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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů 

vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup 

k přípravě kvasu, průběh destilace, získání odpadních produktů a představení hlavních aktivních 

složek všech produktů. 

V experimentální části práce byla nejprve provedena charakterizace meziproduktů a produktů 

z hlediska obsahu cukru, ethanolu a polyfenolu. Všechny extrakty obsahovaly množství polyfenolu 

a cukru charakteristické pro různé fáze zpracování a výroby ovocných destilátů. Extrakty z různých 

fází výroby byly porovnány z hlediska obsahu polyfenolů, flavonoidů, glukózy, fruktózy, ethanolu 

a následně byly popsány změny mezi jednotlivými fázemi. Na závěr bylo navrhnuto řešení dalšího 

využití odpadních produktů vznikajících při zpracování ovocného kvasu. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis was aimed on characterisation of intermediate and waste products of some 

fermentation productions. The theoretical part of this thesis is aiming on characterization of raw 

material and its fermentation, process of distillation, waste product and introduction of main active 

components of all these intermediates.  

In the experimental part were characterized intermediates and products regarding the contents 

of sugar, ethanol and polyphenol. All these extracts contain particular levels of polyphenol and sugar 

corresponding to individual phases of fruit distillates production. The chemical characteristics of 

extracts from different phases of fruit distillates production were compared. Parameters as total 

phenolics, flavonoids, glucose, fructose and ethanol were evaluated. Subsequently the changes 

between individual phases were described. In conclusion, a solution of further use of waste products 

formed during fruit fermentation process was suggested. 
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1  ÚVOD 

Při výrobě známých ovocných destilátů není sama destilace nejdůležitějším procesem pro získání 

kvalitních pálenek, ale předchází jí neméně důležitý proces kvašení, který dává pálence 

charakteristickou chuť a aroma. Vše začíná volbou odrůdy ovoce, jeho zpracováním a následným 

zkvašením. Při kvašení je zpracováván cukr kvasinkami, které jen přeměňují na alkohol, což je cílová 

látka obsažená v pálenkách a způsobuje euforický až tlumivý stav. Spolu s tvorbou alkoholu dochází 

v průběhu kvašení i ke vzniku specifického aroma. Kvas je tedy hmota potřebná k získání pálenky, 

jehož správná příprava a doba kvašení je zcela zásadní pro získání kvalitní pálenky. Pro České kraje je 

nejznámější a nejoblíbenější tzv. slivovice, která se získává z kvasu připraveného ze švestek. K velice 

oblíbeným pálenkám také patří meruňkovice, hruškovice a jablkovice, které se často přezdívá calvados. 

Ovocné pálenky se pyšní poměrně vysokým obsahem ethanolu v rozmezí 40-55 %.  

Při destilaci je potřeba kvas zahřát na poměrně vysokou teplotu a následně alkohol v podobě par 

ochladit do kapalného stavu, aby mohl být jímán, což má za důsledek velké ztráty tepla a vody. Kvasný 

zbytek po destilaci tzv. výpalky se prozatím využívají spíše omezeně pro krmné a biotechnologické 

účely.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Suroviny pro přípravu ovocného kvasu 

Volba a kombinace surovin použitých na přípravu kvasu, a tudíž k výrobě ovocných destilátů, je 

nejdůležitějším faktorem pro získání specifických námi požadovaných senzorických a aromatických 

látek. 

2.1.1 Peckoviny 

Peckoviny je souhrnný název pro skupinu ovocných dřevin, do kterých patří: švestka, třešeň, višeň, 

durancie, mirabelky, meruňky a broskve. Pro peckoviny je typická jejich ranní plodnost a jedlé dužnaté 

plody s tenkou slupkou a peckou [1]. 

2.1.1.1 Švestky 

Švestka domácí je starý, středoevropský strom, pěstovaný povětšině v selských zahradách a dříve i 

zplaňující na mezích, v plotech apod. V dnešní době mají velkou významnou produkci ovocné sady. 

Barva švestek je velmi pestrá. Existují odrůdy modročervené, fialově červené, žluté i zelené, které 

bývají často křížené se slívou. Plody se k nám dovážejí především z Bulharska, Ameriky a Jižní Afriky. 

Pro účely lihovarské se hodí každá odrůda, pokud obsah cukru v úplné zralosti není menší než 8-10 %. 

Nejlepší švestkové destiláty jsou z domácí švestky. Když jsou dobře vyzrálé, mají vysoký obsah cukru, 

který může dosáhnout až 15 %. Po stránce chuťové vyhovují téměř všechny odrůdy, tedy i odrůdy 

velkoplodé a rané. Ze švestek se pálí pálenka slivovice. Švestky určené k výrobě slivovice se ponechají 

na stromech až do úplné zralosti. V úplně vyzrálých plodech je daleko vyšší obsah cukru, množství 

kyselin klesá a plody jsou aromatičtější. Pouze plody dokonale vyvinuté a vyzrálé mohou poskytnout 

slivovici konkurenceschopných vlastností. Přestože aroma slivovice není nijak citlivé, nesnáší větší 

množství přiboudliny, která přichází do slivovice z kvasu, připraveného z plodů nahnilých, plesnivých 

a nedozrálých. Vůně po hořkých mandlích i po švestkách je pak přiboudlinou zastřená a uplatňuje se 

vůně i chuť různých látek, vzniklých rozkladnou činností cizí mikroflóry. Částečně se podaří tuto 

nepříjemnou příchuť odstranit odborně vedenou destilací za použití deflegmátoru, ale odstraní se tak 

často i žádoucí přednosti pálenky. Kvůli zachování typického a žádoucího aromatu, měl by se kvas 

destilovat i s částí pecek. Kvasy bez pecek pak postrádají onu typickou chuť, neboť se využilo jen části 

plodu [1][2][3]. 

2.1.1.2 Třešně  

Obsah cukru třešní kolísá mezi 9-18 % a činí v průměru 10-12 %. Pro lihovarské účely mají význam 

jen stromy bohatě plodné, s plody aromatickými a cukernatými. V tomto směru mají přednost divoce 

rostoucí třešně s červenými i černými plody. Ve vyšších polohách nad 500 m se místy vyskytují 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
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drobnoplodé kulturní třešně s plody černými, vynikající kořenité chuti. Vhodnější jsou opět odrůdy 

pozdnější [1][2]. 

2.1.1.3 Višně  

Obsah cukru u višně obecné je přinejmenším stejný jako u třešní, ne-li vyšší. Jsou dobrou surovinou 

pro výrobu višňovice. Pro lihovarství jsou cenné tmavé višně, v plné zralosti temně rudé, jejichž šťáva 

intenzivně barví. Višňovice se vyrábí buď přímo z višňového kvasu, nebo z višňového vína. Zpracování 

višní je stejně choulostivé jako zpracování třešní, tudíž je nutný pečlivý pracovní proces [2]. 

2.1.1.4 Durancie  

Durancie mají pro průmyslové účely, jako výchozí surovina na výrobu povidel a pálenek řadu 

předností. Pálenka ze samotných durancií je při pečlivém ošetřování kvasu a odborné destilaci velmi 

jemná a lahodná (mají velký podíl cukru). Kvas musí být veden čistě, nejlépe při nízkých teplotách a v 

uzavřených nádobách. Obsah cukru zpravidla převyšuje obsah ve švestkách, a proto jsou alkoholové 

výtěžky z durancií větší než ze švestek. Bohužel mají malou aromatičnost a nedostatek látek chuťových, 

typicky švestkových [1]. 

2.1.1.5 Mirabelky  

Mirabelky jsou žluté, kulaté plody a velikostí se podobají švestkám. Mají velmi příjemnou a sladkou 

chuť. Vysoký obsah cukru, až 15 %, předurčuje dobré výtěžky. Většinou se přidávají do kvasů ostatního 

ovoce jako příměs, kvůli poměrně velkému obsahu vody a cukru. Samotný destilát z mirabelek je 

vynikající a aromatický. Příprava kvasu vyžaduje zvláštní péči a kvašení musí probíhat čistě. Plody 

musí být bezpodmínečně zdravé a zcela zralé [1]. 

2.1.1.6 Meruňky a broskve  

Jedná se o cenné ovoce-meruňka obecná a broskvoň obecná. Obsah cukru mají do 10 %. Používají se 

většinou poškozené kusy. Ovšem z meruněk, i v našich podmínkách, lze vyrobit jednu z nejlepších a 

nejjemnějších ovocných pálenek. Předpokladem pro nejkvalitnější destilát jsou meruňky plně vyzrálé, 

lépe přezrálé, nejlepší jakosti a bez náznaku hniloby a plísně. Charakteristické je jemné, typické 

meruňkové aroma při kvašení i při destilaci [1]. 

2.1.2 Jádroviny 

Jádroviny jsou skupinou rostlin a dřevin, ke kterým patří: jabloň, hrušeň, kdoule, hloh, jeřáb, mišpule 

a muchovník. Jejich plod neobsahuje velkou pevnou strukturu uvnitř, nemá skořápku na povrchu a 

nemá tenkou slupku obalující měkké dužnaté oplodí, ale plod rostliny je jedlý, s více či méně pevnou 

jedlou dužninou obsahující více či méně jader [1].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod
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2.1.2.1 Jablka 

Jablka jsou nepravé plody jabloně domácí. Na výrobu pálenky se hodí všechny z nekonečného množství 

existujících odrůd, podmínkou je vždy dostatečné množství cukru. Obsah cukru se pohybuje mezi 8 až 

12 %. Výběr ovoce závisí na tom, jak kvalitní produkt chceme vyrobit. Špičkové pálenky vyžadují 

dozrálé, zdravé a aromatické plody. Na pravý jablečný destilát se zpracovávají pouze jablka jedné 

odrůdy. Pálenka z rozemletého, celého ovoce není zdaleka tak jakostní, jako pálenka z vylisované 

šťávy, která je velice kvalitní a jemná. Většinou se kombinuje vylisovaná šťáva a rozemleté ovoce 

v poměru 3:1 [1][2][3]. 

