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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá chemickou charakterizací vín odrůdy Pálava a možností využití 
chemické analýzy vín k ověření geografického původu moravských vín odrůdy Pálava. V teoretické 
části bakalářské práce jsou popsány vinařské oblasti v České republice a původ odrůdy Pálava, dále je 
v teoretické části diskutováno chemické složení vína a je v ní rozebrána problematika falšování vína a 
metody užívané pro kontrolu autenticity vín. Experimentální část bakalářské práce je zaměřena na 
analýzu prvkového složení, vybraných fenolických látek, organických kyselin, celkových fenolických 
látek a antioxidační aktivity vín. Naměřená data byla vyhodnocena s využitím technik statistické 
analýzy. Použita byla analýza rozptylu, analýza hlavních komponent a diskriminační analýza. V této 
práci bylo zjištěno, že pomocí provedených chemických analýz a použitých statistických technik 
nebylo možné od sebe odlišit vzorky vín odrůdy Pálava podle jednotlivých moravských podoblastí. 
Podařilo se však prokázat, že vína odrůdy Pálava mají charakteristické chemické složení a lze je odlišit 
na základě chemické analýzy od ostatních bílých vín z vinařské oblasti Morava. 
 
 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the chemical characterization of Palava wines from the Moravian 
region and the possibility of using chemical analysis of wines to verify the geographical origin of the 
Palava variety. The theoretical part of the bachelor thesis describes the wine-growing areas in the 
Czech Republic and the origin of the Palava variety. The theoretical part discusses the chemical 
composition of wine and the issue of wine adulteration and methods used to check the authenticity of 
wines. The experimental part of the bachelor thesis is focused on elementary analyses, analyses of 
selected phenolic compounds, organic acids, total phenolic compounds and antioxidant activity of 
wines. The measured data were evaluated using statistical analysis techniques. Analysis of variance, 
principal component analysis and discriminant analysis were used. The results of this work showed 
that with the help of chemical analyzes and statistical techniques it was not possible to distinguish 
samples of Pálava wines according to individual Moravian subregions. However, this study proved 
that the wines of the Pálava variety have a characteristic chemical composition and it can be 
distinguished on the basis of chemical analysis from other white wines from the wine-growing region 
of Moravia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
Víno, Pálava, geografická autenticita, odrůdová autenticita, chemometrie 
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1 ÚVOD 
Víno je jedním z nejoblíbenějších alkoholických nápojů na celém světě. Jedná se o produkt vyrobený 
z hroznů révy vinné. Je pravděpodobné, že kulturu této rostliny a pěstování vína k nám na Moravu 
přinesli Římané, a tak je víno součástí naší civilizace od 3. stol. n. l. [1]. Na světě existují tisíce odrůd 
révy vinné, které vznikaly v přírodě samovolným křížením a mutacemi a později také cílevědomým 
křížením odrůd, které vedly ke zvýšení jakosti plodů a odolnosti proti nepříznivým činitelům. 
Neustálým procesem šlechtění, klonování a křížení vznikaly stále nové odrůdy, jejichž hrozny se 
navzájem odlišují barvou, velikostí, složením a také chutí, která je pro každou odrůdu typická. Jednou 
z poměrně mladých odrůd vyšlechtěných v České republice je Pálava, která vznikla křížením Tramínu 
červeného a Mülleru Thurgau v sedmdesátých letech 20. století [2].  
 Víno patří k výrobkům, které jsou velmi často falšovány, ať už se jedná o falšování odrůdy nebo 
