslovém 

zpracování nenasycených olejů, především hydrogenací,[10] které mění  

30 – 50 % nenasycených mastných kyselin z přírodních cis na trans konfigurace. Takto 

vzniklé mastné kyseliny se nazývají trans mastné kyseliny (TFA, trans Fatty Acids). Tyto 

TFA zajišťují margarínu jeho větší stabilitu, delší trvanlivost a pevnost při pokojové 

teplotě. V přírodní formě se může vyskytovat například u přežvýkavců, jako kyselina 

vakcínová, ze které se ve velmi malém množství tvoří kyselina linoleová. Právě TFA může 

mít nepříznivé účinky na lidský metabolismus.[11] 

Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA, Poly Unsaturated Fatty Acids) mají 

dvojné vazby umístěny mimo první uhlík. Pokud je první dvojná vazba umístěna mezi 

třetím a čtvrtým atomem uhlíku, hovoříme pak o ω-3 esenciálních mastných kyselinách. 

Je-li ale dvojná vazba mezi šestým a sedmým atomem uhlíku, pak se jedná o ω-6 

esenciální mastné kyseliny. Dvojné vazby v PUFA jsou odděleny methylovou skupinou. 

PUFA jsou typické pro rostliny a vyšší živočichy, savce a ryby. [10] 
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Nejběžnější mastné kyseliny jsou kyselina palmitová a stearová. Kratší řetězce 

nasycených kyselin se nacházejí v kokosovém oleji. Kyselina olejová se nejčastěji 

vyskytuje v rostlinách a kyselina palmitová je hlavní složkou olejnatých semen. Linolová 

kyselina je hlavní průmyslovou mastnou kyselinou. Další mastná kyselina linoleová, se 

nachází v sójovém a řepkovém oleji. [10] 

 
Obrázek 1: Přehled nejčastějších mastných kyselin[12] 

2.1.2 Triacylglyceroly 

Triacylglyceroly (také triglyceridy, triacylglyceridy nebo TAG) jsou složité 

neutrální lipidy, které se přirozeně vyskytují jak v rostlinné, tak i v živočišné říši. Skládají 

se z esterifikované molekuly glycerolu, která obsahuje tři mastné kyseliny. Jsou 

nejčastějším zdrojem energie, mastných kyselin, ale pokud je TAG v metabolismu 

nadbytek, může mít nepříznivý vliv. Vlastnosti TAG jsou závislé hlavně na počtu, poloze, 

konfiguraci dvojných vazeb, délce řetězce a na pozicích mastných kyselin okolo molekuly 

glycerolu. [13] 

Nejdůležitějším zdrojem TAG mohou být rostlinné oleje, které jsou nejlevnější, 

nejdostupnější obnovitelné přírodní zdroje. Přítomnost dvojných vazeb v rostlinných 
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olejích umožňuje přípravu různých polymerních materiálů. Jejich průmyslové převedení 

probíhá přes jednu uhlíkatou vazbu mastných kyselin, kdy se monomastné kyseliny 

přemění na makromolekulární látku (kopolymer).[14] 

2.1.3 Bioaktivní látky 

Bioaktivní látky jsou sekundární metabolity rostlin. Biologické systémy jsou 

rozděleny do dvou hlavních skupin. První skupina jsou primární metabolity, což jsou 

chemické látky, které ovlivňují základní životní funkce rostlinného organismu. Patří zde 

například sacharidy, aminokyseliny, proteiny a lipidy. Sekundární metabolity plní ostatní 

funkce. [15]  

Většina rostlinných olejů obsahuje ve velké míře také tokoferoly a tokotrienoly, 

které jsou vedeny pod společným názvem vitamín E. Nejdůležitější formou tokoferolu je 

α a γ tokoferol. Hlavní funkcí tokoferolů je inhibice biosyntézy cholesterolu, čímž se 

snižuje riziko rakoviny. [16] Další bioaktivní látky, kterou lze najít v margarínech, jsou 

tzv. karotenoidy, které bývají označovány jako vitamín A. Karotenoidy jsou velmi 

reaktivní a nestabilní. Přírodní zdroj karotenoidů je např. palmový olej. Syntetické 

karotenoidy dávají margarínu žluté zbarvení a používají se proto jako potravinářské 

barvivo.[17] 

Další vitamín, který obsahují margaríny v některých zemích, jako např. ve Finsku, 

je vitamín K1. Tento vitamín pokud není hydrogenovaný, má vliv na krevní srážlivost 

a kostní metabolismus. V průběhu hydrogenace se mění na dihydro-vitamín K1 u kterého 

nebyla zatím zjištěna biologická aktivita.[18] Margaríny mohou být obohacovány také 

o vitamín D, který působí preventivně proti diabetes mellitus (cukrovka), revmatoidní 

artritidě, roztroušené skleróze a další.[19] 

2.2 Výroba margarínu 

Margaríny se vyrábějí z rostlinných olejů, které se získávají pomocí extrakce anebo 

rafinace.[20] Takto vyrobené rostlinné oleje slouží jako surovina pro výrobu margarínu, 

který se vyrábí pomocí hydrogenace (katalytické), transesterifikace také nazývané jako 

interesterifikace (chemické nebo enzymatické) a pomocí frakcionace.[21]  
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2.2.1 Extrakce rostlinných olejů 

Průmyslová výroba rostlinných olejů závisí na fyzikálních a chemických 

vlastnostech surovin. Všechna semena olejnatých rostlin obsahují tuk, který se obtížně 

získává. Hlavním cílem při extrakčních technikách je právě oddělit z tuků bílkoviny, aby 

nedocházelo k žádným vedlejším reakcím.  

Fáze extrakce jsou následující:  

• Skladování semen. 

• Čištění. 

• Lisování (mechanické, chemické). 

První krok procesu extrakce je skladování semen, které probíhá za určitých 

podmínek. Obsah vody v semenech se musí pohybovat okolo 5 – 7% z celkové hmotnosti 

semene. Jejich sušení probíhá v horkovzdušných pecích. Posléze se semena vyčistí od 

hrubých nečistot, zbaví se vnější slupky, aby olej mohl lépe odtékat.  

Existují mechanické a chemické odsávací techniky. Mechanický postup je založen 

na principu lisování bez rozpouštědel. Teplota a tlak při lisování závisí na hlavně na typu 

suroviny. Při tomto procesu obsah vylisovaného oleje je asi 20% z celkové hmotnosti 

použitého materiálu. Chemická extrakce pracuje v procesu s chemickými rozpouštědly, jež 

ovlivňují rychlost procesu. Nejpoužívanější rozpouštědla jsou n-hexan, trichlorethylen, 

biosolventy atd. Výtěžnost oleje v tomto případu je okolo 35% z celkové hmotnosti 

suroviny. V praxi se tyto dva systémy kombinují.  

2.2.2 Rafinace rostlinných olejů 

Po extrakci musí olejová směs projít procesem odstranění nežádoucích sloučenin, 

jako jsou bílkoviny, pryskyřice, fosfáty, ketony, atd. Tyto nečistoty jsou většinou částice 

v suspenzi, jemné koloidní částice a mastné kyseliny, které jsou produkovány hydrolýzou 

acylglycerolů nebo barevné a polotmavé látky rozpustné v oleji.  

