
Tuky (lipidy) uč. 10 - 13  Úkol č. 15 



Tuky 

jsou estery vyšších mastných karboxylových kyselin a glycerolu 
=(triglyceridy) 

 

vznikají reakcí esterifikace: 

karboxylová kyselina + alkohol -> ester + voda 

 reakce probíhají u rostlin i živočichů  

 

Vyšší mastné karboxylové kyseliny: 

 kyselina palmitová – C15H31COOH 

 kyselina stearová – C17H35COOH 

 kyselina olejová – C17H33COOH 

 

 glycerol (trojsytný alkohol)  

 propan-1,2,3-triol 

nasycené kyseliny 
v řetězci mají pouze jednoduché 

(nasycené )vazby 

nenasycená kyselina 
v řetězci má dvojnou 

(nenasycenou) vazbu 

    CH2 – OH 
     | 
    CH  – OH 
     | 
    CH2 – OH 

CH3-(CH2)7-CH=CH -(CH2)7 - COOH  
(částečně rozepsaný vzorec kys. olejové) 



   skupenství  pevné nebo kapalné 
závisí na převaze vázaných nasycených či nenasycených kyselin 

 pevné (říkáme jim tuky) 

v molekule esteru (tuku) je převaha vázaných kyselin nasycených (s jednoduchými vazbami) 
vázaná převaha kyselin palmitové a stearové 

 kapalné (říkáme jim oleje)   

    v molekule tuku je převaha vázaných kyselin s nenasycenými vazbami (s dvojnou vazbou) 
vázaná převážně kyselina olejová (linolová, linolénová … esenciální mastné kyseliny s více dvojnými vazbami v 

řetězci)  

     ve vodě nerozpustné, rozpustné v organických rozpouštědlech        
 (benzen, benzín, toluen) 

     hustota menší než voda 

     zahříváním se roztavují 

     vlivem tepla, světla, vzduchu nebo mikroorganizmů hořknou, zapáchají    
 tento děj označujeme jako žluknutí (mění se na aldehydy, ketony a 
karboxylové kyseliny s menším počtem uhlíků) 

 doporučené skladování  - chlad, tma 

Vlastnosti tuků 



Třídění tuků podle původu 

 živočišné (podkožní vazivo) 

vznik živočišného tuku či oleje - přeměnou tuků, sacharidů, bílkovin 

máslo, sádlo, lůj, rybí olej 

 rostlinné (v semenech a plodech) 

vznik rostlinného oleje - přeměnou sacharidů 

slunečnicový, řepkový, olivový, lněný olej, kakaový tuk … 

Způsoby získávání tuků 

      škvaření (sádlo) 
      vytloukání (máslo) 
      lisování (oleje) 

za tepla 
výtěžky oleje jsou větší, olej má nižší kvalitu 
obsahuje barviva, slizy, nečistoty; musí se rafinovat (čistit) 
za studena 
první podíly oleje, kvalitní; nemusí se čistit 

      extrakce 
         vhodným rozpouštědlem (benzín, sirouhlík, …) se tuk vylouhuje, pak se 
rozpouštědlo odpaří 

 



Využití tuků 

 výroba mýdla (proces zmýdelňování) 

 vařením tuků a olejů v roztoku NaOH (KOH) vznikají sodné (draselné) soli 

karboxylových kyselin stearan sodný(draselný), palmitan sodný (draselný), 

které mají schopnost odstraňovat nečistoty 

 výroba ztužených tuků (proces hydrogenace nebo ztužování) 

 vázané nenasycené mastné kyseliny se působením vodíku za přítomnosti 

katalyzátoru Ni mění na nasycené mastné kyseliny (kapalné oleje se mění 

působením H2 na tuhou konzistenci) 

  

 

 jsou stálejší, odolnější proti žluknutí 

 a) 100% pokrmové tuky 

prakticky bezvodé (vhodné ke smažení) 

 b) emulgované rostlinné tuky (margaríny) 

uměle vytvořené emulze tuků s vodou nebo s mlékem (mají méně tuku) ----

náhrada másla ve studené kuchyni 

 výroba bionafty - methylester kyseliny olejové (MEŘO) 

 suroviny - řepkový olej a methanol 

 

 

- CH = CH - + H2 → - CH2 – CH2- 



Význam tuků pro člověka 

 základní složka potravy  

 zdroj energie 

 vlastní tuk – zásobní látka živých organismů 

 ochrana před ztrátou tělesné teploty 

 ochrana pro vnitřní orgány 

 zdroj esenciálních kyselin (olejové, linolové, linolénové) 

 esenciální - tělo musí potřebnou látku přijímat formou potravy, neumí si látku 

vyrobit 

 zdroj vitamínů A, D, E, K (vitamíny rozpustné v tucích) 



Bílkoviny (proteiny) Uč. 28 - 31 

Jsou základní složkou buněk všech živých organismů 
Rostliny si je dovedou vytvořit z minerálních látek 