zeměpisného původu [3]. A právě odrůda Pálava je kvůli svojí oblíbenosti jedním z nejčastěji 
falšovaných vín v České republice [4]. Autenticita vína je velmi důležitým faktorem jak pro vinaře, 
tak pro zákazníky a význam geografického původu je u vína větší než u jakéhokoli jiného 
potravinového produktu [3]. Často se u vín setkáme s pojmem terroir, což odkazuje na jedinečnost 
polohy, která kráčí ruku v ruce s originálním původem vín. Pod tímto označením se však neskrývá 
pouze poloha vinice, ale také další faktory, kterými jsou například počasí, složení a hloubka půdy, 
nadmořská výška, sklon a orientace svahu k světovým stranám, vlastnosti a charakter odrůdy révy 
vinné, ale také lidská činnost při ošetřování vinice a zpracování hroznů. Terroir má vliv na chemické 
složení hroznů i vína, což vysvětluje, proč se můžou lišit vína ze dvou vinic ležících vedle sebe [2][1]. 
V posledních letech bylo vyvíjeno množství metod k odhalení falšování vín a bylo provedeno mnoho 
studií v oblasti autenticity vín. Mezi nejčastější metody patří analýza fenolických látek nebo prvková 
analýza v kombinaci s chemometrií [3][5].  
 Protože je víno složitá směs s rozmanitým chemickým složením, je nutné použít moderní 
analytické techniky jako je optická emisní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, iontová nebo 
vysokotlaká kapalinová chromatografie. Jeden vzorek je pak charakterizován velkým množstvím dat 
a pro zpracování takového množství parametrů je nutné využít statistických technik samostatné vědní 
disciplíny – chemometrie [6]. 
 Cílem této bakalářské práce bylo porovnat chemické složení vín z hroznů odrůdy Pálava mezi 
moravskými podoblastmi a zjistit, jestli jsou vína odrůdy Pálava pocházející z mikulovské podoblasti 
v něčem specifická. Dále se tato práce zabývá srovnáním odrůdy Pálava s ostatními bílými víny a její 
odrůdovou autenticitou. Vína byla charakterizována na základě anorganických a organických látek. 
Byly stanoveny organické kyseliny pomocí IC, fenolické látky pomocí HPLC, antioxidační aktivita 
metodou TEAC a celkové fenolické látky metodou MAS. Dále bylo stanoveno prvkové složení vín, 
metodami ICP-OES a ICP-MS. Získaná data byla vyhodnocena statistickou analýzou pomocí technik 
analýzy rozptylu (ANOVA), analýzy hlavních komponent (PCA) a diskriminační analýzy (DA) 
a výsledky byly porovnány s dostupnou literaturou. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Réva vinná 
Révovité rostliny vyrůstaly na nejrůznějších místech naší planety, většina druhů pochází ze Severní 
Ameriky a Asie. Všechny druhy révy vinné se řadí mezi 14 rodů čeledi Vitaceae, avšak všechny 
klasické odrůdy, z nichž se vyrábí víno pocházejí z druhu Vitis vinifera. Tento druh se dále člení 
na velké množství odrůd. Réva vinná je vytrvalá dřevitá rostlina, která má dvě části – podzemní 
a nadzemní [2]. Podzemní část se skládá z kořenového kmene a kořenů. Délka kořenového kmene je 
ovlivněna půdními podmínkami, většinou se jedná o 30 až 40 cm. Z paty kmene se rozvětvují kořeny 
hlavní, které pronikají hluboko do půdy a také kořeny postranní, které zajišťují výživu keře [7]. 
V nejvrchnější části vyrůstají kořeny povrchové neboli rosné, které jsou nežádoucí a musíme je 
odstraňovat. Hlavní úlohou kořenového systému je upevňovat rostlinu v půdě a zásobovat ji vodou 
a živinami. Také zde probíhají velmi důležité biochemické a fyziologické děje [8]. V nadzemní části 
rozlišujeme zdřevnatělou část keře – dřevo staré, dvouleté a jednoleté (réví). Staré dřevo je pokryté 
odlupující se kůrou – borkou a skládá se z hlavy, kmene a ramen, ze kterých vyrůstá dvouleté 
a jednoleté dřevo. K nezdřevnatělým zeleným částem patří letorosty, které vyrůstají na jaře z oček réví 
a nesou listy, úponky a později i hrozny [9]. 