2.1.2.2 Hrušky 

Pro pálenice se používají stolní moštové hrušky, co do množství však mnohem méně než jablka. Obsah 

cukru je mezi 5-12 %. Jako surovina pro výrobu pálenek nejsou zvlášť ceněny, protože jejich citlivé 

aroma se během výrobního procesu snadno poškozuje a získá se destilát jen střední jakosti. Pro 

vynikající kvalitu je ceněna odrůda Williamsova čáslavka. Jedná se o sladké hrušky, které se dobře 

hodí i na sušení. Výtěžek však není zvlášť vysoký. Skladování před přípravou kvasu je zvláště nutné u 

moštů bohatých na třísloviny, aby se třísloviny trochu odbouraly, mohou totiž inhibovat kvašení. 

Vzhledem k extrémně nízkým kyselostem je třeba věnovat mimořádnou pozornost čistému kvašení. Je-

li kvasná teplota příliš vysoká, přejde alkoholické kvašení většinou bez přerušení v biologické 

odbourávání kyselin, což je pro kvalitu absolutně nepřijatelné. Senzoricky významné složky kvasu 

hrušek Williams se snadno dostanou při hluboké destilaci hodně daleko, až do dokapu. První dojem při 

ochutnání se projeví jako plnost v chuti, která však při bližším posouzení není zcela čistá. Přepne-li se 

destilace dříve na dokap, na výstupu bude destilát jemnější a chuťově čistší, přesto výrazně silný 

[1][2][4]. 

2.1.3 Bobuloviny 

2.1.3.1 Jeřabiny 

Divoké jeřabiny – plody jeřábu obecného, které se v přírodě často vyskytují, mají nízký obsah cukru. 

Podstatně vyšší obsah mají jeřabiny vyšlechtěné. Na výrobu pálenky se zvlášť hodí plody jeřábu 

moravského, které obsahují přes 10 % cukru a vzhledem k ostatním daleko méně tříslovin a kyselin. 

Rovněž jeřáb ruský sladkoplodý má vysoce sladké plody a obsah cukru je často ještě větší než u jeřábu 

moravského. Pravý, čistý jeřabinový destilát je téměř vzácností. Je výborné chuti, vůně a jde dobře na 

odbyt [1]. 

2.1.3.2 Jalovčinky 

Jsou nepravé plody jalovce. Jsou velmi oblíbenou surovinou k výrobě pálenky typu borovička nebo 

jalovcová a výchozí surovinou pro výrobu ginu. Mají značný obsah cukru, který v suchých plodech činí 



 10 

20-30 %. Mimoto obsahují hodně pryskyřice a éterických olejů, které destilátu, např. borovičce, 

propůjčují specifickou chuť a vůni. Při výrobě pravého borovičkového destilátu se při čisté fermentaci 

dosahuje velmi dobrých výtěžků [1]. 

2.1.3.3 Maliny 

Plody maliníku jsou význačné příjemným, vysokým aroma. Jsou dobrou surovinou pro výrobu pálenek, 

avšak velmi náročné na způsob zpracování. Musí být po sběru velmi rychle zpracovány, neboť jsou 

velmi snadno napadány různými plísněmi [1][2][4]. 

2.1.3.4 Ostružiny 

Plody dozrávají během pozdního léta a po sběru je nutno je co nejdříve zpracovat. Z těchto plodů lze 

získat pálenky střední jakosti s typickou příchutí. Ostružiny obsahují poměrně vysoké procento volných 

kyselin (u plně vyzrálých plodů až 2,7 %), proto se nedoporučuje sbírání a zkvašování plodů 

nedozrálých, obsahujících velmi mnoho volných kyselin [2][4]. 

2.1.3.5 Bezinky 

Plody bezu černého se velmi dobře hodí na výrobu pálenek. Obsahují přes 7 % cukru a velké množství 

aromatických látek, které dávají pálence zcela typické vlastnosti. Zpracovávají se plně vyzrálé, aby se 

snížil vliv tříslovin, které bezinky obsahují (0,25 %) [2][2][4]. 

 

Tabulka 1 Průměrná doba kvašení a výtěžek alkoholu ze 100 kg ovoce [2] 

Druh ovoce 

Průměrná doba v týdnech 
Průměrné výtěžky ze 100 kg 

surovin 

kvašení dokvášení 
100 % destilát 

[l] 

50 % destilát 

[l] 

švestky 4-8 4 4-4,5 8-9 

mirabelky 3-5 3 2,5-4 5-8 

třešně 2-3 1 3-4 6-8 

višně 2-3 1 3-4 6-8 

meruňky 2-3 1 2-3 4-6 

broskve 2-3 1 2-3 4-6 

jablka 5-10 4-5 2,5-4 5-8 

hrušky 4-8 3-4 2-4 4-8 
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2.1.4 Ostatní suroviny 

2.1.4.1 Voda 

Voda se ke kvasu přidává jen v nejnutnějších případech. Přídavku vody se vyhýbáme hlavně proto, že 

se jím zvětšuje množství kvasu, který má být destilován. Vodu je však nutno přidat, zpracovávají-li se 

kořínky, některé bobule a ovocné výtlačky [2]. 

2.1.4.2 Lihovarské kvasinky 

Kvasinky patří mezi jednobuněčné houby rozmnožující se převážně vegetativně (pučením). Pravými 

kvasinkami nazýváme takové, které se řadí do druhu Saccharomyces cerevisae. Jsou to fakultativně 

anaerobní mikroorganismy, což znamená, že jejich primární činností je fermentace (kvašení), ale jsou 

schopny růst a utilizovat sacharidy (případně i jiné uhlíkaté substráty) i za aerobních podmínek. 

Aerobní kultivace se využívá při výrobě pekařského droždí. S. cerevisiae fermentují glukosu, manózu, 

fruktózu, galaktózu, maltózu, sacharosu, maltotriosu a z jedné třetiny rafinózu. Pro účely výroby lihu 

se používají kvasinky s vysokou rychlostí tvorby ethanolu a jejich tolerancí k němu a nízkou produkcí 

vedlejších metabolitů. Ideální podmínky pro lihové kvašení jsou teplota mezi  

27–32 ˚C a hodnota pH v rozmezí 4-6. Obecně lze říct, že činnost kvasinek ustává při koncentraci 

ethanolu mezi 14 až 15 % objemových. Nepravé kvasinky jsou kvasinky, u nichž převládá oxidativní 

metabolismus, přičemž dochází na povrchu kvasného media za přístupu vzduchu k jejich masivnímu 

nárůstu, což se projeví vznikem kožovitých nebo křísovitých útvarů [1][3][4]. 

2.2 Postup při výrobě ovocného kvasu 

2.2.1 Úprava a příprava ovoce ke kvašení 

Jelikož pro výtěžek alkoholu je směrodatný obsah cukru v ovoci, vybíráme vždy jen plody dobře 

vyzrálé, v nichž množství cukru dosáhlo vrcholu. Nedoporučuje se použít ovoce přezrálé nebo dokonce 

nahnilé, neboť bývá kontaminováno velkým počtem bakterií, které během kvašení snižují výtěžek 

alkoholu. Rovněž nevhodné je ovoce nedozrálé, neboť pro nedostatek cukru je výtěžek alkoholu 

podprůměrný. Ve skutečnosti se ovšem ve značné míře zpracovává jak ovoce nahnilé, tak i padavky a 

vůbec plody druhořadé, a to proto, že ovoce pálené na líh nemusí mít takovou kvalitu. Některé závody 

na zužitkování ovoce zpracovávají výhradně jen ovoce vyřazené, které se vůbec nehodí ani k sušení 

nebo k nakládání, ani k přípravě marmelád apod. [5]. 

Při česání ovoce na výrobu pálenky se musí postupovat s jistou opatrností, hlavně se musí zamezit, 

aby se ovoce nepotlouklo, protože poraněná místa se stanou v krátké době půdou pro vegetaci bakterií 

a plísní. Shnilé ovoce nejlépe ihned po sklizni vyřadit. Některé plody se nechávají po sklizni ještě na 

hromadách dozrát, přičemž v nich obsažený škrob se změní na cukr a také aroma se zjemní. Dozrávající 

proces se využívá hlavně u jablek a hrušek. Ovoce musí být uloženo ve vzdušné místnosti, jinak by se 

dozrání nedosáhlo, a naopak zahníváním by utrpěla jakost [5][6]. 
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Při uskladnění ovoce dochází však ještě k dalším různým změnám, především k poklesu váhy a 

kyselosti. Hrušky při uskladnění nabíhají zevnitř do hněda za současného poklesu obsahu třísloviny. 