Odstraňují se pomocí následných technik:  

• čištění,  

• odmašťování,  
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• odkyselováním,  

• bělením,  

• dezodorací.[14]  

Nejdůležitější proces je odstraňování extrakčních rozpouštědel, zvláště pokud je 

použitý n-hexan, který je v kapalné fázi vysoce hořlavý a pokud se nahromadí v plynné 

fázi a smísí se s vzduchem, může být i výbušný.[22] 

Čištění je odstraňování nečistot suspenzí vodou, pomocí nízkoteplotní sedimentace 

nebo filtrací s lisovanými filtry nebo odstřeďováním. Odmašťování je odstranění fosfátů 

a dalších sloučenin, aniž by se snížila kyselost oleje. Odstraňování probíhá pomocí 

působení kyseliny sírové, vody, vodnými roztoky elektrolytů nebo absorbenty. Pokud 

dojde k hydrataci oleje, olej se smíchá s horkou vodou, která hydratuje fosfolipidy. Vytvoří 

se pevná nerozpustná usazenina, která se vysráží a je následně oddělena odstředěním. 

Takto odmaštěný materiál se znovu suší, aby se odstranil zbytek vody. Odkyselení je 

důležité pro neutrální hodnotu pH oleje.[20] Může probíhat ve dvou nejdůležitějších fázích. 

Existuje chemické odkyselení, které je nejpoužívanější. Probíhá pomocí alkalického 

rozpouštědla, přičemž vzniká mýdlový kal, který se mechanicky oddělí z neutrálního oleje. 

Mýdlový kal z chemického odkyselení je velmi nebezpečný pro životní prostředí. Druhou 

alternativou je fyzikální odkyselení, které používá vodní páru jako oddělovací prostředek. 

Zde již mýdlový kal nevzniká. Při dezodoraci a bělení se také používá vodní pára pro 

odstranění karotenoidů a další nežádoucích látek.[23] 

2.2.3 Hydrogenace 

Hydrogenace je nejčastější používaná technika v tukové chemii. Cílem těchto 

hydrogenačních procesů je upravit vlastnosti olejů, zlepšit jejich stabilitu, viskozitu a jejich bod 

tání. V průběhu těchto reakcí se mění chemické vlastnosti přírodních olejů a meziproduktů.[24]  

Jelikož bylo zjištěno, že právě proces hydrogenace má negativní důsledky na 

kvalitu margarínů, neustále se pracuje na zlepšení hydrogenačního procesu a to hlavně 

v oblasti hydrogenačních katalyzátorů. Reakce katalyzátorů mohou být ovlivňovány 

velikostí molekul TAG. Proto musí být známy struktury pórů, před tím než je zvolen typ 

katalyzátor. Jako katalyzátory se používá olovo, molybden, vanad[25], prvky VIII skupiny 

periodické tabulky (jako platina, ruthenium, …)[24], nikl[26], biokatalyzátory[27] a další 
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prvky. Změnou provozních podmínek se ovlivňuje selektivita hydrogenačního procesu, to 

znamená, že je změněn bod tání produktů.[28]  

Katalytická hydrogenace je hydrogenace probíhající za přítomnosti katalyzátorů. 

Probíhá ve třech fázích. Při první fázi je nutné nejprve zahřát kapalný olej na teplotní rozmezí 

393 – 461 K za tlaku od 100 - 608 kPa, jakmile je těchto podmínek dosaženo, přidává se 

katalyzátor. V druhé fázi se část dvojných vazeb nasytí a probíhá částečná hydrogenace 

polynenasycených olejů. Ve třetí fázi pak proběhne izomerie zbylých nenasycených dvojných 

vazeb a vytvoří se trans mastné kyseliny a dochází ke ztužování olejů.[29] 

Selektivní hydrogenace je mnohem jednoduší a také ekologičtější ve srovnání 

s katalytickou hydrogenací. Probíhá také za použití katalyzátorů a umožňuje kontrolovat 

množství vzniku mastných kyselin. V selektivní hydrogenaci se nahrazuje atom vodíku 

jinými vodíkovými dárci, kteří mohou být skladovány, zpracovávány a dopravovány bez 

jakýchkoliv problémů. Mezi takovéto donory vodíku patří např. cyklohexan, 

cyklohexadien, kyselina mravenčí, mravenčan sodný, popřípadě sekundární alkoholy, které 

jsou uchovány při relativně extrémních podmínkách se sníženou selektivitou.[30] 

2.2.4 Transesterifikace 

Transesterifikace (interesterifikace) zahrnuje přeměnu mastných kyselin uvnitř 

a mezi TAGs. Výsledkem jsou tak produkty, které mají stejné celkové složení mastných 

kyselin, jako měl původní olej. Pouze TAGs mají změněné polohové distribuce a fyzikální 

vlastnosti. Změna pozice nasycených mastných kyselin mezi TAGs je důležitým nutričním 

důsledkem transesterifikace. Změny ve vlastnostech tuků se projevují rozdělením 

mastných kyselin do TAGs přírodních tuků. Existují dva typy transesterifikace a to – 

chemické a enzymatické.[21] 

Transesterifikace může být katalyzována pomocí homogenních katalyzátorů 

(kyselinou nebo bází) nebo heterogenních katalyzátorů (kyselina, báze nebo enzym). 

Homogenní alkalické katalyzátory jsou hydroxid sodný (NaOH) a draselný (KOH). 

Urychlují reakci, jsou velmi dostupné díky nízké ceně. Heterogenní katalyzátory jsou 

pevné oxidy kovů. Umožňují reakci za zvýšené teploty.[31] 

Chemická transesterifikace je starší metoda ztužování tuků. Většinou je 

podporována sodíkem nebo sodným alkoxidem, který podmiňuje acylovou migraci mezi 
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TAGs. Nevýhodou je, že náhodné rozdělení mastných kyselin probíhá také mezi zbylými 

TAGs.[32] Tento proces způsobuje změny v krystalové morfologii tuků a podporuje změny 

polymorfního obsahu přirozeného tuku. Z tohoto hlediska je to důležitý prostředek pro 

stabilizaci β formy, která může být ovlivněna vlastnostmi surovin a formováním TAGs 

s různými velikostmi. V důsledku formování vznikají neuspořádané methylové koncové 

skupiny, které vytváří krystalové mřížky o nižší hustotě. Krystalizace ovlivňuje konečnou 

strukturu tuků, reologické a plastické vlastnosti margarínů.[33] 

Enzymatická transesterifikace využívá vlastnosti lipolytických enzymů (lipasy), 

kterými lze příznivě ovlivnit tranesesterifikované reakce.[29] Lipasy jsou řazeny mezi 

biokatalyzátory, které se využívají k syntéze mastných kyselin.[33] Pomocí nich lze 

provádět katalýzu za mírných podmínek. Bývají také přesnější ve svých reakcích.[31] Mezi 

enzymatické katalyzátory patří Pseudomonas cepacia, Candida antartica, Bacillus subtilis 

a další mikroorganismy.[34] 

2.2.5 Frakcionace 

Frakcionace probíhá především za účelem získání čistých sloučenin nebo 

koncentrátů z přírodních olejů.[35] Při frakcionaci se používají dvě hlavní techniky a to 

suchou a frakcionaci pomocí rozpouštědla.  

Suchá frakcionace se skládá z krystalických složek rostlinných olejů, které jsou 

odstraněny pomocí filtrace. Oddělí se pevná fáze (stearin) od kapalné fáze (olein). Tento 

způsob je méně efektivní a vyžaduje více opakování, aby bylo dosaženo požadovaných 

výsledků. Také se musí zabránit vzniku nestabilní struktury krystalů – α, pomocí pomalého 

chlazení, aby vznikly stabilnější formy – β. 