Živočichové je musí přijímat potravou bohatou na bílkoviny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní stavební jednotkou bílkovin jsou aminokyseliny 



Aminokyseliny = deriváty karboxylových kyselin 

Obecný vzorec aminokyselin: 

R – CH – COOH  
I 

NH2 

-COOH karboxylová skupina 

-NH2 aminoskupina 

R uhlovodíkový zbytek  

CH2 – COOH  

 I 

NH2 

 

Glycin (Gly) 

kys. aminooctová 

Alanin (Ala) 

kys. aminopropionová 

CH3 – CH – COOH 

            I 

           NH2  

Příklady aminokyselin, název a zkratka: 

biologický význam aminokyselin: 

základní stavební jednotka 

bílkovin 

esenciální kyseliny (tělo si je 

neumí vytvořit) 

jsou součástí potravy 



 dusíkaté sloučeniny … C, O, H, N, některé S, P 
 
makromolekuly se skládají z velkého počtu aminokyselin (sto až dva 
tisíce) spojených peptidickou vazbou -CO-NH- 
 
 
 
 
 
 
 
 
tvorba bílkovin u člověka 
Při trávení potravy v žaludku a ve střevech se bílkoviny z potravy štěpí na 
jednotlivé aminokyseliny, které procházejí střevní stěnou do krve a odtud 
do jednotlivých buněk, kde se znovu peptidicky spojují ve vlastní 
bílkoviny 
počet, druh a pořadí aminokyselin určuje vlastní bílkovinu 

Složení bílkovin 

20 aminokyselin , které jsou součástí bílkovin: 
Alanin (Ala) Leucin (Leu) Isoleucin (Ile) Valin (Val) Prolin (Pro) Fenylalanin (Phe) Tryptofan (Trp) Methionin 
(Met) Glycin (Gly) Serin (Ser) Threonin (Thr) Tyrosin (Tyr) Asparagin (Asn) Glutamin (Gln) Cystein (Cys) 
Lysin (Lys) Arginin (Arg) Histidin (His) Kyselina asparagová (Asp) Kyselina glutamová (Glu)  

peptidická vazba -CO-NH- vzniká 

sloučením karboxylové skupiny 

COOH s aminoskupinou NH2;  

vzniká u toho H2O 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alanin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoleucin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Valin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prolin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenylalanin
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tryptofan&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Methionin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Glycin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Serin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Threonin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyrosin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Asparagin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Glutamin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cystein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lysin
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arginin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Histidin&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_asparagov%C3%A1&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_asparagov%C3%A1&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_glutamov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_glutamov%C3%A1


Vlastnosti bílkovin 
 pevné látky 
 citlivé na 

 teplo (při 60oC se srážejí) 
nastává denaturace bílkovin 

 ozařování 
 silné kyseliny, alkoholy, formaldehyd 
 silné hydroxidy 
 roztoky těžkých solí (Cu, Hg, Pb, …) 

 
Denaturace = srážení bílkovin (změna prostorového uspořádání – změna funkce) 

důkaz a vlastnosti bílkovin 

Zdroje bílkovin 
 živočišné 

 maso, vejce, ryby, mléko, mléčné výrobky 

- plnohodnotný zdroj aminokyselin (obsahují všechny aminokyseliny potřebné  

k tvorbě vlastních bílkovin) 

 rostlinné 

 luštěniny (fazole, čočka, hrách, sója, obiloviny, ořechy, semena, zelenina,…) 

- v rostlinných bílkovinách některé aminokyseliny chybí 

 

 

pokusy: 

https://www.youtube.com/watch?v=3zRekyq9nbA


 stavební (kolagen, elastin, keratin, tubulin)  

 soustava opěrných vláken, součást nehtů, vlasů, vazů, šlach, kloubů 

 transportní (hemoglobin)  

    přenos kyslíku do buněk, přenos nervových vzruchů 

 zajišťují pohyb (aktin, myosin, tubulin)  

    pohyb svalů, pohyb spermií, … 

 řídí a regulují (hormony) 

    růstový hormon, inzulin, glukagon, antidiuretický hormon, oxytocin, …  

 ochranná, obranná (imunoglobulin) 

    na většinu nežádoucích látek je v těle připravena protilátka 

 urychlují chem. reakce (enzymy) 

    každá reakce má jiný enzym např. na štěpení sacharózy je sacharáza 

 zdroj energie 

    pouze za nepříznivých podmínek – až vyčerpá dostupné sacharidy a lipidy        

(při hladovění – úbytek svalové hmoty) 

 

 

 

Funkce bílkovin (příklady bílkovin) 

hemoglobin 



Potravní pyramida užitečné rady  

(doporučení ministerstva zdravotnictví) - video 

Metabolizmus  užitečné rady - video 

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY

