


CUKRY V POTRAVINÁCH: 

MÁME SE JICH BÁT?

RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, PhD.



Co je zdravá potravina?

 Nutriční složení

 Přídatné látky (aditiva)

 Mikrobiologická, fyzikální a chemická bezpečnost



Sacharidy v potravinách
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Sacharidy jsou významným zdrojem energie.

 monosacharidy (1),  oligosacharidy (2-10),  polysacharidy (> 10)

 monosacharidy + disacharidy  cukry,  sladká chuť

 cukry  - zdroj energie,  chuť,  trvanlivost,  viskozita, textura, objem…

Monosacharidy,  jedna molekula,  jsou rychle vstřebávány.

Sacharidy vs cukry

Med – 41 % fruktózy, 36 % glukózy, 0,89 % sacharózy

Melasa – 13 % fruktózy, 12 % glukózy, 29 % sacharózy

dextroza



Disacharidy

Sacharidy vs cukry

Laktóza je přirozeně se vyskytující cukr v mléku a mléčných výrobcích.

Cukr – 100 % sach Melasa – 13 % fru, 12 % glu, 29 % sach Hnědý cukr – 97 % sach

Sacharóza – potravina levná a trvanlivá



Polysacharidy – nemají sladkou chuť, zásobní a stavební funkce 

– škrob, glykogen, inulin, agar (želírující látka, zahušťovadlo),   

karagenan, celulóza, beta-glukany, pektin, aj.

– před vstřebáním musí být nejdříve rozštěpeny 

Sacharidy vs cukry



Vláknina
Rozpustná (inulin, psyllium, pektin, guma guar, agar, slizy,  fruktooligosacharidy

(FOS), galaktooligosacharidy (GOS))

Nerozpustná (otruby, celulóza, glukany, aj.)

rozpustná : nerozpustná   1 : 3



Glykemický index potravin
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Glykemický index a glykemická nálož potravin

Glykemická nálož udává celkovou změnu glykémie, zohledňuje celkové 

množství sacharidů a přijaté potravy; gramy sacharidů v dané potravině  x GI

GN = GI × g sacharidů / 100

Upřednostňujeme potraviny s glykemickou náloží pod 10. Potraviny s hodnotami 

10–20 jsou méně výhodné. Potraviny s glykemickou náloží > 20 jsou nejméně 

vhodné.

Glykemický index je ovlivňován několika faktory:

 čím jednodušší sacharidy, tím vyšší GI

 vláknina, bílkoviny a tuky brání rychlému vstřebávání sacharidů, vzestup 

glykémie je pozvolnější  (ovoce + tvaroh, chléb + sýr, rohlík + cottage)

 způsob úpravy jídel – čím více rozvařené jídlo, tím vyšší GI (např. těstoviny, 

mrkev, rozvařené brambory vs bramborová kaše s mlékem a tukem)

 zralejší ovoce má vyšší GI

 kyseliny snižují GI 



Cukry přirozeně se vyskytující vs cukry přidané

Nařízení Evropské rady a Parlamentu EU č. 1169/2011 označování potravin: CUKRY.

Přidané cukry – přírodní nebo náhradní sladidla. 

Přírodní sladidla - ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních 

sacharidů, tj. cukr, tekutý cukr a výrobky z něj, glukózový a glukózo-fruktózový sirup, 

dextroza, fruktoza (Vyhl. 76/2003 Sb.).

Nezakysaný slazený mléčný výrobek – laktóza + přidaný cukr /glc-fru sirup



• S nízkým obsahem cukrů: Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým 

obsahem cukrů, lze použít, pokud produkt neobsahuje více než 5 g cukrů 

na 100 g u potravin pevné konzistence nebo 2,5 g cukrů na 100 ml v 

případě tekutin.

• Bez cukrů:  Tvrzení, že se jedná o potravinu bez cukrů, lze použít v 

případě, kdy produkt neobsahuje více než 0,5 g cukrů na 100 g nebo 100 

ml. 

• Bez přídavku cukrů:  Tvrzení, že do potraviny nebyly přidány cukry, lze 

použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné 

monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své 

sladivé vlastnosti. Pokud se cukry v potravině vyskytují přirozeně, mělo by 

být na etiketě rovněž uvedeno: „Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“. 