Pokud se jedná o frakcionaci pomocí rozpouštědla, probíhá tento proces za 

přítomnosti rozpouštědla, které zvyšuje teplotu tání objemných TAGs z olejů, které se 

v organickém rozpouštědle rozpustí. Pak se pevné látky vakuově přefiltrují a promyjí 

čerstvým rozpouštědlem, které zcela zachytí olejnatou látku. Tento způsob je účinný 

zejména k obohacování dvojsytných TAG.[36] 
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2.2.6 Biotechnologická výpomoc při výrobě margarínů 

Biotechnologie je poměrné mladé rozvíjející odvětví, které se stává důležitou 

součástí mnoha průmyslových procesů. Jsou to soubory technologií, které podporují různé 

procesy. Princip biotechnologických procesů je při tom velmi jednoduchý. Biotechnologie 

využívá poznatky z rostlinných a živočišných buněk, které jsou v podstatě brány jako malé 

„továrny“, které pracují podle genetické informace. Tato genetická informace buňkám 

dává „pokyny“ k fungování a přežití organismu. Biotechnologie se snaží kopírovat, 

izolovat a vytvářet některé genetické informace, které by mohly zlepšit kvalitu produktů 

vznikajících při technických procesech.[37] V našem případě se aplikuje biotechnologie při 

procesu hydrogenace, kde se mohou aplikovat biokatalyzátory, při enzymatické 

transesterifikaci, může být využita i při setí olejnatých rostlin, aby se zvýšila produkce. 

Při výrobě margarínu se používají lipasy, které zlepšují jejich kvalitu a díky nim se 

snadněji odbourávají ze životního prostředí. Lipasy jsou biokatalyzátory, které využívají 

vlastnosti enzymů bakterií, kvasinek atd. Jejich použitím se docílí převedení lipidů 

a alkoholů na žádoucí estery, aniž by se musely izolovat volné mastné kyseliny.[36] 

Při rafinaci rostlinných olejů se také využívají mikroorganismy a lipasy pro 

ekologické odkyselení. Buněčné orgány mohou využívat mastné kyseliny pro růst a rozvoj 

lipasového systému. Mohou uskutečňovat selektivní a enzymatické odkyselení. Mezi 

takové mikroorganismy patří např. Pseudomonas.[23] 

Genetická biotechnologie se snaží aplikovat tzv. geneticky modifikované 

organismy (GMO), zejména rostlinné organismy, aby zlepšili kvalitu margarínu. Jedná se 

o organismus, kterému byla záměrně pozměněna genetická informace. GMO se aplikují na 

semena rostlin, které by měly být odolné vůči herbicidům, antibiotikům, virům a různým 

nemocem. Takto upravené rostliny by pak měly mít požadované množství vitamínů a 

mastných kyselin.[38] 

2.3 Rostlinné oleje pro výrobu margarínu 

Rostlinné oleje vznikají ze semen olejnatých rostlin. Obsahují mastné kyseliny, 

které dávají viskózní charakter oleji. Mezi nejčastější nasycené mastné kyseliny patří 

kyselina stearová a palmitová, nenasycené mastné kyseliny jsou olejová, linolová 
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a linoleová. Poslední tři kyseliny nám udávají stupeň nenasycenosti rostlinných olejů 

(počet dvojných vazeb) a určují nám reaktivitu těchto olejů.[14] 

Slunečnicový olej (Obrázek 2) se vyrábí ze slunečnicových semen, jejichž 

produkce se v posledních letech výrazně zvýšila. Vzhledem k jejich chemickému složení 

a nutriční hodnotě, jsou slunečnicová semena považována za velký zdroj především lipidů 

a proteinů, čehož se využívá právě při výrobě jedlých olejů a margarínů. Obsahuje 

kyselinu linolovou, olejovou, stearovou a palmitovou. Je významným zdrojem přírodního 

vitamínu E (α-tokoferol).[39] Obsahuje 89 - 99 % TAG, což má za následek jemnou chuť, 

poměrně vysokou oxidační stabilitu a jemně žlutou barvu produktu.[40]  

 
Obrázek 2Chemický vzorec slunečnicového oleje[40] 

Palmový a palmojádrový olej se vyrábí z dužin plodů palmy olejné. Tyto plody se 

skládají z pevného jádra, které je uvnitř pouzdra. Jádro je opouzdřeno masitým vnějším 

obalem. Palmový olej se vyrábí z obou pouzder ovoce, a palmojádrový olej se skládá 

pouze z jader ovoce. Palmový olej se považuje za vedlejší produkt toho ovoce. Primární 

produkt je získán z červených plodů. I když jsou oba druhy oleje vyrobeny ze stejného 

ovoce, mají jiné nutriční i chemické složení. 

Palmový olej má při pokojové teplotě polotuhou konzistenci. V původním stavu má 

však oranžovo-červenou barvu díky vysokému obsahu karotenu. Obsahuje kyselinu 

palmitovou, mononenasycenou kyselinu olejovou, esenciální mastné kyseliny a kyselinu 

stearovou. Palmový olej je odolný vůči oxidaci a tepla, díky této vlastnosti je ideální 

přísadou do olejů a vhodný pro výrobu margarínu. V mnoha případech může být použit 

jako 100% náhrada za hydrogenované tradiční oleje, jako jsou sójový a řepkový olej. 

Palmový olej je bohatý především na přírodní chemické sloučeniny, a je to přírodní zdroj 

vitamínu E, karotenoidů a mastných kyselin.[41] 
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Palmojádrový olej se liší od palmového oleje hlavně složením mastných kyselin. 

Obsahuje kyselinu laurovou a používá se pro výrobu mléčných výrobků, a také je využíván 

pro léčebné účely.[42] 

Řepka je nejdůležitější olejnatou rostlinou v Evropě, která se používá pro 

průmyslové aplikace, ale taky v potravinářském průmyslu. Řepkový olej obsahuje velké 

množství esenciálních kyselin, jako je kyselina linoleová (ω-3 mastné kyseliny), 

mononenasycených mastných kyselin, polyfenoly (antioxidační látky), fytosteroly 

tokoferoly (přírodní vitamín E). Právě díky těmto látkám má vynikající nutriční hodnoty. 

Má mírné aroma a typickou charakteristickou chuť.[43] Obsah těchto antioxidačních látek 

ovlivňuje stabilitu oleje. Množství polyfenolů ovlivňují proces výroby oleje.[44] 

Kokosový olej se skládá z 92% nasycených mastných kyselin. Hlavní mastnou 

kyselinou je kyselina laurová, myristová, palmitová a kyselina kaprylová.[45] Kokosový 

olej sladce voní a také chutná.  

Díky obsahu i středně dlouhým mastným kyselinám, jako je kyselina laurová, má 

antibakteriální účinky. Vede k normalizaci tělesných lipidů, což znamená, že chrání 

metabolismus před patogenními bakteriemi a viry. Kokosový olej je vysoce stabilní, 

nepodléhá oxidaci a netvoří peroxidové sloučeniny. Má poměrně malý poměr PUFA, 

MUFA a přírodních polynenasycených mastných kyselin.[46] 

Sójový olej (Obrázek 3) se vyrábí ze sójových bobů, které se převážně pěstuje 

v USA, Brazílii, Argentině a Číně. Sójové boby jsou zdrojem bílkovin a jsou základní 

surovinou pro výrobu oleje. Ten obsahuje velké množství proteinů a skládá se z pěti 

základních mastných kyselin: kyseliny palmitové, stearové, olejové, linolové a linoleové. 

Velké procento nenasycených esterů je odpovědné za nízkou oxidační stabilitu oleje.[47] 

Aby neprobíhala autooxidace sójového oleje, je proto důležité, aby v oleji byly přítomny 

také fenolické látky. Fenolické látky jsou skupinou fenolů, flavonů přítomných v rostlinách 

a jsou považovány za přírodní antioxidanty.  