Tehdy, kdy obsah třísloviny je dost značný, je dobré nechat hrušky nějakou dobu odležet, protože příliš 

vysoký obsah třísloviny by mohl ohrozit řádný průběh kvašení. Uskladnění ovoce se nesmí ovšem 

protáhnout tak, aby se objevily příznaky zahnívání, při němž pak nastává vedle jiných závad rychlý 

pokles obsahu cukru, a to zejména u ovoce peckovitého. Z této příčiny se peckovité ovoce nenechává 

ležet vůbec a ihned po očesání se zpracuje. Podobně se postupuje i u plodů bobulovitých [6]. 

Jestliže má kvas správně kvasit, doporučuje se sklizené plody, než se rozmělní, očistit praním. Jablka 

a hrušky se propírají v kádích, přičemž se voda během praní vyměňuje. Je-li zapotřebí očistit větší 

množství ovoce, použijí se speciální pračky na ovoce. Plody peckovité a bobule se zpravidla neperou. 

Jsou-li znečištěny, oplachují se ponořováním v koších do vody. Stopek se zbavují hlavně ty druhy 

ovoce, u kterých na ně připadá poměrně značný podíl. Oddělují kvůli obsahu látky drsné příchuti, která 

se může snadno přenést i na destilát. Platí to především pro zpracování třešní [5][6]. 

2.2.2 Rozmělnění surovin na kvas 

Principem je rozmělnit strukturu ovoce a uvolnění ovocné šťávy obohacenou o cukry, aby mohlo 

docházet ke kvalitnějším kvasným procesům. Jestliže chceme zpracovat ovoce na pálenku, musíme 

dbát, aby bylo ovoce, pokud možno co nejlépe převedeno na kaši. U ovoce měkkého vzniká kaše 

samovolně, kdežto u tvrdšího je nutno plody rozemlít, nebo je rozmělnit nějakým jiným způsobem a 

po případě přidat i vodu [7][8]. 

Švestky nebo třešně není třeba rozemílat, stačí je napěchovat do kvasných kádí neb sudů. Jestliže se 

i přes to rozmělňují, musíme dávat pozor na narušení pecek. Rozmačká-li se příliš mnoho pecek, 

vystupuje pak v destilátech silně hořkomandlová příchuť a zastírá vlastní ovocné aroma. Tak jako ze 

švestek a třešní se připravuje kvas i z mirabelek. Z broskví se připravuje kvas obyčejně jen tehdy, jde-

li o plody poškozené. Vzhledem k velkým a značně tvrdým peckám, jaké jsou u broskví, nelze toto 

ovoce rozmělnit na obvyklých mlýncích. Pecky je nutno proto co nejdříve vyloupat připravit kvas tím 

způsobem, že se plody pěchují [9]. 

 

Obrázek 1 Rozmačkané švestky připravené ke kvašení [10] 
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Z peckovitého ovoce a plodů se nezbytně musí rozemlít trnky, neboť se vyznačují značnou tvrdostí. 

Při mletí se musí dávat pozor, aby se pecek rozmačkalo jen malé množství anebo rozmačkání pecek 

úplně zamezit, neboť pálenka z trnek se již sama o sobě vyznačuje silnou hořkomandlovou chutí. S 

oblibou se připravuje kvas z trnek, které namrzly, neboť tím obsah třísloviny v nich poklesne a získaný 

kvas je pak způsobilejší k rychlému a dokonalému prokvašení. Trnky s normálním obsahem třísloviny 

kvasí velmi zvolna a musí se proto průběh kvašení podporovat přídavkem vody [7]. 

Jádrové ovoce je možno zpracovávat rovněž tak, že se rozemele, přenechá pak kvašení a destiluje. 

Postupuje-li se však takto, dostávají se do destilátu mastné kyseliny, tvořící se z jader, a tím nabývá 

destilát nepříjemné chuti a stává se méněcenným. Účelnější je proto postupovat při zpracování 

jádrového ovoce tak, že se nejprve z něho připraví šťáva, která se nechá vykvasit, čímž se vlastně 

nejprve připraví ovocné víno [7]. 

2.2.3 Kvasné nádoby 

V ovocných lihovarech se používají dřevěné kádě nebo sudy, popřípadě i vycementované nádrže 

opatřené vhodným izolačním nátěrem. Před naplněním kvasu se musí tyto kvasné nádoby důkladně 

vyčistit, a to jak mechanicky, tak i dezinfekčními prostředky. Po vyčištění jakýmkoliv dezinfekčním 

prostředkem musí pak vždy následovat řádné, opakované vypláchnutí čistou vodou, aby použitá 

dezinfekce nerušila řádný průběh kvašení. Sudy a kádě se čistí též vysířením, tj. zapálením sirných 

knotů uvnitř nádoby [7]. 

Na kvašení jsou vhodné kádě s dobře přiléhajícím víkem. Otevřené kádě nebo nádoby s 

nepřiléhajícím víkem se nehodí, neboť nastává značné unikání alkoholických par, a kvas je také více 

náchylný k octovému kvašení. Na pokrytí kádě je třeba mít dobře přiléhající víko, které se může ještě 

více zatěsnit. Naprosto nevhodné jsou nádoby železné, ty nevzdorují kyselosti ovocných kvasů. Totéž 

platí o nádobách betonových, jejichž povrch se účinkem kyselin naleptává a stávaje se drsným 

nedovoluje, aby se stěny mohly řádně vyčistit. Toto vzájemné působení kvasu a materiálu kvasných 

nádob má vliv na složení kvasu a na jakost hotové pálenky. Někdy se může těmito vlivy způsobit značné 

poškození chuti ovocného destilátu [7]. 

Těsným uzavřením nádob se má omezit přístup vzduchu a tím především potlačit octové kvašení, 

kterým tlumí normální průběh kvašení a snižuje výtěžek alkoholu. Octové kvašení působí škodlivě i na 

chuť ovocných pálenek, neboť kyselina octová tvoří s alkoholem výrazně páchnoucí ester a zakrývá 

tím jemnější ovocný buket. Přístupem vzduchu se mimo to podporuje vegetace kvasinek a plísní, které 

sice ovocnou pálenku významně v chuti nepoškozují, ale tento stav je vždy doprovázen ztrátami 

alkoholu, který se uvedenými organizmy rozkládá na vodu a oxid uhličitý [7]. 

Kvas do kvasných nádob nenaléváme až po okraj, aby později nenastalo přeplnění a následná ztráta 

kvasu. Ideální množství kvasu odpovídá 4/5 kvasné nádoby. Takto naplněnou kvasnou nádobu je 

nejlépe ihned uzavřít. V uzavřených nádobách se hromadí vyvíjející se oxid uhličitý nad povrchem 
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kvasu a zamezuje tak přístup vzduchu ke kvasu. Zplodiny kvašení musí však z nádoby unikat, proto je 

třeba nějaký otvor. U stojatých sudů unikají zplodiny otvorem ve dvířkách, u sudů ležatých zátkovnicí. 

Ovšem i tyto otvory jsou místem, kudy se mohou do kvasu dostat nevítané organizmy. Proto se 

doporučuje opatřit tyto otvory zařízením, které sice dovoluje zplodinám kvašení unikat, zamezuje však 

přístup venkovního vzduchu. Takové zařízení může být buď suchá nebo vodní kvasná uzávěrka[8]. 

 

Obrázek 2 Kvasná nádoba 285 l [11] 

2.2.4 Kvašení spontánní a řízené 

Ovocné kvasy, připravené ze zdravého a zralého ovoce, ponecháme kvasit spontánně, samovolně, 

poněvadž při samovolném kvašení se uplatňuje přirozená mikroflóra, tzn. mimo kulturních kvasinek i 

jiné mikroorganismy, které s tvorbou esterů, aldehydů a jiných buketních a aromatických látek 

přispívají ke zkvalitnění destilátu. V případě, že ovoce je poškozené, mikrobiálně napadené, nezralé, 

bylo umyto apod. nebo je nutné kvašení co nejrychleji rozběhnout, je výhodnější použít zákvas, kterým 

může být čistá kultura vinných kvasinek nebo lisované droždí (předem rozmíchané v malém množství 

kvasu) nebo část kvasu z předchozí kádě nacházející se ve stádiu bouřlivého kvašení. Přídavkem 

zákvasu zajistíme rychlý rozběh hlavního kvašení a znemožní se tím možnost rozvoje kontaminující 

mikroflóry a zvrhnutí kvašení [1][8][12]. 

2.2.5 Průběh kvašení 

Obecně kvašení probíhá za neúčasti kyslíku pomocí kvasinek. Pyruvát je dekarboxylován na 

acetaldehyd, který je následně alkoholdehydrogenázou redukován na etanol. Konečným produktem 

fermentace jedné molekuly glukózy jsou 2ATP, 2CO2, a 2 molekuly etanolu 𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 +

𝐶𝑂2. 

Kvašení ovocného kvasu probíhá ve třech stupních: 

1. Zahájení kvašení: Vývoj oxidu uhličitého je poměrně slabý. V této době dochází hlavně k 

rozmnožování kvasinek. 
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2. Hlavní kvašení: V tomto stupni vyvíjejí kvasinky silnou až bouřlivou kvasící činnost 

(obrázek 3) o čemž svědčí značný vývoj oxidu uhličitého a stoupající teplota kvasu. Při 

hlavním kvašení zkvasí hlavní podíl cukru obsažený ve kvasu. 

