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Úvod 
Pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala téma čokoláda. Toto téma jsem zvolila, 

protože mám čokoládu ráda a chtěla jsem se něco dozvědět o její výrobě. V 

ročníkové práci se dozvíte něco o historii čokolády, o tom jak se z kakaových bobů 

vyrábí čokoláda a také se podíváme na tradiční, i na ty méně tradiční druhy čokolád. 
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1 Historie čokolády 

 

Historie čokolády začíná v období před více než 3 tisíci lety. Již tehdy, v deštných 

pralesích Mexika, pěstovali indiáni kmene Olméků kakaovníky. Když jejich říše 

zanikla, usadili se na tomto území Mayové, kteří uvařili hořkou tekutinu z kakaových 

bobů. 

Kakao bylo součástí různých rituálů a také ho pili výše postavení členové kmenu. 

Kakaovník byl označován jako posvátný strom. Po pádu mayské civilizace. Po pádu 

mayské civilizace se kolem roku 900 n. l. objevují Tolkékové a po nich Aztékové.  

 

http://1url.cz/KtGYS 

 

Kakaové boby se v době od 7. století do 16. století používaly jako platidlo, což 

dokazuje, jak byly ve své době cenné. Byly považovány za dar bohů, a tak pili nápoj 

z kakaového prášku a vody pouze vyvolení během rituálních obřadů. Tento nápoj se 

ale horké čokoládě jak ji známe dnes, moc nepodobal. Byl velmi hořký, pěnivý a 

většinou se dochucoval exotickým kořením jako například vanilka, pepř nebo třeba 

chilli. Tomuto nápoji byly přisuzovány léčivé a povzbuzující účinky. 

 

http://1url.cz/HtGYI 

http://1url.cz/KtGYS
http://1url.cz/HtGYI
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Až v roce 1517 se začala psát historie moderní čokolády. Recept na horkou čokoládu 

si od Aztéků odvezl vládce španělských domorodců. Po jeho návratu se Španělsko 

stalo kolébkou evropské čokolády. Vznikaly zde jedny z prvních čokoládoven, kde se 

po celý den připravovala horká čokoláda. Během 17. století se čokoláda začala 

rozšiřovat po Evropě a hned si ji zamilovali. Pití horké čokolády se stalo módní 

záležitostí. Čokoláda se obvykle nalévala ze stříbrných konviček do luxusních 

porcelánových šálků. Pití horké čokolády bylo vždy velice oblíbené, oblíbenost se 

však ještě zvedla, když se začala sladit cukrem. 

 

http://1url.cz/btGYv 

Postupně se pití horké čokolády rozšířilo ze Španělska do celého světa. Do roku 

1847 se čokoláda konzumovala pouze v tekutém stavu, ovšem v tomto roce se to 

změnilo. Objevila se první velmi nekvalitní hrudkovitá tabulka čokolády. O dalších 28 

let později vznikla první mléčná čokoláda. Na pralinky si lidé museli počkat dokonce 

až do roku 1913. Od této doby chutnala čokoláda tak, jak ji známe dnes. 

 

http://1url.cz/htGYg 

http://1url.cz/btGYv
http://1url.cz/htGYg
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2 Výroba čokolády 

Výroba čokolády je složitý proces. Nejprve se sklidí plody z kakaovníku a přepraví se 

do místa, kde se čokoláda vyrábí. Celý proces se skládá z devíti částí. 

2.1 Čištění 

Kakaové boby se skladují v pytlích nebo silech až jeden rok. Poté jsou boby 

převezeny do čokoládoven. Nejdříve je potřeba odstranit nežádoucí nečistotu, což se 

provádí v čistících strojích. Může se provádět suché nebo mokré čištění. Při suchém 

čištění boby procházejí přes vibrační síta. Mokré čištění probíhá tak, že jsou kakaové 

boby namáčeny v pračkách, tím lze odstranit nežádoucí látky, které nepříjemně 

ovlivňují aroma. 

 

http://1url.cz/ftBeW 

 

2.2 Pražení 

Při pražení získávají kakaové boby čokoládové aroma, vůni a barvu, aby se dále 

mohly zpracovat na kakaovou hmotu. Pražení se provádí v pražiči o teplotě 125-

130°C. Používají se tři způsoby pražení kakaových bobů. Boby se mohou pražit celé, 

můžeme je pražit jako kakaovou drť, nebo také jako kakaovou hmotu. 

 

http://1url.cz/TtpgB 

http://1url.cz/ftBeW
http://1url.cz/TtpgB
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2.3 Drcení 

Po upražení se boby začínají drtit. Upražená jádra kakaových bobů se rozdrtí a díky 

tomu se uvolní poslední zbytky slupek. Po takovéto úpravě vzniká kakaová drť, která 

se ještě jednou důkladně pročistí. 