Sójové boby mají velkou antioxidační aktivitu, která je důležitá zejména v dnešní době, 

kdy je snaha nahrazovat syntetické antioxidanty (umělé připravené) za přírodní.[48] Sójový olej 

je tedy biodegradabilní olej a proto také dominuje v potravinářském průmyslu.[40] 
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Obrázek 3Chemický vzorec sójového oleje[40] 

Olivový olej je novodobou přísadou do margarínů. Jeho kvalita záleží hlavně na 

jeho době zrání. V průběhu kterého se mohou ztrácet přirozené antioxidanty, které mají 

vliv na oxidační stabilitu, nebo barviva, které ovlivňují barvu oleje. Zrání také ovlivňuje 

složení mastných kyselin. Celkové složení olivového oleje závisí na druhu oleje a na zemi 

ze které pochází.[49] Může být spotřebován bez předchozího zpracování, pokud kvalita 

oleje neodpovídá požadavkům, musí být smíchán s ryzím panenským olivovým olejem. 

Organoleptické vlastnosti jsou také důležitým aspektem, podle kterého se hodnotí kvalita 

oleje.[50] 

2.4 Metody detekce složení margarínu 

Pro účely identifikace doprovodných látek ve složení margarínu se používají 

separační metody, které lze také využít pro zjištění množství dané látky ve vzorku, 

popřípadě fyzikálně-chemické vlastnosti, biologické vlastnosti látek. Separačních metod je 

spousta, patří sem filtraci a obdobné procesy, ale především v potravinářském průmyslu 

jsou nejčastěji používány metody chromatografické.  

Chromatografie byla objevena v roce 1903, kdy bylo provedeno první oddělení 

barviv, chlorofylů a karotenoidů na sloupci sorbentu uhličitanu vápenatého, kdy jako 

mobilní fáze byla použita směs organických rozpouštědel. Princip chromatografie spočívá 

v dělení analytu (vzorku) na dvě nemísitelné fáze. Jedna fáze je stacionární (nepohyblivá) 

a druhá je mobilní (pohyblivá). Chromatografické metody se dělí do několika skupina to: 

dle uložení stacionární fáze na:  

• sloupcovou, 

• papírovou, 

• tenkovrstvou. 

Podle použité mobilní fáze, lze chromatografické metody rozdělit na: 

• plynovou, 
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• kapalinovou, 

• fluidní. 

V praxi se nejčastěji využívá kolonová (sloupcová) chromatografiinebo plynová 

chromatografie pokud je jako mobilní fázi používán plyn. Plynová chromatografie separuje 

látky, které se dají převést do plynného stavu. Kapalinová chromatografie naopak využívá 

jako mobilní fázi kapalinu. Pohyb této kapaliny byl původně zprostředkováván jen 

gravitační silou. V dnešní době se již používají pro pohyb mobilní fáze tzv. bezpulzní 

vysokotlaká čerpadla, čímž se zmenšily vstupní částice stacionární fáze. Tato metoda se 

nazývá vysokotlaková nebo také vysoko účinná kapalná chromatografie – HPLC. 

2.4.1 Vysoko účinná kapalná chromatografie 

Většina přírodních látek je chirální, což znamená, že se vyskytují ve formě 

enantiomerů, což jsou látky, které jsou symetrické. Sloučenina má dva prostorové isomery, 

které se liší prostorovým uspořádáním molekul. V chirálním prostředí se stejná sloučenina 

chová jinak právě díky prostorovému uspořádání molekul. Má také jiné účinky na 

metabolismus a liší se svými fyzikálně-chemickými účinky.  

V potravinách je právě velmi důležité vědět, jak se chovají přírodní a synteticky 

připravené enantiomery, protože ovlivňují hlavně chuť, vůni a nutriční hodnotu výrobku. 

Při HPLC se ve stacionární fázi separují enantiomery a navážou se na opticky čistou látky 

(chirální selektor). Novější HPLC požívají ve stacionární fázi silikagel, který je na bázi 

oxidu křemičitého a oxid zirkoničitý pro lepší optimalizaci separačního procesu. Pokud je 

nutné zachovat biologickou aktivitu antioxidačního analytu, používají se organická 

rozpouštědla.[51] 

HPLC systém se skládá z čerpadla, které musí být schopné vyvíjet vysoký tlak 

a musí být z nekorodujícího materiálu. Další části je systém vstřikování, detektor, který je 

citlivý na určité komponenty a posílá o nich informace do počítače. Detektory by měly být 

citlivé, měly by být schopny analyzovat určité vzorky a rozdělovat tyto vzorky do skupin. 

Další části přístroje jsou kolony, kde dochází k separaci látek. Délka kolony udává stupeň 

separace. Existují tři typy HPLC separace, které jsou níže stručně charakterizovány. 

1. Separace založena na bázi polarizace, která závisí na polarizaci molekuly, 

kterou molekula obdrží při prostorovém uspořádání. Molekula může být polární nebo 
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nepolární. Pro polární chromatografii platí obecné pravidlo, že mobilní a stacionární fáze si 

vybírají molekuly opačné polarity.  

Rozpouštědla mobilní fáze se klasifikují podle sérií relativní polární funkce. Můžou 

být řazeny od nejpolárnějšího rozpouštědla, jako je voda, až po nejméně polární 

rozpouštědlo jako je n-hexan. Obdobné dělení rozpouštědel se aplikuje také pro stacionární 

fáze. Pokud máme rozpouštědlo, které má hydrofilní povrch např. silikagel, modifikuje se 

povrch rozpouštědla obdobnými chemickými nepolárními skupinami. Existují čtyři 

následující typy polární separace:  

• Normální polární separace má jako stacionární fázi polární silikagel a nepolární 

mobilní fázin-hexan. Nepolární složky odcházejí před polárními. 

• Reverzní polární separace obsahuje jako stacionární fázi nepolární molekuly a jako 

mobilní polární molekuly. První odchází polární komponenty. Je to jedna 

z nejpoužívanějších metod. 

•  Chromatografie hydrofilní interakce je tehdy, pokud mobilní fáze je čistě 

organická, se stopami vody a porézními částmi polární stacionární fáze.  

• Chromatografie hydrofobní interakce je separace velkých biomolekul, jako jsou 

proteiny, které nemohou být denaturalizovány, protože se nemohou dostat do styku 

s organickými rozpouštědly. Používá se velká koncentrace slané vody pro 

zachování proteinů při separaci. 

2. Separace na bázi elektrického náboje se řídí podle elektricky nabité molekuly, 

kdy molekuly stejného náboje se odpuzují a molekuly odlišného náboje se přitahují. 

Stacionární fáze využívá funkční povrchové skupiny a druhy iontů, které jsou schopny se 

přitahovat a udržet seskupení. Katody se používají pro oddělení negativně nabitých 

povrchových molekul a naopak.  

3. Separace na bázi velikosti molekul. Ve stacionární fázi se aplikují různě velké 

molekuly látek, které jsou schopny poréznosti. Molekuly o malých rozměrech pronikají ve 

větším množství mezi póry a eluce proběhne rychleji. Mobilní fáze vybírá vhodné 

rozpouštědla podle typu rozpustnosti analytu, aby se zabránilo interakci mezi stacionární 

fází a analytem.[52] 
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3 ZPRACOVÁNÍ MARGARÍNOVÉHO ODPADU 

Margarín je řazen mezi organický odpad z potravinářského průmyslu. Budu se 

zabývat samostatným margarínem, který prošel expirační lhůtou a jeho následným 

ekologickým zlikvidováním. Poté budu řešit odpad, který vzniká při výrobě margarínu. 