3. Dokvašování: Bouřlivý vývoj oxidu uhličitého ustává a kvasinky přeměňují poslední 

zbytky cukru na alkohol a pomalu začínají snižovat svoji aktivitu (obrázek 4)[6][8]. 

 

 

Obrázek 3 Bouřlivý začátek hlavního kvašení [10] 

 

Obrázek 4 Hlavní klidné a konečné kvašení [10] 

Jestliže je kvas dobře rozmělněn, tak se za letní teploty dostaví kvašení již prvého anebo druhého 

dne. Na počátku je vývoj oxidu uhličitého slabý a rovněž i teplota kvasu stoupá jen zvolna. Teprve 

později, při normálním kvašení ve třech až čtyřech dnech, se dostaví hlavní kvašení, vyznačující se 

rychlým stoupáním teploty kvasu a značným vývojem oxidu uhličitého. Během hlavního kvašení zkvasí 

hlavní podíl. Toto kvašení trvá delší dobu a přechází potom v pozvolné dokvašování, při němž kvasinky 

přeměňují poslední zbytky cukru na alkohol. Počátek kvašení se projevuje ve kvasných vodních 

uzávěrkách procházením bublin. Stejně důležité je sledovat podle vývoje plynu i průběh hlavního 

kvašení, pak dokvašování a ukončení kvašení. Během kvašení vynáší vyvíjející se plyn pevné části 

kvasu na povrch tekutiny, čímž se podporuje, jsou-li kádě otevřené, rozvoj octových bakterií. Tomuto 
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nebezpečí, aby část kvasu nezoctovatěla, se čelí častým ponořováním pevných součástí kvasu zpět do 

tekutiny [7]. 

Průběh kvašení je možné kontrolovat vizuálně (vzhled kvasu a deky, vývin oxidu uhličitého) nebo 

jednoduchým způsobem na základě změn sacharizace a kyselosti. U kvasů je třeba si všímat:  

   a) původní sacharizace 

   b) původní kyselosti 

   c) konečné sacharizace a kyselosti [7]. 

I když konečná sacharizace kvasu (prokvas) není bezpečným ukazatelem prokvašení (množství 

necukerných látek není v surovině konstantní), slouží alespoň k dobré orientaci. Typické hodnoty 

prokvasů pro některé ovocné kvasy: třešně 2,2-7 % hmot., švestky 2-8 % hmot., ovocné šťávy 0,4-1 % 

hmot., slívy 1,2-5 % hmot. Stupeň prokvašení závisí nejen na odrůdě, ale hlavně na zralosti ovoce. 

Nezralé ovoce má poměrně více látek necukerných, a proto jsou i prokvasy vyšší, čím jsou plody 

cukernatější a zralejší, tím je prokvas nižší, což má souvislost i s množstvím alkoholu (který stupeň 

prokvašení zdánlivě snižuje) [8]. 

Kvašení je ukončeno, když ustane vývoj oxidu uhličitého. Po ukončeném kvašení klesají pevné části 

kvasu poznenáhlu ke dnu, vývoj oxidu uhličitého ustává a na povrchu se objeví čirá tekutina, která již 

nechutná sladce, ale vysloveně kysele. Ukončení kvašení závisí na mnoha faktorech, z nichž největší 

vliv má teplota udržovaná během kvašení. Známkou ukončeného kvašení je sice okamžik, kdy přestane 

vývoj oxidu uhličitého, nemusí to však být známkou toho, že veškerý cukr byl zkvašen. Jestliže během 

kvašení působily nepříznivé vlivy, které průběh kvašení nepříznivě ovlivnily, nastane snadno případ, 

kdy ve kvasu zbývá nezkvašený cukr. Tato okolnost se ovšem nedá zjistit pouhým pozorováním podle 

zkušeností, a proto musí nastoupit laboratorní stanovení konečného stupně prokvašení [8]. 

2.2.6 Vliv teploty 

Správný a nerušený průběh kvašení je závislý i na teplotě při kvašení dodržované. Přiměřené teploty 

jsou 15 °C až 18,5 °C. V praxi se často stává, že se těchto teplot nedosáhne, protože kvašení spadá 

většinou do podzimních měsíců. Kvasné kádě stojí volně na dvoře nebo na nedostatečně krytém místě. 

Za chladného počasí se může stát, že kvašení buď úplně ustane, nebo postupuje jen zvolna. Opačným 

případem je, nastane-li oteplení, pak dochází k bouřlivému, a ne tak kvalitnímu kvašení. Přestoupí-li 

pak teplota kvasu 30 °C, dochází ke ztrátám alkoholu odpařením, podporuje se vývoj škodlivých 

bakterií a kvašení se i předčasně ukončí. Je tedy jednou z podmínek postarat se o udržení vhodné teploty 

během kvašení. Pokud je třeba při přípravě kvasu přidat vodu, lze vhodně zvolit její teplotu, a tak 

regulovat i teplotu zákvasnou. Aby se udržela počáteční teplota i po dobu kvašení, bývá účelné umístit 

kádě s kvasem v uzavřené, nepříliš studené místnosti. Po ukončení veškerých kvasných procesů se 

kvasící nádoba neprodyšně uzavře a hotový kvas se poté destiluje [13][14]. 
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2.2.7 Vliv pH na průběh kvašení 

Nejvhodnější hodnota pH je v okolí 4-6. Je-li pH hodnota příliš vysoká nebo příliš nízká, dojde k úhynu 

kvasinek, což případně může vést ke zvýšenému růstu bakterií a tím i k jinému, nežádoucímu kvašení. 

Případnou kyselost kvasu snížíme přidáním uhličitanu vápenatého. Horší je varianta, kdy je kvas chudší 

na kyseliny, pak se mohou škodlivé mikroorganismy rozmnožovat rychleji. Přídatkem kyselin jde tomu 

to předejít, ale nesmí se překročit snesitelná hranice pH pro kvasinky [6]. 

2.3 Destilace 

Destilace je složitý fyzikální pochod, při kterém se oddělují destilované kapaliny na složky s různou 

tenzí par. Složky v destilované kapalině těkají při různé teplotě kapaliny. Čím má složka nižší bod varu, 

tím je těkavější a snadněji přechází do destilátu. Těkavost složky souvisí přímo s tenzí její páry. Čím je 

tenze páry určité složky vyšší, tím má složka nižší bod varu. Destilace je jediná separační metoda, která 

se používá v průmyslovém měřítku k oddělení ethanolu ze zápary. Kromě ethanolu a vody obsahuje 

zkvašená zápara ještě další těkavé látky, jako jsou vyšší alkoholy, aldehydy, estery, nižší mastné 

kyseliny a ovocné zápary obsahují také větší množství methanolu. Je známo, že bod varu vody je při 

teplotě 100˚C, kdežto ethanol vře při 78,3˚C. Na základě toho, ale neplatí, že při destilaci odejde prvně 

alkohol a po zvýšení teploty voda, protože ethanol tvoří s vodou binární neoddělitelnou azeotropickou 

směs s bodem varu 78,15˚C, nižším než obě čisté látky. Takovou směs nelze rozdělit destilací za 

normálního tlaku. Cílem destilace zápary je alkohol a aromatické látky ze zápary včetně pevných 

zbytků (částečně například pevné části ovoce, odumřelé kvasinky, barviva, případně i zbytky po 

extrakci bylin) oddělit. První destilát se nazývá lutr a nemá ještě vlastnosti ušlechtilých pálenek a 

minimálně jednou se ještě destiluje. Druhá destilace se nazývá rektifikace. Cílem rektifikace je zesílení 

lutru na požadovanou lihovitost, a hlavně pak jeho vyčištění od cizích, nežádoucích, třeba i 

páchnoucích a někdy i zdravotně závadných zplodin, pocházejících z fermentace [9][13]. 

2.3.1 Destilační zařízení 

Destilační zařízení, která se používají v pěstitelských nebo jiných pálenicích, slouží k vydestilování 

aromatického etanolu z prokvašených ovocných kvasů a vína. Destilační zařízení je důležitá a 

nepostradatelná součást výroby ovocných pálenek [9][13].  

Důležitost dokazuje fakt, že i z velmi dobrých, čistých, aromatických kvasů, se může vlivem 

destilačního zařízení získat druhořadá pálenka. V závislosti na sestavení destilační aparatury se 

částečně odvíjí alkoholový výtěžek. Veškeré zařízení, které přichází do kontaktu s unikajícími parami 

nebo jejich kondenzáty, má být zhotoveno z mědi nebo z takového kovu, na který by páry neměly 

škodlivý vliv. Důležitou součástí destilačního přístroje je chladič, který musí být řešen tak, aby při malé 

spotřebě chladící vody měl dostatečný výkon. Velikost chladiče a jeho chladící plochy musí být 

přizpůsobena výkonnosti destilačního přístroje. V nejjednodušším tvaru je chladič přímou rourou 

uloženou v dřevěném sudě s chladící vodou. Chlazení v tomto případě je ovšem velmi nedokonalé, což 
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má za následek, že z chladiče vytéká málo zchlazený kondensát a vznikají tak ztráty na alkoholu. 