Výživová tvrzení (Nařízení (ES) č. 1924/2006)



Snaha snižovat množství přidaných cukrů:

 cukry do 10 % celkového denního energetického příjmu

 slazené nápoje a limonády

 slazené jogurty, tvarohy a jiné mléčné výrobky - reformulace

 doslazované ovocné džusy

 skryté cukry v průmyslově zpracovaných potravinách, např. pizze, výrobcích z rajčat 

(cukry i polysacharidy)

 ochucovací směsi do pomazánek (křenová příchuť)

 müsli, ranní cereálie, cereální tyčinky, celozrnné/cereální sušenky

 jemné pečivo

! nadměrné užívání slazených výrobků !



Které sacharidy ANO?

Obiloviny, pseudoobiloviny a celozrnné výrobky z nich (vločky sypané, otruby, zrna)

Luštěniny

Zelenina

Ovoce (celé plody, i s vlákninou, slupkou)

Ořechy

Semínka

Které sacharidy NE?

Jednoduché sacharidy – cukry, sirupy, pozor i na čerstvé ovocné šťávy 

max. 10 % denního příjmu energie – dospělý 50 g/den ≈ 14 kostek cukru 

Sladkosti a slazené výrobky (limonády,  pečivo,  zákusky,  sušenky)

Přirozeně se cukry vyskytují v ovocí a mléčných výrobcích; co nejvíce omezovat 

příjem přidaných cukrů.



Cukerné alkoholy

 sorbitol (přes fruktózu),  manitol,  xylitol,  erythritol

 nižší energetická hodnota 10 kJ/g (erythritol 0 kJ/g)

 nižší GI

 většinou nejsou kariogenní

 menší sladivost, jiná chuť

 laxativní účinky



Sirupy - „zdravější“ slazení?

 Co je jejich hlavní složka? Jak je to s obsahem lepku?
 Na etiketě ve složení jen množství celkových sacharidů a cukrů, ne zastoupení cukrů

*

*



 používají se zejména při výrobě pečiva a nápojů

 vyrábějí se ze škrobu nebo řepného cukru pomocí enzymů

 obilné sirupy jsou na bázi maltózy, agávový sirup na bázi fruktózy, 

javorový sirup a sirup z kokosových květů na bázi sacharózy

 v potravinách nejvíce využívané sirupy (glc, glc-fru) slouží jako 

tekuté sladidlo, napomáhají vláčnosti a delší čerstvosti pečiva, 

většinou mají vyšší sladivost než klasický cukr a jsou levnější, lepší 

dávkování a smíchávání tekutých složek

Sirupy



Glukózový a glukózo-fruktózový sirup

Přirozená sladidla vyrobená ze škrobu popsána ve vyhlášce 76/2003 Sb jsou:
glukóza, fruktóza a glukosový sirup (příp. sušený). Připravují se částečnou nebo 
úplnou hydrolýzou škrobu a příp. další izomerizací glukosy na fruktosu. 

Glukosový sirup – koncentrovaný vodný roztok glukosy, získaný kyselou nebo 
enzymovou hydrolýzou škrobu, DE = 38-48 %; nízká sladivost (v porovnání se 
sacharosou), GI kolem 100 (v porovnání s glukosou), obsah sušiny nejméně 70 %.

Označení „glukosový sirup“ se změní na „glukoso-fruktosový sirup“ v případě, že 
výrobek obsahuje fruktosu v množství více než 5 % v přepočtu na sušinu a obsah 
glukosy převládá nad obsahem fruktosy, anebo se změní na označení „fruktoso-
glukosový sirup“ v případě, že obsah fruktosy převládá nad obsahem glukosy. 

Pšenice v EU, kukuřice v USA.

Ad. 1



Glukoso-fruktosový sirup – vyrábí se z glukosového sirupu: pomocí enzymu 
glukosaisomerasy se část glukosy isomerizuje na fruktosu, výsledný sirup se nazývá 
isoglukosa nebo HFCS (High Fructose Corn Syrup) nebo HFS (High Fructose Syrup); 

HFCS 42 (42 % fruktosy v sušině sirupu) - nápoje, cereální výrobky, pečivo
HFCS 55 – sladké nápoje (soft drinks)
HFCS 65 - čepované soft drinks 
HFCS 90 – míchá se s HFCS 42 za vzniku HFCS 55.