3.1 Anaerobní zpracování margarínu 

Margaríny jsou považovány jako organický odpad, který je produkcí 

potravinářského průmyslu. Podle zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění po novelizaci 

č. 154/2010 Sb. spadá pod biologicky rozložitelné odpady, jejichž nakládání je stanoveno 

vyhláškou MŽP č. 341/2008 Sb.[53] 

Biologicky rozložitelný odpad je definován vyhláškou 341/2006 Sb. jako odpad, 

který je rozložitelný za aerobních či anaerobních podmínek. Mohou obsahovat typy látek, 

které mohou být rozloženy, mineralizovány či humifikovány mikroorganismy. Margaríny 

jsou biologicky rozložitelné potravinářské odpady, které lze použít také k výrobě 

bioenergie. Při likvidaci margarínu se využívají právě tyto anaerobní biotechnologické 

postupy. 

Anaerobní zpracování margarínů je novodobá technologie, která pracuje 

za nepřístupu vzduchu. Vychází z poznatků anaerobního rozkladu organických látek 

v přírodě. Probíhá za přítomnosti mikroorganismů (v našem případě bakterií), jejichž 

produktem jsou organické kyseliny, alkoholy a plyny. Hlavním cílem takového zpracování 

je získání energeticky využitelných produktů, jako je bioplyn, snížení organických látek 

v odpadu a snížení celkového objemu odpadu.  

Anaerobní přeměny mohou probíhat buď v anaerobních reaktorech (kontrolované 

uzavřené systémy) nebo na skládkách komunálního odpadu. Anaerobní přeměny probíhají 

ve čtyřech fázích, které navazují na mikrobiální procesy, které uskutečňují odlišné skupiny 

bakterií. Jedná se o biologickou sukcesi, kdy každá skupina mikroorganismů využívá ve 

svém metabolismu produkty, které vznikly činnosti mikroorganismů z předchozí fáze. 

V první fází dochází k hydrolytickému štěpení vysokomolekulárních látek, jako jsou tuky. 

Tato fáze je katalyzována extracelulárními enzymy (lipasami). Toto štěpení zajišťují 

fakultativně anaerobní bakterie a může probíhat i za přístupu kyslíku. Při této hydrolýze 
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vznikají aminokyseliny, mastné kyseliny a cukry. Rychlost této fáze ovlivňuje celkovou 

rychlost anaerobní přeměny.  

Po hydrolýze následuje acidogeneze, kde vznikají organické kyseliny. Acidogenní 

bakterie využívají nízkomolekulární látky a mění je za aerobních podmínek na nižší 

mastné kyseliny, jako jsou kyselina propionová, máselná, octová, mléčná, ethanol, oxid 

uhličitý a vodík. Skladba acidogeneze závisí hlavně na složení produktů hydrolýzy, na 

aktivitě intracelulárních enzymů a na podmínkách prostředí.  

Třetí fází je acetogeneze, která probíhá za přítomnosti aerobních bakterií 

využívajících produktů acidogeneze. Organické kyseliny a ethanol se přeměňují na 

kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý. Acetogeneze je někdy označována také jako 

předmetanizační fáze. Metageneze je poslední fází procesu a probíhá striktně za 

anaerobních podmínek, kde se kyselina octová mění na methan, oxid uhličitý a další plyny 

(dusík, vodík, sirovodík).[54] Na následujícím Obrázku 4 je schematicky znázorněn proces 

anaerobní fermentace organických látek. 

 
Obrázek 4:Popis anaerobního zpracování organického odpadu[55] 

3.1.1 Bakterie anaerobního procesu 

Bakterie jsou jednoduché prokaryotní mikroorganismy, které se vyskytují prakticky 

všude. Jsou to jednobuněčné organismy, které nemají oddělenou nukleoplazmu od 



Martina Burschiková: Margarín a zdravotní rizika 

2013  20 

cytoplazmy jadernou membránou. Bakteriální buňka se skládá z následujících organel 

(Obrázek 5): 

a) chromozóm (nukleoid), 

b) cytoplazma, 

c) ribozómy, 

d) cytoplazmatická membrána, 

e) buněčná stěna. 

Bakteriální buňka může obsahovat další organely, jako jsou fimbrie, bičíky, 

buněčné inkluze, mesozómy, plazmidy, endospory a další. Chromozóm, cytoplazma, 

ribozomy a buněčná inkluze tvoří vnitřní stavbu bakteriální buňky. Ostatní struktury 

a organely, vytváří povrchové struktury bakteriální buňky. Funkce některých částí 

bakteriální buňky a jejich chemické složení jsou následující: 

• Nukleoid - je jaderný materiál bakteriální buňky. Je tvořen jedinou molekulou 

deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která má uzavřenou strukturu. Na vnitřní 

stranu cytoplazmatické membrány bývá napojen prostřednictvím mesozomu 

(ovlivňuje průběh a začátek dělení buňky a tvorbu přehrádky). 

• Cytoplazma – utváří vnitřní obsah bakteriální buňky a je tvořena vodným 

enzymatickým roztokem. Obsahuje ribozómy, kde probíhá syntéza proteinů, 

a buněčné inkluze, kde se hromadí zásobní látky (např. síra, methan, apod.). 

• Cytoplazmatická membrána – nachází se pod buněčnou stěnou bakterií. Skládá 

se z fosfolipidů a proteinů. Je jemná, elastická s malými póry, které umožňují difusi 

nízkomolekulárních látek bez elektrického náboje. Lipidová složka umožňuje vstup 

rozpustných látek v tucích. Proteinové nosiče jsou potřebné pro transportní 

mechanizmy, které zajišťují transport látek do a z buňky. 

• Buněčná stěna – vytváří ochranný obal bakteriální buňky. Udává tvar buňky, 

chrání ji před mechanickými vlivy jako je osmotický tlak. Její pevnost je dána 

přítomnosti peptidoglykenu (mureinový komplex), což je základní složka buněčné 

stěny všech bakterií. Složení buněčné stěny nám dává dva typy bakterií. Pokud 

obsahuje několik vrstev mureinu a ten prostupuje řetězce teichoové kyseliny, jedná 

se ho grampozitivní bakterie. Pokud však má pouze jednu vrstvu mureinu a nad ní 

je vrstva biomembrány z fosfolipidů a bílkovin jedná se o gramnegativní bakterie. 
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Buněčná stěn může obsahovat aminokyseliny, lipidy, polysacharidy, které svým 

kvalitativním a kvantitativním zastoupením určují charakter buněčné stěny bakterií. 

• Plazmidy – jsou tvořeny mimo chromozómovou DNA a nese cytoplazmatické 

faktory dědičnosti. 

• Bičík (trichie) – je pohyblivý orgán, který je tvořen flagelinem a složí k pohybu 

buňky. 

• Fimbrie – jsou krátká dutá vlákénka, která se vyskytují převážně u gram 

negativních bakterií. Bakteriální buňce umožňují lepší adhezi. Při konjugaci 

(rozmnožování) se vytvoří sex fimbrie, která tvoří spojovací můstek, po kterém se 

vymění část plazmidové DNA. Posléze sex fimbrie zaniká.[56] 

 
Obrázek 5Popis bakteriální buňky[57] 

Vysvětlivky k obrázku: Bacterial Flagellur – bakteriální bičík; Capsule – buněčný obal; Cel wall – buněčná 
stěna; Cytoplasm - cytoplasma; DNA (nucleoid) - nukleoid; Mesosome - mesozómy; Plasma membráně – 
cytoplazmatická membrána; Ribosomes - ribozómy 
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Baterie zajišťující hydrolytické štěpení patří k rodům Clostridium, Bacillus, 

Ruminococcus, Paenibacillus a Geobacillus. Většinou jsou to termofilní a anaerobní 

bakterie, jejichž aktivitu ovlivňuje teplota. Při teplotě 35 – 45°C se zrychlí bakteriální 

rozklad.  