 

http://1url.cz/ytp1s 

 

2.4 Mletí  

Mletí zjemňuje kakaovou drť na kakaovou hmotu. Tento proces bývá prováděn v 

kakaových mlýnech. Cílem je, aby se uvolnilo kakaové máslo. Vzniká hmota, která se 

používá jako výchozí surovina pro výrobu kakaového prášku, kakaového másla a 

čokolády. Hmota se během mletí zahřívá třením, taje a získává polotekutou 

konzistenci. V takovémto stádiu je dobře zpracovatelná a jde dobře smíchat s jinými 

surovinami přísadami, jako je například cukr. 

 

http://1url.cz/lta2h 

2.5 Lisování 

Kakaová hmota se po mletí zpracovává v lisech. Účel tohoto procesu je získat 

kakaové máslo a kakaový koláč (pevná kakaová část). Kakaový koláč obsahuje 

různý podíl kakaového másla. Dále se použije na výrobu kakaového prášku. 

Kakaové máslo se používá na výrobu čokolády a cukrovinek, dále se používá ve 

http://1url.cz/ytp1s
http://1url.cz/lta2h
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farmacii a kosmetice. Když se smíchá kakaová hmota, cukr a kakaové máslo 

získáme čokoládovou hmotu 

 

http://1url.cz/ztGY5 

 

2.6 Válcování 

V této fázi už se hmota začíná podobat čokoládě. Struktura čokolády se zlepší a její 

konzistence je jemnější. Čokoládová hmota se ve válcovacím přístroji pohybuje zdola 

nahoru a z posledního válce se seškrabuje nožem. Po této fázi má sypkou 

konzistenci. 

               

http://1url.cz/FtG6W         http://1url.cz/CtG6i 

 

 

 

http://1url.cz/ztGY5
http://1url.cz/FtG6W
http://1url.cz/CtG6i
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2.7 Konšování  

Tento proces probíhá v přístroji, kterému se říká konše. Vylepšuje se zde ještě 

aroma a upravuje se struktura. Touto fází je také ovlivněna kvalita čokolády. Záleží 

na rychlosti, době a teplotě konšování. 

 

http://1url.cz/MtG6N 

 

 

2.8 Temperování 

Temperování je konečná fáze výroby. Čokoláda se postupně nalévá do 

temperovacích nádob, kde se hmota míchá a pomalu ochlazuje. Cílem této úpravy je, 

aby byla lesklejší a měla lepší konzistenci. Když je čokoláda upravena, začne se lít 

do forem s určitým tvarem. 

 

http://1url.cz/itlVP 

 

http://1url.cz/MtG6N
http://1url.cz/itlVP
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2.9 Formování čokoládových výrobků 

Každý výrobek z čokolády má svůj odlišný způsob výroby. Tabulková čokoláda získá 

svůj tvar naléváním čokolády do formy ve tvaru tabulky. V dalším kroku ze z čokolády 

odstraní všechny bublinky a čokoláda může začít tuhnout.  

 

http://1url.cz/DtlVy 

3 Druhy čokolády 

3.1 Hořká čokoláda 

Kakaové máslo, kakaová hmota a cukr to je složení hořké, nebo pravé čokolády. 

Taková čokoláda by měla obsahovat nejméně 35% kakaa. Čokoláda se dá 

považovat za kvalitní, když obsahuje 50% a více kakaových přísad. 

 

http://1url.cz/5tlkK 

 

http://1url.cz/DtlVy
http://1url.cz/5tlkK
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3.2 Mléčná čokoláda 

Na rozdíl od hořké čokolády se do mléčné, kromě kakaové hmoty, kakaového másla 

a cukru, přidává také kondenzované mléko. Musí obsahovat nejméně 25% kakaa. 

Obsahovat musí také minimálně 30% kakaových a 15-25% mléčných součástí. 

 

http://1url.cz/ztlkQ 

 

3.3 Bílá čokoláda 

Bílá čokoláda obsahuje pouze kakaové máslo, kondenzované nebo sušené mléko a 

cukr. Někteří lidé nepovažují bílou čokoládu za čokoládu a mají pravdu. Z hlediska 

norem nemá s čokoládou nic společného, jelikož neobsahuje kakao. 

 

http://1url.cz/4tlki 

3.4 Ochucená čokoláda 

Čokoláda může být hořká, mléčná, ale i bílá. Do všech těchto čokolád můžeme přidat 

aroma. Můžeme přidat například jahodové aroma nebo malinové, kávové a mnoho 

dalších. 