směs Glc + Fru, při vyšším obsah fruktosy má vyšší sladivost (možnost nižšího 
dávkování), nižší GI 

kukuřičný

Sirupy
Ad. 2



vzorek sacharidy cukry složení

Čekankový sirup 4,7 4,7 extrakt čekanky, sukralosa

Tekutý cukr nízkokalorický 7,2 7,2 fruktóza, steviol glykosidy

Sirup s javorovou příchutí 75,6 75,6 invertní cukr= 47,5 % glukózy, 47,5 % fruktózy a 5 % sacharózy 

Třtinová melasa 73,7 60 melasa z cukrové třtiny,  63,7% sacharózy, 17,5% glukózy, 18,7% fruktózy 

Špaldový sirup 93 69 20 % glukózy a 36 % maltózy.

Sirup z ječného sladu 92 92 2,5 % fruktózy, 9 % glukózy a 39 % maltózy.

Datlový sirup 64 64 fruktóza 15–30 g, glukóza 17–40 g, sacharóza 3–34 g

Syrob višňový s dužninou 83 83 řepný cukr

Pšeničný sirup 78 67 21 % fruktózy, 27 % glukózy a 17 % maltózy.

Čekankové slazení pro děti 4,7 4,7 extrakt z kořene čekanky, karamel

Čekankové slazení  s příchutí 

medu

4,7 4,7 extrakt z kořene čekanky, karamel, sukralóza

Smrkáček 86,5 86,5 třtinový cukr

Agávový sirup 75 74 77 % fruktózy, 16-21 % glukózy a 3 % sacharózy.

Javorový sirup grade C 90 79 5 % fruktózy, cca max. 5 % glukózy a cca 66 % sacharózy

Sirup z kokosových květů 74 69 70% sacharóza

Sirupy – různé zastoupení cukrů

Rysová, a kol., 2018 



Fruktóza
 Hlavním zdrojem ovoce a med, ale i sirupy – fruktózový, fru-glc, glc-fru

 Resorpce fru střevní sliznicí za účasti GLUT5 je pomalejší než vstřebávání glc nebo gal

 Prvním orgánem utilizujícím fru z potravy jsou játra

 V játrech je fru metabolizována rychleji než glc … proč? 

- snadný transport přes plazmatickou membránu

- fru obchází část reakcí glykolýzy, které jsou nejpomalejší a určují její rychlost

 Rychlý metabolizmus fru vede po konzumaci stravy bohaté na fru a sach k rychlé 

spotřebě ATP (zvýšená tvorba AMP, IMP, kyseliny močové),  

ke zvýšené syntéze mastných kyselin  jejich esterifikaci

a sekreci lipoproteinů (zejména VLDL) do krvi



Fruktóza
 negativní vliv na riziko obezity, inzulínové rezistence, metabolickému syndromu, 

nealkoholické cirhóze jater či dyslipidémie

 na rozdíl od glukózy méně stimuluje centra mozku, neovlivňuje uvolňování inzulinu, 
nízké hladiny hormonu leptin, což vede k otupení pocitu sytosti a většímu pocitu 
hladu, vedoucí k další konzumaci jídla a rizika tloustnutí v důsledku přejídání

 fruktóza se mění v játrech na tuk snadněji a ochotněji než glukóza: 
glukóza se mění v játrech na tuk asi z 5 %, fruktóza ze 40 %, což  vede ke ztučnění 
jater a ukládaní tuku hlavně v oblasti břicha. Triglyceridy se pak spolu s 
cholesterolem ukládají v cévách

 sacharóza se v tenkém střevě rozkládá na fruktózu a glukózu pomocí sacharázy a 
fruktóza se dostává do jater, kde se přemění na využitelnou energii (glykolýza) nebo 
na jaterní glykogen a v případě přebytku se ukládá do formy triglyceridů 

 ALE! Záleží též na množství a frekvenci konzumace…
 jak často je „jen občas?“

 fruktóza též v ovocí ale s vlákninou, vitaminy… 



Další možnosti slazení

steviol-glykosidy steviosid a rebaudiosid, Stevia rebaudiana

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9vie_sladk%C3%A1#/media/Soubor:Stevia-rebaudiana-total.JPG