Účelnější je proto chladič hadicový, jenž je ve své podstatě spirálně svinutou rourou vloženou do 

válcovité železné nádoby. Chladící účinek je účinný, když se použije potrubí zhotovené z mědi, což 

však může vést k tomu, že destilát bude obsahovat měď. Další vadou této konstrukce chladiče je, že se 

dá špatně čistit. K dokonalejším a účinnějším destilačním zařízením se proto připojují chladiče jiné, 

technicky lépe vybavené, například talířové, lubové (štěrbinové), plášťové, trubkové aj., u nichž je 

chladící mohutnost stupňována při stejné spotřebě chladící vody. Někdy se za chladič zařazuje tzv. 

předloha či epruveta, která umožňuje, aby při průběhu destilace mohla být pozorována síla toku 

destilátu, jeho obsah alkoholu a i teplota. Destilační zařízení je nutno udržovat pečlivě v čistotě. Když 

je pálení ukončeno a destilační zařízení má zůstat delší čas nepoužíváno, přikročí se k jeho řádnému 

vyčištění. Z kotlíku a klobouku je přitom nutno odrhnout a vymýt kartáči za použití horkého roztoku 

sody veškeré zbytky kvasu. Rovněž je nutno tímto způsobem vyčistiti i chladič. Čištění je ulehčeno 

tam, kde je možno chladič rozebrat, např. u chladiče talířového. Hadicový chladič se vyčistí vypařením. 

Čištění kotlíku a klobouku se provádí mezi jednotlivými plněními kotlíku, ovšem jedině propláchnutím 

vodou. Kdyby se nevyčistil, vytvořily by zbytky kvasu povlaky na stěnách a ty by se mohly připéct. 

Když má být použito destilační zařízení k destilaci jiného druhu kvasu, než který byl do té doby 

zpracováván, nutno pak jak kotlík, tak i chladič důkladně vypařit. [1] [9][13] 

Při tradičním způsobu pálení je pálenice vybavena surovinovým a rektifikačním kotlem různých 

velikostí, chladičem, jímkou na lutr, měřidlem lihu, nádrží na úkapy a dokapy a jímkou na výpalky. 

Surovinový destilační kotel musí být uvnitř vybaven míchadlem, aby nedocházelo k připalování kvasů. 

Některé kvasy jsou na připalování zvlášť náchylné, například kvas z hrušek, nebo kvasy obecně husté. 

Při destilaci lutru již toto nebezpečí nehrozí. Někdy jsou destilační kotle doplněny deflegmátorem a 

katalyzátorem, výjimečně i rektifikačními články, a to většinou v upravovaných nebo nově postavených 

pálenicích  [1][2][9]. 

 

Obrázek 5 Tradiční destilační aparatura [15] 

V dnešní době probíhají destilace i rektifikace v jednom kroku. Tyto přístroje se skládají z 

destilačního kotle, zesilovače, deflegmátoru, chladiče a předlohy. Zesilovač je obvykle složen ze tří 
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rektifikačních pater, která je možno při destilaci zařadit, nebo vyřadit. Další součást řízení může být 

katalyzátor. Katalyzátor je přídavné zařízení, kterého se využívá ke snížení obsahu etylkarbamátu v 

ovocných destilátech. Kyselina kyanovodíková, z níž se reakcí s etanolem etylkarbamát tvoří, reaguje 

s mědí za vzniku těžko těkavých sloučenin. Katalyzátory obsahují měděné spirály nebo lamely. Mají 

stejnou funkci jako měděná přilba destilačního přístroje, pouze ji umocňují velkou katalytickou 

plochou. Klasické i moderní destilační přístroje pracují periodicky. [1][2][4] 

 

Obrázek 6 Moderní destilační aparatura [16] 

1 Zásobní nádoba, kde je kvas předehříván, 2 destilační kotel, 3 plynový hořák, ratifikační kolona 

s třemi patry, 5 deflegmátor, 6 katalyzátor, 7 pára destilátu převáděna do 8 trubkového chladiče, 9 

oddělování frakcí destilace a 10 měřič alkoholu [16]. 

2.3.2 Průběh destilace  

Průběh destilace se dělí do několika částí tzv. frakcí, kde je hlavním faktorem teplota, podle které 

přecházíme z jedné frakce na druhou. 

1. Frakce-úkap (estery, aromatické látky a methylalkohol) 

2. Frakce-jádro nebo prokap je vlastní ovocný destilát  

3. Frakce-dokap je část destilátu, kterou získáváme, pokračujeme-li v destilaci po ukončení 

pálení 2. frakce. 

Všechny frakce (veškerý destilát) jsou evidovány průchodem přes lihové měřidlo. V prvním podílu 

(úkapu) přecházejí nejtěkavější podíly, zejména methanol, acetaldehyd a estery. Tato frakce obsahuje 

až 80 % obj. ethanolu. Množství úkapové frakce bývá asi 1-2 % z celkového objemu rektifikovaného 

destilátu (tj. prakticky ze 100 l kolem 1-2 l úkapu, který je nutno jímat odděleně od jádra). Přestože 

úkap projde lihovým měřidlem a je započten v množství vyrobeného destilátu, musí být odchycen 

zvlášť z důvodu jakosti a nemůže být přimíchán do jádra. Protože jde vesměs o destilace v periodickém 

(diskontiuálním) režimu, dochází díky odvodu destilátu (nízkovroucích složek) k plynulé změně 

složení kapaliny ve vařáku a tím i vytékajícího destilátu, ve kterých postupně klesá, jak obsah 

ethylalkoholu, tak i ostatních těkavých složek destilátu [1][3][6]. 
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Obsah ethanolu je nejvyšší v prvních podílech destilátu (při lihovitosti lutru 20-30 % bývá 70 až 80 

% obj.) a potom postupně klesá tak, jak se snižuje obsah alkoholu v destilované kapalině. S ethanolem 

těkají rovněž doprovodné látky, a to na začátku lehce vroucí a snadno těkavé estery a aldehydy, ke 

konci (při vyšších teplotách) i vyšší alkoholy a těkavé mastné kyseliny a další méně těkavé složky. 

Chování těchto složek při destilaci závisí na okamžitém složení kapaliny v kotli způsobeném intenzitou 

ohřevu, konstrukci kotle, funkci deflegmátoru atd. Pro oddělování jednotlivých frakcí je hlavním 

vodítkem senzorický profil vytékajícího destilátu, jako jeho chuť a vůně. Jako pomocná kritéria mohou 

sloužit teplota v kotli a v parním dómu, množství již vydestilovaného produktu a jeho stupňovitost. Zde 

je skutečně nezastupitelná zkušenost obsluhující osoby zaručující, že přední (úkapové) i zadní 

(dokapové) frakce budou dostatečně přesně odděleny od jádra. Pokud se to nepovede, přítomnost 

úkapových a dokapových složek se projeví ve zhoršení kvality pálenky. Nedostatečně přesně oddělený 

úkap způsobuje palčivou vůni a chuť. Naopak nakyslá, rozpouštědlová chuť a nepříjemná vůně po 

vyšších alkoholech bývají typické při nedokonalém oddělení dokapových složek  [1][3][6][9]. 

Po oddělení úkapů se jímá střední část nazývaná „jádro“. Je to nejkvalitnější destilát: na začátku 

jímání se obsah ethanolu pohybuje kolem 70 % obj. a s potupující destilací klesá pod 20 % obj. Toto je 

i pomyslná hranice, od které by se měla začít jímat další frakce zvlášť jako dokap. Do ní přecházejí 

zejména vyšší alkoholy (přiboudlina), vyšší mastné kyseliny, a i některé vyšší aromatické látky (ketony, 

silice, estery). Podobně jako úkapové složky, tak i dokapové frakce snižují jakost pálenky a musí se 

tedy pečlivě a včas oddělit. Pro dokapovou složku nelze stanovit přesnou hranici, ať již jako určitou 

teplotu par, nebo určitou koncentrací ethanolu v destilátu. Záleží na rychlosti destilace, daném zařízení 

a jakosti lutru. U kvalitních destilátů se někdy střední frakce přestane jímat, když klesne obsah alkoholu 

na 25 % obj. Nikdy se jádro nedestiluje až do nízké koncentrace alkoholu např. 5 % obj., poněvadž by 

tím utrpěla jakost destilátu. Je lepší rektifikaci kolem 20 % obj. zastavit a zbytek vypustit do výpalkové 

jámy, aby destilát obsahoval kvalitní jádro. Střední podíl „jádro“ má mít čistou, příjemnou chuť a vůni 

typickou pro zpracovanou surovinu, má být aromatické bez cizích pachů a příchutí. Po promíchání 

jádro obsahuje průměrně 50-65 % obj. ethanolu [3][6]. 

Musí se proto pro konzumní účely ředit destilovanou vodou na požadovanou stupňovitost. U 

slivovic se obyčejně ředí na 50 % obj. alkoholu, u třešňovic a meruňkovic na 45 % nebo 40 % obj. 

Nevýhodou celé řady současných destilačních zařízení (a to i nově budovaných) je to, že kotle nejsou 

vybaveny deflegmátory. Klasické deflegmátory jsou jedno-či dvoutalířové. Deflegmátor je zařízení 

umístěné nad parním dómem, ve kterém dochází k částečné kondenzaci procházejících par. Páry se tak 

obohacují o těkavější složku a vedou se do chladiče. Získává se destilát o vyšší stupňovitosti, zároveň 

vhodné využívání deflegmátoru umožňuje přesnější oddělení frakcí úkapu a dokapu od jádra. 