Clostridium a Bacillus jsou acidogenní bakterie, které rozkládají cukry na kyselinu 

máselnou, Propionibacterium vytváří kyselinu propionovou, Lactobacillus přeměňuje 

cukry na kyselinu mléčnou a ethanol. Většina acidogenních bakterií produkuje 

s organickými kyselinami a ethanolem kyselinu octovou a plyny jako CO2, H2, H2S. 

Procesy acidogeneze a acetogeneze jsou regulovány koncentrací vodíku v prostředí.  

V průběhu těchto reakcí se zde formuje syntrofní společenstvo bakterií, které 

produkují i spotřebovávají vodík. Tímto vyrovnávají koncentraci vodíku v systému 

a dochází k redukci kyseliny octové. Zástupci syntrofního společenstva jsou bakterie rodů 

Syntrophobacter a Syntrophomonas. Bakterie uskutečňující denitrifikaci (redukují nitráty 

na molekulární kyslík), desulfurikaci (redukují sírany na sirovodík) redukují také vodík. 

Aby se udržela nízká koncentrace vodíku je potřeba homoacetogenních anaerobních 

bakterií, které netvoří vodík, při redukci uhlíkatého substrátu. Patří sem Clostridium 

thermoaceticum a Acetobacterium woodii.  

Metanogenní přeměny zajišťuje metanogenní archaea, což jsou striktně anaerobní 

mikroorganismy patřící do domény Archaea. Přeměňují jedno- i více uhlíkaté sloučeniny 

na methan. Tuto přeměnu zajišťuje pouze jeden druh metanogenních archaea, jelikož určité 

druhy rostou odlišnou rychlostí a množí se pouze na určitých substrátech.  

3.1.2 Vliv vybraných faktorů na anaerobní proces 

Hodnota pH může ovlivnit celý průběh anaerobního zpracování, protože 

metanogenní bakterie a bakterie hydrolýzy jsou nejaktivnější při neutrální hodnotě pH.[54] 

Metanogenní archaea je citlivá na změny hodnoty pH a může tak inhibovat celý proces.[58]  

Aby bylo dosaženo intenzivní a účinné fermentace v bioreaktorech, jsou využívány 

dvě teplotní oblasti – teploty, které podporují činnost mezofilních nebo termofilních 

bakterií. Termofilní přeměny (50 - 60°C) produkují hygieničtější odpad. Termofilní 

bakterie produkují větší množství bioplynu, ale co se týká kvality bioplynu, je horší než 

u mezofilní přeměny (30 - 40°C).  
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Hydrolýza anaerobní přeměny je závislá na obsahu živin a jejich poměru. Pokud je 

poměr mezi uhlíkem a dusíkem malý, zvyšuje se produkce amoniaku, který může brzdit 

celý proces. Čím širší je poměr mezi uhlíkem a dusíkem tím více se podpoří imobilizace 

dusíku, což částečně inhibuje činnost metanogenních archaea. Aktivita metanogenních 

archaea se zvýší při vyšší koncentraci stopových prvků jako je nikl, kobalt a molybden 

a zinek.[56] Při hydrogenaci margarínu se tyto látky používají právě jako katalyzátory, tudíž 

by mohly zvýšit methanový potenciál.[59] 

Před samostatným anaerobním procesem je však nutné provést úpravy organického 

odpadu, jinak by při flotaci došlo ke ztrátě aktivní biomasy. Pokud margaríny obsahují 

velké množství těžkých kovů z katalyzátorů, musí se tyto následně odstranit. Ve velkém 

množství inhibují metanogenní bakterie.  

Další možností jak urychlit proces anaerobní přeměny je zvýšit počet a biomasu 

bakterií. Bakterie se tak začnou tvořit kolem pevných částic organického odpadu a tím 

vytvoří biofilm, který přeměnu urychluje. 

3.1.3 Produkty anaerobní přeměny 

Produktem anaerobního procesu je převážně bioplyn, který obsahuje větší množství 

methanu,v menší míře oxid uhličitý a další plyny. Procentuální zastoupení jednotlivých 

plynů závisí na množství a druhu odpadu. Tento bioplyn se používá v energetice a je také 

využitelný v automobilové dopravě. Pokud je použit v automobilové dopravě, jako 

biopalivo musí se jeho použití řídit zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012Sb. Bioplyn je 

hlídaný z hlediska vzniku skleníkového efektu, protože methan a oxid uhličitý jsou 

součástí skleníkových plynů, které absorbují infračervené záření.[53] 

3.2 Odpad z výroby margarínu 

Při výrobě margarínu vzniká odpad především při získávání olejů, kde při rafinaci 

vzniká tuhý odpad a olejnatý odpad. Olejnatý odpad se dostane do odpadních vod a může 

se čistit pomocí tzv. bioremediace. Pokud se jedná o rostlinný odpad lze ho například 

kompostovat nebo využít jako podkladový substrát pro výrobu lipas. 
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3.2.1 Bioremediace 

Při procesu výroby margarínů, vzniká určité procento odpadu, které se dostane také 

do odpadní vody. Právě pomocí bioremediace lze odstranit tento tuk z odpadní vody a také 

z půdy, kde se může dostat margarín z domácností.  

Bioremediace je proces čištění organických látek, pomocí mikroorganismů. Mohou 

se aplikovat olej-degradující bakterie, které provádí bioremediaci olejnatých zbytků 

z výroby. Olej-degradující mikroorganismy využívají uhlovodíky jako zdroje energie. Tyto 

sloučeniny bývají nerozpustné ve vodě, takže při degradaci se na membrány navážou 

oxygenasy (enzymy, které přenáší kyslík na organický substrát), čímž bakterie přijdou do 

přímého kontaktu s uhlovodíkovým substrátem. Tímto dojde k emulgaci uhlovodíků 

a bakterie začnou tvořit tenzidy (surfaktanty), které biodegradují oleje. Těmito surfaktanty 

se rozptýlí plocha oleje a bakterie využijí veškeré uhlovodíky pro získání jejich energie. 

Nízkomolekulární surfaktanty jsou obecně glykolipidy, ve kterém jsou spojeny sacharidy 

s řetězcem alifatické kyseliny nebo lipopeptidy. Nejznámější glykolipidový surfaktant je 

rhamnolipid, který produkují druhy Pseudomonads.  

Pokud jsou surfaktanty vysokomolekulární, povrchové aktivní látky bakterií jsou 

složeny z polysacharidů, bílkovin, lipopolysacharidů a lipoproteinů. Jsou již méně účinné 

při snižování povrchového napětí, ale naopak jsou zase účinné na protahování kapiček 

oleje a tím zabraňují jejich srůstání. Tyto emulgátory pracují při nízkých koncentracích. 

Jsou schopny emulgovat čisté alifatické, aromatické a cyklické uhlovodíky. Druh 

Acinetobacter radioresistens produkuje složku alasan, což je aniontový polysacharid 

a bílkovinný komplex. Proteinová složka je důležitá při komplexní činnosti a struktuře.[60] 

3.2.2 Kompostování 

Při výrobě margarínu vzniká rostlinný odpad, který lze zlikvidovat kompostováním. 