Steviol-glykosidy se získávají z lístků rostliny Stevia rebaudiana 
Bertoni za pomocí horkovodní extrakce.
Naše práškové stolní sladidlo na bázi steviol-glykosidů je založeno 
na intenzivním sladidle - steviol-glykosidu a nosném sladidle -
fruktóze. Toto složení je zvoleno záměrně, aby se směs dala 
snadno používat při náhradě řepného cukru, zejména pak při 
pečení a vaření, kdy není možné používat čisté steviol-glykosidy 
(jejich sladivost je až 350x vyšší než u řepného cukru).
Naše sladidlo na bázi steviol-glykosidů je 4x sladší než řepný cukr, 
použijete ho tedy o 75% méně a díky složení má také mnohem
nižší glykemický index, a to celkově o téměř 88% než při použití 
řepného cukru!
Sladivost: 5 g (1 lžička) sypkého sladidla nahrazuje 20g (4 lžičky) 
řepného cukru.
Složení: fruktóza, sladidlo: steviol-glykosid RA 97% (0,9%), 
fosforečnan vápenatý (protispékavá přísada).
100 g (nahrazuje 400 g cukru) - 1669 kJ / 393 kcal, bílkoviny 0 g, 
sacharidy / z toho cukry - 98,2 g /98,2 g, tuky 0 g.



Výrobek obsahuje erythritol a stevioglykosidy. 

Laktóza, sladidlo – steviolglykosidy 96 % (14,1 %), 
L-leucin, plnidlo – sodná sůl karboxymethylcelulózy. 

Steviolglykosidy 97 %, vlhkost 6 %.
Vhodný pro vaření, pečení a doslazování nápojů. 
Dávkování: 1 g sladidla Natusweet Stevia čistý 
extrakt 97% má sladivost jako 280 g cukru. 
Vyznačuje se nulovou kalorickou hodnotou i 
nulovým obsahem cukru.

Složení dostupné na www stránce:



FODMAP
Fermentovatelné oligo-, di-, monosacharidy a polyoly

 obtížně se vstřebávají v tenkém střevě a přechází do tlustého střeva v nezměněném 
stavu, zde štěpeny sacharolytickými bakteriemi (rychlá fermentace) za tvorby velkého 
množství střevních plynů (oxid uhličitý, vodík, metan) 

 rozpětí střevního lumen a následná aktivace mechanoreceptorů jsou pravděpodobně 
hlavními faktory, které vedou ke spuštění řady střevních obtíží

 fruktooligosacharidy (pšenice, žito, cibule, česnek), galaktooligosacharidy (luštěniny)
 laktóza
 fruktóza, resp. její nadbytek oproti glukóze
 mannitol, sorbitol, maltitol, isomalt a xylitol

 ALE prebiotická vláknina, zdroje vápníku, ML, vitaminů, vlákniny, bílkovin, snížení 
bifidobakterií ve střevě

 dieta s nízkým obsahem FODMAP - restriktivní dieta, dohled odborníka - zmírnění 
obtíží u osob se syndromem dráždivého tračníku - úleva u 86 % pacientů, u 50 % 
pacientů s UC a MC, zlepšení GIT potíží vrcholových sportovců, NCGS, syndromu 
bakteriálního přerůstání v tenkém střevě, studie k redukci rizika vzniku divertikulitidy 

 I. fáze eliminace (3-8 t.), II. fáze reintroduce - znovuzavádění jednotlivých FODMAP do stravy (1 
skup. 1 t.), III. personalizace - monitorování max. tolerovaného množství, obnovit pestrost stravy. 



Nízkosacharidová dieta
 30-130 g sacharidů. Pod 50 g S           tvorba ketolátek          nutriční ketóza
 zvýšené množství bílkovin / obvyklé množství bílkovin: 15-20 % u DM
 zvýšené množství tuků - LCHF (kvalitní máslo, sádlo, panenské oleje, ořechy)
 vejce, maso, ryby, sýry, (plnotučné) mléčné výrobky, zelenina, ořechy, semínka, 

avokádo, olivy, kokos, ovoce méně
 NE přidaný cukr, sladkosti, průmyslově zpracované potraviny, průmyslově 

zpracované tuky, pekárenské výrobky, sacharidové přílohy (nahrazeny zeleninou). 
Přísnější varianta s cílem navodit ketózu omezuje též ovoce, luštěniny, sladkou 
zeleninu

 redukce hmotnosti
 nevyžaduje DS, proteinové nápoje
 nutriční ketóza ≠ metabolická acidóza při nedostatku inzulinu
 ! nevhodná u osob s poruchami metabolizmu tuků
 léčebně: 

 epilepsie, 
 snížení glykemické nálože příznivé na kompenzaci DM1 i DM2, snížení dávky 

hypoglykemizující léčby, u diabetika nenavyšovat bílkoviny (glukoneogeneze), 
nevhodné při PAD – glinidy, deriváty sulfonylurey (riziko hypoglykémie), glifloziny

 nemusí vyhovovat každému

 chybí dlouhodobé výzkumy!