Deflegmace by měla být využívána zejména při 2. destilaci a směrem ke konci destilace je stále 

intenzivnější. Intenzita deflegmace se reguluje přívodem chladící vody do deflegmátoru [1][3][6][9]. 
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2.3.3 Výpalky 

Zbytek po destilaci, který zůstává v destilačním kotli, se nazývá výpalky. Je to destilační zbytek 

obsahující veškerou netěkavou sušinu z kvasu. Výpalky se vypouští do sběrných jímek (většinou 

betonových) a odtud se vyvážejí k likvidaci. Likvidace výpalků je značným problémem s ohledem na 

ekologii. Výpalky jsou silně kyselé (nutná neutralizace vápnem), způsobují značné náklady na dopravu 

a udržování skládky ve vymezené lokalitě (nebezpečí kontaminace podzemních vod atd.). Výpalky jsou 

majetkem pěstitele a tento je povinen je na svůj náklad odvést na určenou skládku nebo uhradit pálenici 

náklady na jejich odvoz a likvidaci [1]. 

2.4 Látky s přidanou hodnotou 

2.4.1 Glukóza 

D-glukosa, dextrosa, hroznový cukr, škrobový cukr; patří mezi hexosy. Je to nejvýznamnější 

monosacharid a volný se nachází v rostlinách, vázaný v disacharidech sacharose a laktose. Při 

nepřístupu vzduchu využívají kvasinky glukózu na proces zvaný alkoholové kvašení, který má 

produkty 2ATP, 2CO2, a 2 molekuly ethanolu (C6H12O6 2C2H5OH + CO2). Zdrojem v potravě je ovoce, 

med a složené cukry, jejichž je součástí sacharosa, laktosa, škrob [17]. 

2.4.2 Fruktóza 

Fruktóza je monosacharid, který se řadí k šestiuhlíkatým monosacharidům, patří mezi ketózy. Nachází 

se v mnoha potravinách, např. v medu, dále zejména v ovoci bohatém na vlákninu – jahodách, 

ostružinách, borůvkách, a i v některé zelenině jako např. melounech, sladkých bramborách, cibuli, 

kukuřici a dalších [17]. 

2.4.3 Ethanol 

Ethanol je bezbarvá kapalina ostré alkoholické vůně. Jde o druhý nejnižší alkohol (C2H5OH) s teplotou 

varu 78,3°C. Je snadno zápalný, a proto je klasifikován jako hořlavina 1.třídy. Ethanol je dobře 

mísitelný s vodou. Můžeme s ním setkat i pod názvy jako ethylalkohol, nejčastěji však jako líh [17]. 

2.4.4 Flavonoidy 

Flavonoidy jsou rostlinné látky patřící pod fenoly. V současné době množství známých flavonoidních 

látek přesahuje více než 4000. Rozšíření flavonoidů v rostlinné říši je značné. Vyskytují se ve vyšších 

rostlinách, a to v květech, listech a kůře. Hojně jsou obsaženy v ovocných a zeleninových slupkách, 

obilí a ořechách. Flavonoidy obsahují i výtažky z rostlin, jako jsou například ovocné šťávy, čaje, víno 

a pivo. Flavonoidy jsou ve vodě rozpustná barviva dávající květům, plodům, méně často i listům jejich 

barvu. První zkoumaní zástupci se vyznačovali nápadně žlutou barvou [18]. 
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Jedná se o široce rozšířené pigmenty mající v závislosti na pH fialovou, modrou nebo červenou 

barvu. Lokalizace flavonoidů v rostlinném pletivu je závislé na daném druhu rostliny. Navíc se v 

různých rostlinách vyskytují částečně volně a částečně ve formě glykosidů [18]. 

Rozpustné glykosidy se nacházejí především ve vakuolách. V květech jsou nositeli flavonoidů 

epidermální buňky. Flavonoidy nechybí ani v oplodí plodu, semenech, a dokonce ani v pylových 

zrnech.  Flavonoidy patří mezi polyfenolické sloučeniny syntetizované pouze v rostlinách. Mohou se 

vyskytovat ve volné i vázané formě [18]. 

2.4.5 Polyfenoly 

Polyfenoly jsou sloučeniny, které obsahují dvě a více hydroxylových skupin navázaných n 

aromatickém jádře. Jsou to sekundární metabolity s antioxidačními vlastnostmi přítomné ve všech 

rostlinných orgánech, ale i jejich patologických útvarech. Jejich funkcí je chránit rostliny před 

ultrafialovým zářením, oxidačním stresem a různými patogeny, taniny chrání rostliny před požíráním 

býložravci, lignany tvoří mechanickou výztuhu rostlinného těla a jiné polyfenoly mohou fungovat jako 

signální molekuly. Polyfenoly v rostlinném organismu mají význam i jako repelenty či atraktanty. 

Rovněž působí jako rostlinná antibiotika, antivirotika a antimykotika. Je prokázána široká škála účinků 

těchto látek i na organismus lidský [19]. 

2.5 Použité analytické metody 

2.5.1 Spektrofotometrie 

Spektrofotometrická metoda je založena na Lambertově-Beerově zákonu, který definuje vztah mezi 

absorpcí světla a vlastnostmi určité látky, kterou světlo prochází. Spektrofotometrické měření je 

založeno na platnosti Lambert-Beerova zákona. Zákon říká, že intenzita zbarvení roztoku (tzv. 

absorbance) je při konstantní tloušťce vrstvy měřeného roztoku (délka kyvety) a konstantní vlnové 

délce záření přímo úměrná molární koncentraci c,  

  

𝐴 = Ɛ · c · d 

 

kde A je absorbance roztoku, Ɛ je molární dekadický absorpční koeficient [dm3·mol-1·cm-1], c je 

koncentrace roztoku [mol·dm-3], d je délka kyvety [cm] [20]. 

2.5.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) používá jako mobilní fáze látky kapalné. 

Stacionární fází pak může být buď tuhá látka, nebo kapalina ukotvená na tuhém nosiči, ve formě 

sorbentu. Tímto sorbentem protéká mobilní fáze. Mezi nejčastější uspořádání kapalinové 

chromatografie patří právě HPLC. Při tomto uspořádání je mobilní fáze přiváděna do systému pomocí 

čerpadla za vysokého tlaku. Díky fázovému rozhraní je umožněna distribuce látek mezi stacionární a 
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mobilní fázi. Při dělení látek pak dochází k opakovanému ustálení rovnováhy dělených látek mezi 

mobilní a stacionární fázi.  Separace a eluce jednotlivých složek směsi je ovlivněna jak povahou 

stacionární fáze, tak povahou mobilní fáze. Při použití izokratické eluce hovoříme o konstantním 

složení mobilní fáze, a naopak při gradientové eluci se její složení během eluce programově mění ve 

prospěch silnější eluční složky. Izokratická eluce je vhodná pro dělení látek s podobnými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi. Naopak, gradientová eluce se uplatňuje při dělení látek s výrazně odlišnými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Separované zóny analytů vycházející z kolony jsou zaznamenány 

při průchodu detektorem a signál je převeden do podoby chromatografického záznamu, který je 

nazýván chromatogram (časová závislost intenzity veličiny, která je sledována detektorem). 

Charakteristickými křivkami chromatografického záznamu jsou eluční křivky (píky), které mají 

gaussovský tvar [21][22].  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

3.1.1 Použité standardy 

• Katechin-Sigma-Aldrich (SRN) 

• Kyselina gallová-Sigma-Aldrich (SRN) 

3.1.2 Chemikálie použité na spektrofotometrické stanovení 

• Dusitan sodný- p.a., LachNer, (ČR)  

• Folin-Ciocalteau činidlo- p.a., LachNer, (ČR)  

• Hydroxid sodný- p.a., LachNer, (ČR)  

• Chlorid hlinitý- p.a., LachNer, (ČR)  

• Uhličitan sodný- p.a., LachNer, (ČR) 

• Mobilní fáze na HPLC 

3.2 Přístroje a pomůcky 

• Analytické váhy, Boeco (Nemecko)  

• Centrifuga Boeco U-32R, Hettich Zentrifugen (Německo)  

• Kolona Rezex ROA-Phenomenex  

• Temperovaná třepačka Heidolph Unimax 1010, Labicom (ČR)  

• ThermoFisher Scientific HPLC/PDA/RI (USA): Programátor gradientu  

• UltiMate 3000 Fotometrický detektor  

• Vortex, TK3S, Kartel spa (USA) 

3.3 Vzorky 

Pro experimentální měření bylo připraveno 5 vzorků z celkového objemu 300 l plodů švestky obecné 

v různých stádiích kvašení a po destilaci. 

 

Tabulka 2 Typy vzorků a jejich pozorovaný stav 

Vzorek Pozorovaný stav a konzistence vzorku 

Uzrálá švestka Uzrálá celá švestka bez poškození 

Hotový svrchní kvas Kašovitě hnědá hmota z kvašeného ovoce a ovocné šťávy 

Hotový spodní kvas Téměř čirá tmavě červená hustá kapalina 

Kvas po destilaci Rozvařená řídká hmota růžovočervené barvy 

Usušený kvas Sytě růžová tvrdá hmota 
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3.4 Příprava vzorků na stanovení 

Z každého vzorku byly odebrány 3 g a zředěny vodou na celkovou hmotnost 30 g. Takto zředěné byly 

protřepány, následně odstředěny a přefiltrovány. 