2.2 Historie vinohradnictví a vinařství 
Réva vinná doprovázela člověka už v době kamenné, což dokazují nálezy semen révy vinné 
ve Švýcarsku [9]. První doklady o výrobě vína pocházejí z období před 7 až 10 tisíci let z pohoří 
Kavkazu. Právě proto mnozí považují Gruzii a Arménii za skutečnou pravlast, nakonec i samotný 
výraz víno pochází z gruzínského slova gvino [2][9]. Odtud se víno dále rozšířilo na území 
Mezopotámie a především Egypta, kde o víně psali a oslavovali ho v obrazech. Také v antickém 
Řecku bylo vinohradnictví na vysoké úrovni a odtud se dále rozšířilo do Itálie, Španělska a dalších 
oblastí kolem Středozemního moře [2]. 
 Dá se předpokládat, že k nám na území Moravy bylo pěstování a konzumace vína přinesena 
římskými legiemi ve 3. stol. n. l. a v průběhu dalších století procházelo naše vinařství mnoha 
proměnami v závislosti na vývoji hospodářských poměrů. Mohutný rozvoj zaznamenalo vinařství 
od 13. století, kdy se začala formovat největší moravská vinařská centra [10]. Rozkvět nastal za vlády 
Karla IV., který nechal do Čech přivézt révu z Burgundska a Porýní a obchodoval s vínem na území 
Evropy [2]. Na rozvoji kvality a originality našich vín se podílel také Vladislav II., který vydal 
nařízení o evidenci vinic a zavedl povinné degustační kontroly mladých vín nebo Rudolf II., který 
vyžadoval originalitu domácí produkce a omezil dovoz zahraničních vín [10]. 

2.3 Vinařské oblasti v České republice 
Česká republika se ve světě řadí mezi malé vinařské země, avšak obliba a spotřeba vína neustále 
stoupá, což je předpokladem pro další rozvoj vinohradnictví [11][12]. V rámci Evropy naše země patří 
mezi severně položené vinařské oblasti, tzv. „cool climate viticulture“, což znamená vinohradnictví 
chladného podnebí. Jedná se o klima s nižšími průměrnými teplotami ve vegetačním období a 
s častějším výskytem mrazu. Dochází zde ke střídání vyšších denních teplot s nízkými nočními a 
takové podmínky příznivě ovlivňují zrání hroznů a vývoj aromatických a fenolických látek [12]. Dle 
zákona č. 321/2004 Sb. je od roku 2004 Česká republika rozdělena na dvě vinařské oblasti – Čechy a 
Morava. Nachází se v nich 6 vinařských podoblastí, 383 vinařských obcí a 18 189 hektarů 
vinic [11][13]. Na katastrálním území jednotlivých obcí se rozprostírají vinice tvořící viniční 
tratě [12]. O celkem 1 313 viničních tratí se zde stará 18 399 pěstitelů, kteří působí ve vinařstvích 
o velikosti obrovských firem až po malé rodinné podniky [13]. 
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 V Čechách se nachází pouze malý podíl (4 %) plochy vinic a z hlediska světového vinařství jsou 
Čechy zařazeny do zóny A. Tato oblast se dělí na 2 vinařské podoblasti – mělnickou a litoměřickou.  
 Většina vinic se v ČR nachází ve vinařské oblasti Morava, která zahrnuje čtyři 
podoblasti - mikulovskou, velkopavlovickou, slováckou a znojemskou [12][13]. Tato oblast je 
zařazena do zóny B a zahrnuje 17 421 ha vinic, což odpovídá více než 96 % osázených ploch všech 
vinic v České republice. Nejvíc obcí a pěstitelů nalezneme ve slovácké podoblasti, největší rozlohu 
vinic má pak podoblast mikulovská a těsně za ní velkopavlovická [13]. 
 