Cukry v dětské výživě

 Ochutnat cukr a sladkosti co nejpozději

 Děti by neměly mít volný přístup ke sladkostem

 Sladkosti nejsou za odměnu

 Místo cukrovinek ovoce, příp. sušené ovoce (přislazováno!)

 Místo kupovaných sladkostí domácí koláče, ALE !

 1 sklenice 100% ovocného džusu nahrazuje 1 porci ovoce, ALE !



Jedna zákeřná kostka, velikosti pěsti, či hrsti nevadí, ale více jich v jídelníčku 
nahradí zdravé, doporučované potraviny, které mají vyšší nutriční hodnotu.

Výživová pyramida pro děti (ČR)



Vyhláška č. 282/2016 - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků při přípravě balených i 
nebalených obložených pekařských výrobků se připouští. Nepřipouští se nabízení 
majonéz, dresinků, hořčice, kečupu12), olejů a tuků pro účel dochucení 
zakoupených výrobků samotným spotřebitelem v místě prodeje., 

novelizována č. 160/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o 
požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k 
prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Příloha.

Potraviny ve školách



Kategorie potravin

Nejvyšší přípustná hodnota (g/100 g nebo g/100 

ml)

sůl9) tuky cukry10)

zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce 

nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku
0,5

bez přídavku 

cukru11)

suché skořápkové plody12), olejnatá semena13), luštěniny13) a výrobky z nich
bez přídavku 

sodíku / soli11)

bez přídavku 

cukru11)

masné výrobky a výrobky zvajec14) za předpokladu minimálního obsahu 10% 

hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 

100 g hotového výrobku z vajec

2,1 15,0

výrobky z produktů rybolovu a akvakultury15) za předpokladu minimálního 

obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového výrobku
2,1 30,0

ochucené a neochucené 

mléčné výrobky16)

mléko 0,5 5,0 11,0

kysané nebo zakysané mléčné výrobky 0,5 5,0 11,0

tvarohy 0,5 10,0 11,0

sýry 2,5 30,0

pekařské výrobky17)

chléb 1,8 10,0 5,0

běžné pečivo 2,0 8,2 5,0

jemné pečivo 1,3 15,0 20,0

nealkoholické nápoje18) 5,0

balené i nebalené obložené pekařské výrobky 2,5 20,0 10,0

ostatní potraviny 1,0 5,019' 10,0



Dětský jídelníček plný vápníku a vlákniny

Snídaně cereální kuličky / dětské müsli s kakaem (granko) / domácí buchta

Svačina ovocný jogurt, obložené pečivo, kobliha / sušenky / dětská čokoláda s „vysokým“ 
obsahem mléka / želé bonbony

Oběd školní jídelna, spotřební koše

Svačina mléčné / tvarohové přesnídávky (vanilkové, kakaové, jahodové…) /chipsy před 
sportovním kroužkem

Večeře domácí



SHRNUTÍ

 Používat základní, čerstvé potraviny, ne průmyslově zpracované

 Omezit (vyloučit) slazené limonády, kolové nápoje

 Nedoslazovat čaj, kávu, mléko

 Neslazené zakysané mléčné výrobky

 Neposypávat koláče cukrem

 Lepší je domácí koláč než kupované sušenky (cukry + tuky)

 Místo sladkostí ovoce

 Pozor na proslazené cereální směsi, müsli, sušené ovoce, slazené 

mléčné výrobky, (slazené) ovocné džusy, šťávy, záleží i na 

množství a frekvenci

 Číst etikety výrobků (co je na 1. místě, kolik S, T…)





Děkujeme za pozornost

Práce byla připravena v rámci projektu výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ, 
grant MŠMT: LM2018100 a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální 
podpory MZE-RO0318.