 

Tabulka 3 Navážka s ředěním a dobou třepání 

Vzorek Navážka Přídavek vody Doba třepání 

1. uzrálá švestka 3 g 27 ml 40 min 

2. hotový svrchní kvas 3 g 27 ml 30 min 

3. hotový spodní kvas 3 g 27 ml 10 min 

4. kvas po destilaci 3 g 27 ml 30 min 

5. usušený kvas 3 g 27 ml 40 min 

 

 

Obrázek 7 Upravené vzorky ke stanovení 

Z obrázku 7 je zřejmé, že zbarvení postupně tmavne od 1. vzorku až do 3. a u 4. dochází k poklesu 

barvy, neboť se jedná o vzorek po tepelné úpravě, ve kterém došlo k rozkladu pigmentů působením 

vyšších teplot. U 5. vzorku můžeme již teď předpokládat podle vizuálního stavu, že bude obsahovat 

nejvyšší podíly stanovaných látek, což je způsobeno navážkou stejné hmotnosti vzorku, ale v tomto 

případě se jedná o suchý kvas, který neobsahuje velký podíl vody a šťáv jako ostatní vzorky, tudíž je 

více koncentrovaný. Naopak u 1. vzorku, který má nejslabší zbarvení, byla míra extrakce nejnižší. U 2. 

a 3. vzorku přepokládáme, že bude obsahovat značný podíl ethanolu, neboť se jedná o vzorky po 

kvasném procesu, ale u 4. vzorku je pravděpodobné, že bude obsahovat stopové množství ethanolu, 

protože se jedná o vzorek po destilaci. 

3.5 Chromatografické metody 

3.5.1 Stanovení množství sacharidu a ethanolu metodou HPLC s RI detekcí 

Vzorky glukosy, fruktóze a ethanolu byly analyzovány na koloně Rezex-Phenomenex naplněné 

reversní fází ROA Organic Acid 8 % (300 x 7,8 mm) při 60 °C. Aplikace na kolonu byla provedena 

pomocí nástřiku do dávkovacího ventilu o objemu smyčky 20 µl. Eluce probíhala izokraticky při 
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průtoku mobilní fáze 0,6 ml/min. Jako mobilní fáze byl použit 5mM roztok kyseliny sírové. Vzorky 

byly detekovány na refraktometrickém detektoru. Z chromatogramů o různých koncentracích glukosy, 

fruktózy a ethanolu byly zjištěny plochy píků a byla sestavena externí kalibrační křivka pro 

kvantitativní stanovení koncentrace glukosy, fruktózy a ethanolu. 

3.6 Spektrofotometrické metody 

3.6.1 Stanovení celkových polyfenolů 

Při reakci Folin-Ciocalteuova činidla s polyfenoly vzniká modrý komplex. Do zkumavky je přidáno 1 

ml desetkrát zředěného Folin-Ciocalteuova činidla, 1 ml vody a 50 µl vzorku. Směs je promíchaná a 

ponechána 5 minut stát. Poté je k roztoku přidán 1 ml nasyceného uhličitanu sodného. Po 15 minutách 

stání je měřena absorbance při 750 nm. Každý vzorek byl analyzován třikrát a ze získaných hodnot byl 

vypočítaný průměr a směrodatná odchylka pomocí software Microsoft Office Excel. Koncentrace 

neznámého vzorku je vypočítána z rovnice z grafu závislosti absorbance na koncentraci standardu, 

kterým je kyselina gallová. 

3.6.2 Stanovení celkových flavonoidů 

Do zkumavky je přidáno 0,5 ml vzorku, 1,5 ml vody, 0,2 ml dusitanu sodného. Po pěti minutách je 

přidáno 0,2 ml chloridu hlinitého. Po dalších pěti minutách se k roztoku přidá 1,5 ml hydroxidu sodného 

a 1 ml vody. Po 15 minutách je měřena absorbance vzniklého červeného komplexu při 510 nm. Každý 

vzorek byl analyzován třikrát a ze získaných hodnot byl vypočítaný průměr a směrodatná odchylka 

pomocí software Microsoft Office Excel. Koncentrace neznámého vzorku je poté vypočítána z rovnice 

závislosti absorbance na koncentraci standardu, kterým je katechin. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem práce bylo stanovení a porovnání obsahu polyfenolů, flavonoidů, monosacharidů a ethanolu 

kvasu v různých stádiích kvasného a destilačního procesu. 

4.1 Stanovení celkových flavonoidů 

Stanovení celkových flavonoidů bylo provedeno podle postupu uvedeného v kapitole 3.6.2. Každý 

vzorek byl měřen třikrát a posléze určen průměr těchto hodnot a směrodatná odchylka. Koncentrace 

flavonoidů v extraktech byla vypočítaná z rovnice z kalibrační křivky katechinu. Kvůli faktoru ředění 

desetkrát navýšeny a pro porovnání byly hodnoty zaznamenány do tabulky 4 a byl sestrojen graf 2. 

  

Kalibrační křivka katechinu: 𝑦 = 0,5735𝑥 − 0,0084 [𝑚𝑔 ∙ 𝑚𝑙−1] 

 

Graf 1 Kalibrační křivka katechinu 

 

Tabulka 4 Obsah flavonoidů v extraktu a kvasu 

Vzorek 
Koncentrace v extraktu 

[mg/ml] 

Množství v celkovém 

kvasu 300 l [g] 

1. Uzrálá švestka 0,35 ± 0,03 104,97 

2. Hotový svrchní kvas 1,40 ± 0,04 420,58 

3. Hotový spodní kvas 1,76 ± 0,04 528,68 

4. Kvas po destilaci 1,66 ± 0,01 499,04 

5. Usušený kvas 7,35 ± 0,13 2204,36 
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Graf 2 Koncentrace flavonoidů ve vzorcích 

Z tabulky 4 a grafu 2 je zřejmé, že se potvrdil předpoklad obsahu flavonoidů ve vzorcích. Vzorek 

švestky obsahoval nejnižší množství flavonoidů kvůli jejich nedokonalému uvolnění do vody při 

třepání. Vzorek kvasu obsahoval přibližně pětkrát více flavonoidů než vzorek švestky, což je způsobeno 

díky lepšímu uvolnění flavonoidů do roztoku při kvasném procesu, kdy dochází k narušování 

tkáňových a buněčných struktur kvasícího ovoce. U vzorku spodního kvasu je nepatné větší množství 

než u vzorku svrchního kvasu, protože vzorek spodního kvasu je ze spod kvasící nádoby a je bohatší 

na senzorické látky. Vzorek po destilaci má menší pokles množství kvůli vysoké teplotě. Poslední 

vzorek je nejkoncentrovanější, neboť se jednalo o nejsilnější koncentrát kvůli nízkému obsahu vody a 

stejné navážky jako u ostatních vzorků s vyšším obsahem vody. 

Z uvedených výsledků je patrné, že po destilaci (vzorky 4 a 5) zůstává v materiálu stále vysoké 

množství flavonoidů, které by mohly být z odpadních produktů extrahovány a využity k některým 

dalším aplikacím. 

4.2 Stanovení celkových polyfenolů 

Stanovení celkových polyfenolů bylo provedeno podle postupu uvedeného v kapitole 3.6.1. Každý 

vzorek byl měřen třikrát a posléze určen průměr těchto hodnot a směrodatná odchylka. Koncentrace 

polyfenolů v extraktech byla vypočítaná z rovnice z kalibrační křivky kyselina gallové. Kvůli faktoru 

ředění desetkrát navýšeny. Porovnání byly hodnoty zaznamenány do tabulky 5 a sestrojen graf 4. 

 

Kalibrační křivka kyseliny gallové: 𝑦 = 37,193𝑥 − 0,9785 [𝑚𝑔 ∙ 𝑚𝑙−1] 
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Graf 3 Kalibrační křivka kyseliny gallové 

 

Tabulka 5 Obsah polyfenolů v extraktu a kvasu 

Vzorek 
Koncentrace v extraktu 

[mg/ml] 

Množství v celkovém 

kvasu 300 l [g] 

1. Uzrálá švestka 0,29 ± 0,01 86,13 

2. Hotový svrchní kvas 0,34 ± 0,02   102,05 

3. Hotový spodní kvas 0,35 ± 0,00 104,36 

4. Kvas po destilaci 0,35 ± 0,01 106,16 

5. Usušený kvas 0,51 ± 0,03 153,05 

 

 

Graf 4 Koncentrace polyfenolů ve vzorcích 

Z tabulky 5 a grafu 4 je patrné, že se potvrdil předpokládaný obsah v jednotlivých vzorcích, 

podobně jako u flavonoidů. U vzorku švestky byl obsah nejnižší kvůli jejich nedokonalému uvolnění 

do vody při třepání. Při porovnání není tak rapidní rozdíl mezi samotným ovocem a kvasem. U vzorku 

spodního kvasu je opět o něco větší množství než u vzorku svrchního kvasu, protože vzorek spodního 

kvasu je odebrán ze spodní části kvasící nádoby a je bohatší na senzorické látky. Poslední vzorek stejně 
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jako u flavonoidů je nejkoncentrovanější, neboť se opět jednalo o nejsilnější koncentrát kvůli nízkému 

obsahu. 

Z uvedených výsledků je patrné, že po destilaci (vzorky 4 a 5) zůstává v materiálu rovněž poměrně 

vysoké množství fenolických látek, které by mohly být z odpadních produktů extrahovány a využity 

k některým dalším aplikacím. 