Kompostování je řízený proces, založený na biologickém rozkladu organických látek na 

humus.[62]
 Produkt, který vzniká v průběhu kompostování, se nazývá kompost. Kompost je 

směs rostlinných zbytků, které jsou v různém stupni mineralizace a huminifikace, a je 

bohatý na aktivní nepatogenní mikroorganismy. Pro zrychlení kompostování je nutné 
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vhodně upravit podmínky pro činnost mikroorganismu. Průmyslové kompostování pracuje 

s organickými odpady z potravinářského průmyslu a kalů z čistíren odpadních vod. 

Z organického odpadu se musí odstranit kovy a další nečistoty, dále se upravuje na 

vhodnou potřebnou velikost částic, čímž se zvýší povrch substrátu a následně se promísí.  

Mikroorganismy jsou aktivní, pokud mají dostatek živin, mezi které se řadí 

biogenní prvky uhlík, dusík, fosfor, draslík a hořčík. Celý průběh kompostování závisí také 

na vzájemném zastoupení mikrobů. Půdní mikroorganismy jsou nejaktivnější při poměru 

uhlíku a dusíku 25-30:1. Tento poměr je ovlivněn jejich chemickým složením buněk 

a metabolismem. V buňce je poměr uhlíku a dusíku menší, ale k syntéze potřebují více 

energie v podobě uhlíku a dusíky a uvolňují oxid uhličitý a amoniak. Pokud je uvedený 

poměr mezi těmito látkami větší, je nutné kompost obohatit o dusík a to hnojivy. Pro 

mikroorganismy je také důležitá vlhkost, protože voda umožňuje kolování živin, plynů 

a enzymů v průběhu kompostování. Pokud je však nadměrná vlhkost, může dojít 

k anaerobním podmínkám a tedy k hnití odpadu. Je-li nízká vlhkost, rozvíjí se 

mikromycety a zastavuje se bakteriální činnost. Jelikož rostlinné zbytky z výroby 

margarínu mohou obsahovat tuk, je nutné upravit hodnotu pH pomocí vápnění. 

Mikroorganismy se dodávají do komponovacího odpadu pomocí očkování.  

Proces kompostování se skládá z biologických a biochemických přeměn. Obě tyto 

fáze na sebe navazují. Nejprve proběhne rozklad lehce odbouratelných organických látek. 

Uvolňuje se energie a začne se zvyšovat teplota, která je přímo úměrná aktivitě 

mikroorganismů. Intenzivní mineralizace je podmíněna poměrem uhlíku dusíku, ale také 

poměrem kyslíku a vody. Ideální teplotní rozmezí se pohybuje okolo 55 – 65°C. Nejvyšší 

teplota bývá u zakládky. Druhá fáze přeměňuje strukturní stavbu složitých organických 

látek typu celulosy, hemicelulosy, tuků a ligninu. Proces je katalyzován exoenzymy, což 

jsou mikrobiální lipázy, celulasy a pektinasy.  Nakonec dojde k syntéze humusových látek. 

Počet mikroorganismů v průběhu kompostování je velice široký. Vyskytují se zde 

bakterie rodů Bacillus, Proteus, Pseudomonas a micrococcus.[53] Mohou se vyskytovat 

i vláknité houby rodů Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Trichoderma
[62] 

a kvasinky. Rozmnožování a růst těchto mikroorganismů klesá při zvyšující se teplotě, ale 

rozvíjí se patogeny a termofilní mikroorganismy. Geobacillus sp. a Thermobacillus se řadí 

termofilní sporotvorné mikroorganismy. Jsou schopny mineralizovat proteiny a rozkládat 



Martina Burschiková: Margarín a zdravotní rizika 

2013  26 

celulosu a hemicelulosu. Při aerobním kompostování se můžou vyskytovat 

i mikroorganismy, které jsou anaerobní. Uvnitř organické hromady, vznikají zóny, které 

jsou mikroaerofilní a podporují růst aerobních mikroorganismů. Pokud jsou tyto organismy 

přítomny, pak se v průběhu procesu uvolňuje methan. Při poklesu teploty se zvyšuje počet 

mezofilních organismů a rostou mikromycety, které dopomáhají rozložit těžce rozložitelné 

organické látky. Na závěrečné fázi kompostování se výrazně podílí zástupci rodů 

Ascomycetes, Fungi imperfecti a Basidiomycetes. 

Mikromycety jsou eukaryotní mikroorganismy, které zahrnují vláknité houby 

a kvasinky. Jsou to chemoheterotrofní  organismy, potřebují organický substrát, jako zdroj 

uhlíku a energie. Kvasinky mají elipsovitý nebo kulovitý tvar. Využívají jednoduché cukry 

jako organický substrát a jsou charakteristické vysokým obsahem proteinů v sušině, 

vitamínu B a dalších vitamínů. Kvasinky se rozmnožují pomocí pučení nebo pohlavně 

vzniklými spórami. Vláknité houby jsou tvořeny komplexem hyf, které považujeme za 

mycelium, které může vzniknout pučením jedné spory nebo z fragmentů hyf. 

Rozmnožování probíhá pomocí nepohlavních spór.[53] Různé morfologické typy vláknitých 

hub jsou uvedeny na Obrázku 5. 
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Obrázek 6: Různé morfologické typy vláknitých hub[62] 

V průběhu kompostování vznikají emise, které se uvolňují do ovzduší a můžou 

způsobovat ekologické problémy. V uzavřených zařízeních mohou vznikat navíc škodlivé 

zplodiny, které mohou mít negativní dopad na lidský organismus a životní prostředí. Při 

přeměnách se vytváří oxid uhličitý v koncentracích 2 - 3% a shromažďuje se v přízemních 

vrstvách. Další chemické látky, které se uvolňují do ovzduší, jsou aldehydy, amoniak, 

sulfan a methan nepříjemně zapáchají a musí se hlídat jejich koncentrace na pracovišti.  

Při přehazování kompostu vzniká prach, jehož hodnota je hlídána a často se 

používají různé filtry pro odstranění prachu. Dalším velkým rizikem pro člověka jsou 

mikroorganismy, které se pohybují ve vzduchu v uzavřených prostorách. Pokud se 

mikroorganismy dostanou do těla, mohou způsobit onemocnění plic, záněty dýchacích cest 
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a další onemocnění. Veškeré limitní hodnoty výskytu prachu, mikroorganismů 

a chemických látek ve vzduchu jsou hlídány, aby se pročistilo ovzduší v uzavřených 

komponovacích prostorech, používají se biofiltry. Biofiltry zajistí biologický rozklad 

některých škodlivin.[53] 

3.2.3 Pevné kvašení 

Pevné kvašení vytváří přírodní mikrobiologické procesy, které mohou být 

kontrolovány, aby vznikl požadovaný produkt. Pevné kvašení je fermentační proces 

probíhající na nerozpustném substrátu, který má funkci jako zdroj živin. Tento substrát 

neobsahuje volné kapaliny. Díky nízkému obsahu vlhkosti, se fermentace provádí při 

omezeném počtu mikroorganismů, především kvasinek, mikromycet a některých bakterií.  