Obrázek 1:Vinařské oblasti a podoblasti v České republice [14] 

 

Tabulka 1:Informace o jednotlivých vinařských podoblastech v ČR za rok 2018 [13] 
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2.4 Odrůdy vín pěstované v ČR  
Podle použití se odrůdy révy vinné dělí na moštové odrůdy, ty jsou určeny především pro výrobu 
moštů a vína. Dále na stolní, které jsou pěstovány k přímé spotřebě a odrůdy podnožové. Neustálým 
procesem šlechtění, klonování a křížení vznikají nové a nové odrůdy. Pokud jsou státem uznané jako 
vhodné pro pěstování v České republice, jsou zapsány do Státní odrůdové knihy [2]. Nejnovější 
odrůdy do ní byly zapsány v roce 2018 a nyní se v ní nachází 61 moštových odrůd, ze kterých se v ČR 
smí získávat jakostní vína. Z toho je 35 odrůd pro výrobu bílých vín a 26 pro vína červená [13]. 
Z celkové plochy pěstovaných moštových odrůd v roce 2019 na území ČR tvořily 71 % bílé odrůdy a 
29 % odrůdy modré. Z bílých odrůd převládá Veltlínské zelené, Müller Thurgau a Ryzlink rýnský, 
z červených je to potom Frankovka, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Za rok 2019 bylo vysazeno 
416,76 ha nových vinic [11]. Mezi nejčastěji vysazované bílé odrůdy patří Ryzlink rýnský, Pálava, 
Ryzlink vlašský, Hibernal a Veltlínské zelené, z modrých odrůd je to Merlot, Modrý Portugal, 
Rulandské modré a Frankovka [13]. 
 

Graf 1:Přehled nejvíce pěstovaných odrůd v ČR v roce 2019 (ha) [11] 

 

2.4.1 Odrůda Pálava 

Pálava je česká odrůda, která vznikla křížením odrůd Tramín červený a Müller Thurgau. Byla 
vyšlechtěna v sedmdesátých letech 20. století na Šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích 
Ing. Josefem Veverkou a později také v Perné u Mikulova. Při pěstování vyžaduje vlhčí, záhřevné, 
živné půdy v dobrých polohách. Období sklizně začíná na přelomu září a října, plodí pravidelně a 
hrozny dosahují velmi dobré cukernatosti, díky čemuž můžeme získávat přívlastková vína vyšších 
stupňů [2]. Hrozny jsou střední velikosti a obsahují přiměřené množství kyselin. Bobule mají 
červenošedou barvu, pevnou slupku a jejich chuť je kořenitá. Proti chorobám a škůdcům vyžadují 
běžnou preventivní ochranu a jsou průměrně odolné proti zimním mrazům [7]. Charakter vína je 
podobný Tramínu, vína jsou plná, aromatická, s nižším obsahem kyselin a dlouhou dochutí. Mají 
zlatavě žlutou barvu a ve vůni se objevuje exotické ovoce a tóny vanilky [12][16]. Pěstuje se převážně 
na Mikulovsku a velmi rychle se stala jednou z nejoblíbenějších odrůd, a právě proto bývá často 
falšována. Do české Státní odrůdové knihy byla zapsána v roce 1977 [16]. Vysazená je hlavně na jižní 
Moravě v mikulovské a velkopavlovické oblasti, méně pak na Slovensku v Malokarpatské 
oblasti [17]. Aktuální rozloha vinic odrůdy Pálava zaujímá 653,94 ha, což odpovídá 3,6 % z celkové 
plochy vinic. V roce 2019 byla plocha vinic této odrůdy v mikulovské podoblasti 284,27 ha, 
ve velkopavlovické 131,97 ha, ve znojemské 129,84 ha a ve slovácké 106,56 ha [11]. 
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Obrázek 2:Hrozen odrůdy Pálava [12] 

 

Graf 2: Plocha vinic odrůdy Pálava v jednotlivých podoblastech v roce 2019 [13] 
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2.4.2 CHKO Pálava 