4.3 Stanovení množství sacharidu a ethanolu metodou HPLC s RI detekcí 

Pro zjištění obsahu sacharidů a ethanolu byla použita již zmíněná (viz kapitola 3.5.1) 

chromatografická metoda pro stanovení sacharidů a ethanolu. Po dosazení naměřených výsledků ploch 

píků do kalibračních křivek byl vypočten obsah fruktózy, glukosy a ethanolu v jednotlivých extraktech. 

Kvůli faktoru ředění desetkrát navýšeny a pro porovnání byly hodnoty zaznamenány do tabulky 6, 

tabulky 7 a sestrojen graf 8, graf9 a graf 10.   

 

Kalibrační křivka fruktózy: 𝑦 = 4,859𝑥 + 1,0671 [𝑔 ∙ 𝑙−1] 

 

Graf 5 Kalibrační křivka fruktózy 

 

Kalibrační křivka glukózy: 𝑦 = 5,1946𝑥 + 0,0486 [𝑔 ∙ 𝑙−1] 

 

Graf 6 Kalibrační křivka glukózy 
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Kalibrační křivka ethanolu: 𝑦 = 17,062𝑥 + 0,2765 [%] 

 

Graf 7 Kalibrační křivka ethanolu  

 

Tabulka 6 Stanovené množství fruktózy, glukózy a ethanolu 

Vzorek 

Fruktóza Glukóza Celkové 

množství cukru 
Ethanol 

Koncentrace 

[g/1 l] 

Koncentrace 

[g/1 l] 

Koncentrace 

[g/1 l] 
% 

1. Uzrálá švestka 57,22 27,05 84,27 Bez detekce 

2. Hotový svrchní kvas 56,67 1,75 58,42 9,13 

3. Hotový spodní kvas 56,06 1,93 57,99 8,99 

4. Kvas po destilaci 46,87 0,87 47,74 0,44 

5. Usušený kvas 13,69 2,97 16,66 Bez detekce 

 

Tabulka 7 Obsah sacharidů v celkovém množství kvasu 

Vzorek 

Fruktóza Glukóza Celkové 

množství cukru 

Množství v 300 l 

kvasu [kg] 

Množství v 300 l 

kvasu [kg] 

Množství v 300 l 

kvasu [kg] 

1. Uzrálá švestka 17,166 8,115 25,281 

2. Hotový svrchní kvas 17,001 0,525 17,526 

3. Hotový spodní kvas 16,818 0,579 17,397 

4. Kvas po destilaci 14,061 0,261 14,322 

5. Usušený kvas 4,107 0,891 4,998 
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Graf 8 Koncentrace fruktózy ve vzorcích 

Z tabulky 6 a grafu 8 se obsah fruktózy nijak patrně neměnil až na poslední vzorek usušeného 

kvasu, ten obsahoval značně menší množství než ostatní vzorky, což bylo způsobeno při rychlém 

sušení, a to mělo za důsledek karamelizaci části fruktózy, která se rozkládá již při 186°C. Kdybychom 

teoreticky pomocí tabulky 7 přepočítali nasycení po destilaci na suchý kvas pomocí glukózy 

0,891/0,261=3,414 a tuto hodnotou vynásobili obsahem fruktózy po destilaci, dostaneme celkové 

teoretické množství 3,414∙14,061=48,00 kg fruktózy z 300 kg suchého kvasu, což je 16 %.  

 

 

Graf 9 Koncentrace glukózy ve vzorcích 

Z tabulky 6 a grafu 9 lze posoudit vliv činnosti kvasinek na obsah aktivních látek. Jak můžeme 

vidět, obsah glukózy před počátkem kvašení je téměř patnáctkrát vetší než po kvasícím procesu, tudíž 

kvasinky metabolicky zpracovávají glukózu za vzniku energie, oxidu uhličitého a ethanolu. Díky 

zjištěným hodnotám můžeme spočítat procentuální počet glukózy, které kvasinky spotřebovaly a tato 

hodnota činí 93,53 %, což lze považovat za vysoký stupeň konverze. Při porovnání s grafem 10 je jasně 

vidět, že u vzorku švestky nebyl přítomen žádný ethanol a u vzorku kvasů již velké množství ethanolu 

a téměř žádná glukóza.  U vzorků 2. až 5. je obsažená jen zbytková nezkvašená glukóza. 
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Graf 10 Obsah ethanolu ve vzorcích 

Tabulka 6 a graf 10 opět potvrzuje náš předpoklad, kdy vzorek švestky neobsahuje žádný alkohol. 

Podobný výsledek byl získán u vzorku suchého kvasu, kdy se jedná o vysušený vzorek, ve kterém se 

ethanol již nevyskytuje, neboť se jedná o poměrně těkavou látku. Zajímavější je to se vzorky kvasů, u 

kterých proběhl kvasící proces dostáváme se k hodnotě obsahu ethanolu kolem 9 %. Tato hodnota je 

sice poměrně vysoká, ale nikoli ideální, neboť víme, že lihovarské kvasinky prokváší materiál do 

hodnoty okolo 12-15 %. Bohužel u tohoto vzorku nebyly použity ušlechtilé kvasinky, ale jenom divoké 

kmeny, což mělo za následek nižší obsah alkoholu. U vzorku po destlaci je patrné malé množství 

zbytkového ethanolu v kvasu, který se neoddělí, neboť alkohol je azeotropní směs. Destilační aparatura 

ovocné pálenice od společnosti DESTILA s objemem 300 l vydestilovala a pracovala s účinností 

výtěžku 95,14 %. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na technologii kvasných výrob se zaměřením na výrobu ovocných 

destilátů. Cílem práce bylo stanovení a charakterizace biologicky aktivních látek v ovoci, 

meziproduktech a odpadních produktech po výrobě ovocného destilátu. 

V experimentální čísti byly nejprve odebrán vzorky kvasu z různých stádií výroby ovocných 

destilátu a provedena charakterizace z hlediska obsahu cukrů, polyfenolů a ethanolu. Zde byly zjištěny 

výrazné rozdíly v obsahu v různých stádiích kvasného a destilačního procesu. U prvního vzorku 

(švestky) je v porovnání s ostatními velký obsah glukózy a zároveň žádný ethanol. U vzorků kvasu 

(horního a spodního) je vůči ostatním vzorkům vyšší obsah ethanolu, cca 9 %, a zároveň téměř žádná 

glukóza, kterou kvasinky zpracovávají a produkují ethanol jako svůj produkt fermentace. Ethanol se 

v nepatrném množství 0,44 % vyskytuje i u vzorku kvasu po vypálení, což je způsobeno nedokonalým 

oddělením ethanolu od vody, kvůli tvorbě azeotropní směsi. Co se týče obsahu cukru (glukózy a 

fruktózy), tak glukóza se vyskytla v každém vzorku kvasu, ale všude v minimálním množství (až na 

vzorek švestky). Fruktóza se vyskytla také všude, a to v podobném až stejném množství. Výjimkou byl 

vzorek sušeného kvasu, u kterého došlo k znehodnocení příliš vysokou teplotou sušení, což mělo za 

důsledek rozklad části fruktózy. Polyfenoly a flavonoidy vykazovaly podobný trend obsahu ve 

vzorcích, kde u prvního vzorku (švestky) byl vždy obsah nejnižší a v dalších vzorcích kvasu postupně 

rostl. U vzorků kvasů (horního a spodního) došlo k nárůstu kvůli narušení buněčných struktur a 

následné uvolnění do vodného roztoku. Pátý vzorek (usušené výpalky) obsahoval největší hodnotu 

polyfenolů a flavonoidů, zřejmě kvůli zakoncentrování sušením a tím k nižšímu obsahu vody.  

Při finální úpravě kvasu destilací dochází k velkým ztrátám tepla potřebného na zahřátí kvasu, které 

se většinou v běžných pěstitelských pálenicích nevyužívá a dále vody potřebné na zkondenzování 

alkoholových par. Odpadním produktem je zbytek po destilaci kvasu, tzv. výpalky. Teplo uvolněné při 

zahřívaní destilačního kotle je možné jímat a používat ho k vytápění, což by bylo možné i s ohřátou 

vodou z kondenzátoru ethanolových par.  

Ve většině případů se pěstitelské výpalky odstraňují bez jejich využití. V současné době je 

nejčastější způsob odstranění výpalků jejich vyvezení do sběrné jímky na ČOV s bioplynovou stanicí, 

popř. na skládku odpadů. Výpalky by se tedy mohli využívat na produkci bioplynu metodou anaerobní 

fermentace po nutné úpravě pH kvůli jejich kyselému charakteru. Výpalky se dále využívají jako 

krmivo pro hovězí a vepřový dobytek, ale kvůli poměrně kyselému charakteru jsou používány pouze 

jako příměsi. Výpalky je také možné přecedit (odpeckovat) a získané pecky usušit a požívat jako topivo 

(již praktikuje Palírna Bohuňov). Z dosažených výsledků v této práci je patrné, že po destilaci (vzorky 

4 a 5) zůstává v odpadním materiálu stále vysoké množství fenolických látek a flavonoidů, které by 

mohly být z výpalků extrahovány a využity k některým dalším aplikacím.  
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7 Přílohy 

7.1 Chromatogramy 

 

Graf 11 Chromatogram vzorku svrchního kvas 

 

Graf 12 Chromatogram vzorku kvasu a znázorněný píku ethanolu 
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Graf 13 Chromatogram vzorku kvasu a znázorněný pík fruktózy 