 

http://1url.cz/ztlkQ
http://1url.cz/4tlki
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3.5 Čokoláda s dodatky 

Takto nazýváme čokolády, které neobsahují jenom samotnou čokoládu. Obsahují 

také jiné části jako je sušené ovoce, kávová zrna, želé, oříšky a jiné. 

 

http://1url.cz/itlkH 

 

3.6 Plněná čokoláda 

Čokoláda se dá také plnit různými náplněmi. Hodně se plní různými likéry. Mezi 

oblíbené patří pralinky a višně v čokoládě. Může se však plnit různými náplněmi. 

Například z oříšků, kávová náplň nebo třeba jahodová. 

 

http://1url.cz/Xtl4c 

3.7 Porézní čokoláda 

Další druh čokolády je porézní, neboli jinak čokoláda s bublinkami. Vyrábí se stejně 

jako každá jiná čokoláda, ale těsně před ztuhnutím se do hmoty přidá vzduch. 

 

http://1url.cz/utFJ7 

http://1url.cz/itlkH
http://1url.cz/Xtl4c
http://1url.cz/utFJ7
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4 Značky čokolád 

4.1 Orion 

Orion je česká značka čokolády založena v roce 1896. Je to největší výrobce 

čokolády v ČR. Jedna z prvních sladkostí, které firma Orion vyrobila, byly lentilky. 

Krátce na to začali vyrábět tabulkové čokolády, Milenu, Kofilu a Kaštany. Později se 

začala vyrábět také velmi oblíbená Studentská pečeť, tyčinky Margot a Deli, nebo 

také známá oplatka Delissa. Tyto výrobky ale nejsou jediné výrobky značky Orion, 

existuje jich mnohem víc. 

 

http://1url.cz/0tFew 

 

4.2 Milka 

Milka je v ČR jedna z nejoblíbenějších čokolád. Milka vyrábí čokoládu a čokoládové 

výrobky už od roku 1990. Je to mezinárodní značka americké společnosti Mondelez 

International. Znakem firmy Milka je už od roku 1973 fialová kráva, poprvé se objevila 

v televizní reklamě. 

 

http://1url.cz/atFe1 

 

http://1url.cz/0tFew
http://1url.cz/atFe1
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4.3 Lindt 

Lindt je jedna z nejznámějších a nejstarších firem vyrábějících čokoládu. V roce 1879 

začal zakladatel švýcarské firmy Lindt vyrábět čokoládu. Čokoláda tehdy nebyla moc 

dobrá. Byla tvrdá a musela se žvýkat. Po nějaké době tovární učeň našel způsob, jak 

vyrobit čokoládu jemnou a lahodnou. Lindt vyrábí čokoládové pralinky, tabulky 

čokolády a další. 

 

http://1url.cz/ftRiF 

 

5 Neobvyklé druhy čokolád a čokoládové dezerty 

5.1 Čokoláda s chilli 

Čokoláda s chilli bývá většinou hořká, ale může být i mléčná. Chilli čokoláda se dá 

koupit v různé míře pálivosti. Běžné čokolády, které se prodávají v obchodech  bývají 

spíše méně pálivé. Opravdu pálivé čokolády se většinou kupují na internetových 

obchodech, které se specializují na chilli papričky a výrobky z nich. Čokoláda s chilli 

se nemusí jíst jako tabulka čokolády, hodně se také pije v podobě horké čokolády. 

 

http://1url.cz/9tR8k 

 

http://1url.cz/ftRiF
http://1url.cz/9tR8k
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5.2 Čokoláda s pepřem 

Tato čokoláda spojuje chuť kvalitní čokolády se štiplavou chutí pepře. Většinou se 

používá růžový pepř. Pro tento druh čokolády je důležité, aby čokoláda obsahovala 

minimálně 60% kakaa. Dá se také připravit na způsob horké čokolády. 

 

http://1url.cz/KtR84 

 

 

5.3 Čokoláda s čajem 

Tato čokoláda údajně vznikla v Anglii. Spojuje chuť nahořklého čaje a sladké 

čokolády. Pro tento typ čokolády se nejčastěji používá černý čaj, zelený čaj nebo čaj 

matcha. 

 

http://1url.cz/1taKB 

 

 

 

http://1url.cz/KtR84
http://1url.cz/1taKB
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5.4 Čokoládové brownies 

Čokoládové brownies jsou asi nejpopulárnějším americkým dezertem. Vznikly 

koncem 19. století v Chicagu. Populární se však staly v první polovině 20. století.  