Tato metoda se používá pro výrobu určitých chemikálií a enzymů. Tento proces je 

již dlouhou dobu znám ve východním světě, kdy ho používaly pro výrobu různých 

potravin. Charakteristika pevného substrátu ovlivňuje celý proces fermentace a slouží jako 

růstový podklad pro mikroorganismy. Je-li substrát složen z malých částic, je výhodnější 

pro mikrobiologické osídlení. Pokud je tvořen velkými částicemi má lepší provzdušňovací 

vlastnosti, ale mají omezenou plochu pro osídlení mikrobů. Mohou se takto vytvářet různé 

chuťové látky, které se přidávají do potravin, lipasy nebo organické kyseliny.[63] 
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4 VLIV MARGARÍNU NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Margarín a jeho vliv na lidský organismus posoudím ze dvou stránek. Jako první 

hledisko posouzení budu brát jeho přímí vliv (do těla se dostane tím, že se pozře), druhé 

hledisko posoudím shrnutím nepřímých účinků na lidský organismus (vliv produktů na 

organismus, které vznikají při jeho výrobě, při likvidaci odpadů z výroby nebo při samotné 

likvidaci margarínu).  

Příjem hydrogenovaných margarínů může vyvolávat kardiovaskulární onemocnění, 

mozkové mrtvice, hladinu cholesterolu v krvi atd. V současné době probíhá hodně 

výzkumů, které se zabývají těmito možnými riziky. Pokud margaríny nejsou obohacovány 

o rostlinné steroly a další vitamíny, může ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Pokud je 

v lidském organismu hladina cholesterolu vysoká, může vyvolat Alzheimerovu nemoc, 

nebo aterosklerotická cévní onemocnění.[64] Obsah trans mastných kyselin v margarínech 

může také zvyšovat cholesterol v krvi. Z tohoto hlediska se doporučuje konzumovat 

nízkotučné margaríny, u kterých bylo prokázáno, že obsah trans mastných kyselin je 

natolik nízký, že výrazně neovlivňuje hladinu cholesterolu.[65] Další průzkumy poukazují, 

že zvýšený příjem trans mastných kyselin může vyvolávat různá chronická onemocnění, 

jako je astma a různé alergie.[66] 

Hlavní příčinou kardiovaskulárních onemocnění je zvýšení Low-Density 

Lipoprotein (LDL) cholesterolu. V polovině minulého století objevily, že rostlinné steroly 

brání vstřebávání cholesterolu a posléze, že rostlinné stanoly inhibují absorpci 

cholesterolu. Estery stanolu jsou rozpustnější v tucích než estery sterolů. V současné době 

se snaží obohatit margaríny o tyto látky, protože je potřeba snížit hladinu LDL v krvi 

a zajistit tak prevenci proti kardiovaskulárním onemocněním.[67] Pomocí esterifikace se 

stanoly a steroly stanou rozpustnějšími v tucích a tím se umožní jejich začlenění do 

potravinářských výrobků. Pokud se denní dávka esterifikovaných stanolů a sterolu se 

pohybuje v rozmezí 1 - 3g na za den výrazně snižuje hladinu LDL cholesterolu aniž by 

ovlivnila  High-Density Lipoprotein (HDL) cholesterolu nebo triglyceridů. Tímto se sníží 

také objem vstřebávání tuků, i když část esterů stanolu mastných kyselin je prakticky 

nevstřebatelných.[68] 

Další studie poukazují, že některé vitamíny, jako jsou karoteny, jsou úzce spjaty 

v procesu vstřebávaní s cholesterolem, ale vitamíny jako je retinol a vitamín D toto 
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provázání nevykazují. Navíc mohou být absorbovány nezávisle na cholesterolu. 

Homeostáze vitamínu D je závislá na obou absorpcích, ze střeva a endogenní syntéze. 

Vitamín D se pomocí žlučových kyselin absorbuje. Z enterocytů je pak vitamín D volně 

přepravován na rozdíl od cholesterolu. β-karoten má nepolární chemickou strukturu, která 

výrazně snižuje sitostanol, ale i přesto má stejnou koncentraci v séru jako předtím. 

Cholesterol ovlivňuje hladinu β-karotenu, ale nemá vliv na vstřebávání dalších vitamínu 

v margarínu.[69] 

Při biologickém zpracování margarínu většinou vznikají látky, které nejsou zdravý 

škodlivé např. bioplyn. Při kompostování vznikají v uzavřených prostorách plyny (oxid 

uhličitý, sulfan, amoniak, atd.), které ve vyšší koncentraci negativně ovlivňují lidský 

organismus.[53] 

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn. Při nadýchání způsobuje kyselou chuť a dráždí 

sliznice. Při krátkodobé expozici lidského organismu může způsobit bolest hlavy, závratě, 

dýchací potíže, zmatenost. Při vyšší expozici způsobuje křeče až smrt. Zda jedinec přežije, 

má trvalé poškození mozky, zraku a trpí změnami osobnosti. Je důležité hlídat jeho 

produkci a únik do životního prostředí, protože je to jeden z hlavních plynů, který přispívá 

skleníkovému efektu.[59] 

Sulfan je bezbarvý, hořlavý plyn charakteristického zápachu. Vzniká 

z aminokyseliny cysteinu, jehož vznik podporují enzymy. Váže se na cytochrom c 

(mitochondriální oxidasa) a brání tak tkáňovému dýchání. Je neurotoxický a působí na 

čichový a zrakový nerv. Vyšší koncentrace můžou lidský organismus usmrtit.[70] 

Amoniak je za normálních podmínek bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Je 

zásaditý, má dráždivé účinky a je to žíravina. Při krátkodobé expozici dráždí kůži, oči leptá 

sliznice a způsobuje dýchací potíže. Pokud dojde k inhalaci vyšších koncentrací, způsobuje 

edém plic (zavodnění plic) a vážné dýchací potíže.[59] 
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5 ZÁVĚR 

V současné době stoupá počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, na vysoký 

cholesterol v krvi a na obezitu. Tyto onemocnění se spojují se zvyšující konzumací 

margarínu. Ve statistických údajích se dozvíme, že každý stát má jiné procento úmrtí 

spojené s těmito onemocněními. Každý stát používá jiné rostlinné oleje pro výrobu 

margarínu a s rozvíjejícími technikami se snaží vyrábět margaríny šetrnější cestou, za 

použití přírodních lipas. Což je nákladný způsob výroby, a ne každý stát si ho může 

dovolit. Margarín má tedy nutričně výhodné suroviny pro výrobu, ale v průběhu procesu 

výroby se chemickou přeměnou ztrácejí nutriční hodnoty a z vitamínu se stávají neaktivní 

látky, které nemají žádný přínos pro lidský organismus. 

Co se tedy děje se stále zvyšujícím se odpadem z margarínu? Celý se odstraní, 

většinou za pomocí mikroorganismů. Mohou vznikat produkty, které lze dále využít jako 

biopaliva, nebo jako motorová paliva. Další produkty, které vzniknout při biologickém 

odbourávání mohou sloužit jako další podkladový substrát pro lepší výživu rostlin. Pokud 

se margarín dostane do odpadní vody, odstraňuje se v čistírnách odpadních vod, 

pravděpodobně také za pomoci mikroorganismů a lapačů tuků.  

Jsou tedy margaríny škodlivé pro lidský organismus? V dnešní době existují studie, 

které říkají, že jsou škodlivé. Na druhé straně tvrdí, že mohou mít negativní dopad na 

lidský organismus, ale záleží na použité technologii, která byla využita při výrobním 

procesu.  

Důležité je, že výroba margarínu jde dopředu, hlídá se množství trans mastných 

kyselin v margarínech, obohacují se margaríny o různé vitamíny, antioxidační látky, ale 

vše je zatím umělého původu. Z mého pohledu jsou margaríny k lidskému organismu 

nešetrné a pomáhají mu „do hrobu“, ovšem je, to na vás čemu uvěříte vy. 
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