Byl to první čokoládový dezert, do kterého se nedávalo práškové kakao, ale 

rozpuštěná čokoláda. Existují dva druhy brownies. Jedno je vlhké a vláčné a druhé 

suché, podobné dortu. Brownies se dělá z čokolády, vajec, másla, cukru a mouky. 

 

http://1url.cz/mtaHm 

 

 

5.5 Sachrův dort 

 

Sachrův dort neboli Sachr je legendou mezi dorty. Poprvé byl upečen v roce 1832, 

ale až několik let poté se dort začal promazávat meruňkovou marmeládou a přelévat 

čokoládovou polevou. Originální receptura je dodnes držena v tajnosti a znají ji 

pouze ti, kteří ho pečou v hotelu Sachr. 

 

http://1url.cz/Ltap9 

  

http://1url.cz/mtaHm
http://1url.cz/Ltap9
http://www.mygreekdish.com/recipe/greek-style-olive-oil-brownies/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3x9SJoLjSAhVGWywKHXcpCGwQjRwIBw&url=http://varimeradi.cz/sachruv-dort&psig=AFQjCNGCJU7jZjBA21dOuTO8ehtXw1961w&ust=1488558861516601
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5.6 Horká čokoláda 

Horká čokoláda je oblíbeným zimním nápojem. Pokud je z kvalitní čokolády, má 

povzbuzující účinky. Populární se stala v 17. století, kdy se začala dělat s mlékem. 

Horká čokoláda se obvykle podává se šlehačkou, posypaná nastrouhanou čokoládou 

nebo skořicí. 

 

http://1url.cz/4taGe 

 

 

6 Závěr 
Ve své ročníkové práci jsem se zaměřila na hlavně historii a výrobu čokolády, na 

druhy a značky čokolád a také na nějaké zvláštní druhy čokolád a čokoládové 

dezerty. Dozvěděla jsem se hodně zajímavých informací, jako například, že se 

bublinkové čokoládě říká porézní a že se dělá třeba i čokoláda se solí a pepřem což 

mi přijde zajímavé. Jsem ráda, že jsem si vybrala téma čokoláda, protože se mi o 

tom dobře psalo. 

  

 

http://1url.cz/4taGe
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55OXZsbjSAhXFzRoKHcn5CbgQjRwIBw&url=http://komarkovakita.blogspot.com/2015/12/ahoj-dneska-tady-pro-vas-mam-tak-po-100.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNH7-SFi547fdjxk450pLlnIgYReGg&ust=1488563591152077
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7 Resumé 

In my coursework I focus on history of chocolate and chocolate production also on 

type and marks of chocolate and on  special types of chocolate and chocolate 

dessert too. I learn som new thinks. For example that some firms make chocolate 

with pepper or salt. I'm glad, that I choose this topic, because I was writing well about 

it. 
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8 Použité odkazy 
https://chcidoameriky.cz/recept-na-americke-brownies-s-cokoladou-a-orechy 

http://ochilli.cz/cokolady-s-chilli/ 

https://www.kucharkaprodceru.cz/brownies-recept/ 

http://www.tyden.cz/rubriky/apetit/cukrarska-lakadla-netradicni-chut-i-

design_85216.html 

http://www.milujicokoladu.cz/cs/temata/show/domaci-vyroba-cokolady/38-fantasticka-

domaci-horka-cokolada-zahreje-a-povzbudi/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacher%C5%AFv_dort 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milka 

http://cokolada.info/druhy-cokolad/ 

http://www.cokolada.cz/historie-cokolady/ 

http://www.cokomuzeum.cz/historie-cokolady 

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=8312&typ=html  

 

 

 

https://chcidoameriky.cz/recept-na-americke-brownies-s-cokoladou-a-orechy
http://ochilli.cz/cokolady-s-chilli/
https://www.kucharkaprodceru.cz/brownies-recept/
http://www.tyden.cz/rubriky/apetit/cukrarska-lakadla-netradicni-chut-i-design_85216.html
http://www.tyden.cz/rubriky/apetit/cukrarska-lakadla-netradicni-chut-i-design_85216.html
http://www.milujicokoladu.cz/cs/temata/show/domaci-vyroba-cokolady/38-fantasticka-domaci-horka-cokolada-zahreje-a-povzbudi/
http://www.milujicokoladu.cz/cs/temata/show/domaci-vyroba-cokolady/38-fantasticka-domaci-horka-cokolada-zahreje-a-povzbudi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacher%C5%AFv_dort
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milka
http://cokolada.info/druhy-cokolad/
http://www.cokolada.cz/historie-cokolady/
http://www.cokomuzeum.cz/historie-cokolady
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=8312&typ=html