Pálava nese jméno po malebné krajině v okolí obce Pavlov nacházející se v Jihomoravském kraji. 
Název pochází z historického označení této obce, která dala jméno i nedalekému pohoří – Pavlovským 
vrchům [17]. V roce 1976 bylo toto území vyhlášeno jako Chráněná krajinná oblast Pálava a roku 
1988 bylo zapsáno na seznam mezinárodních sítí biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2003 je 
Pálava součástí rozšířené biosférické rezervace Dolní Morava, která zahrnuje také Lednicko-valtický 
areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje [18]. CHKO Pálava je středobodem krajinné krásy 
mikulovské podoblasti s rozlohou 83 km2 a zaujímá lokalitu Pavlovských vrchů, Milovického lesa 
a okolí města Mikulov. Půdy jsou na tomto území velmi rozmanité, v širším okolí Pavlovských vrchů 
jsou nejvíce rozšířeny vápenité jíly, písky a mohutné sprašové návěje [19]. Nalezneme zde i mnoho 
vzácných druhů rostlin a živočichů, které se jinde v České republice nevyskytují [18]. Teplé a suché 
klima, vápencové podloží, mírné svahy a jílovitohlinité půdy jsou faktory, které příznivě ovlivňují 
pěstování vinné révy na území CHKO Pálava. Pěstují se zde zejména bílé odrůdy, nejrozšířenější je 
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Sauvignon a samozřejmě i Pálava, která pochází z této oblasti. 
Z modrých odrůd jsou nejvíce zastoupeny Frankovka, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe [20]. 

 

Obrázek 3: Mapa CHKO Pálava [Google mapy] 
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Obrázek 4: Viniční tratě mikulovské podoblasti [20] 

2.5 Faktory podílející se na výsledné jakosti vína 
Kvalita vína se formuje již ve vinici, odvíjí se od polohy viniční tratě a také od péče, kterou vinné révě 
vinohradník věnuje. V zahraničí se pro charakterizování původu z určité polohy používá francouzský 
výraz terroir, který se v posledních letech začal používat i u nás. Přestože doslovný překlad tohoto 
slova je půda, v oboru vinohradnictví slouží přeneseně k vyjádření součinnosti mnoha faktorů, které 
mají vliv na výslednou jakost vína [2]. 

2.5.1 Druh půdy a kořenový systém vinné révy 

Réva vinná není náročná na výběr půdy a může se pěstovat téměř všude, kde je dobré provzdušnění, 
přiměřená vlhkost a vhodná zásoba minerálních živin. Půdní typ, obsah minerálních látek, vodní 
a tepelný režim a také hloubka půdní vrstvy se výrazně odráží na růstu, plodnosti, ale také na jakosti 
hroznů a chuťovém vjemu vína. Velikost nadzemní části a hustota výsadby ovlivňuje velikost 
kořenového systému [2]. Struktura podloží se projevuje na odvodnění, hloubce kořenového systému 
a jeho schopnosti shromažďovat minerální látky [1]. 30 % aktivních kořenů se nachází v půdním 
horizontu do 30 cm, 60 % odpovídá vrstvě mezi 30 a 45 cm a jen 10 % kořenů proniká do větších 
hloubek. Kořeny révy přijímají s vodou i minerální látky, které jsou potřebné pro výstavbu a výživu 
[21]. Základní minerální látky pro růst rostlin se nacházejí v půdách. Nejdůležitějšími půdními 
živinami je dusík, který je potřebný při tvorbě zelené hmoty rostliny, dále fosfor podporující vývoj 
kořenů, draslík, jež zlepšuje metabolismus révy, železo, nezbytné pro fotosyntézu, hořčík, který je 
složkou chlorofylu a vápník, který zásobuje kořeny, neutralizuje kyseliny a pomáhá vytvářet půdní 
strukturu [1]. Množství těchto látek závisí na počasí, druhu půdy a hnojení půdy [21]. 
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2.5.2 Podnebí a klima 

Jelikož je réva vinná teplomilná rostlina, jedním z nejdůležitějších stanovištních činitelů je teplota. Při 
průměrné denní teplotě 10 °C se začínají odvíjet životní děje v nadzemních částech rostliny, jedná se 
o aktivní teplotu pro révu vinnou. Každá odrůda vyžaduje různý součet dní s touto teplotou [2]. Ideální 
je roční průměr 14–15 °C, který neklesne pod 19 °C v létě a pod -1 °C v zimě [1]. Dále je důležitá 
průměrná teplota nejteplejšího měsíce, která by neměla klesnout pod 17 °C a průměrná denní teplota 
v době kvetení. Nebezpečné pro révu vinnou jsou teploty pod bodem mrazu, které můžou způsobit 
poškození rostliny. Dalším faktorem majícím vliv na květenství a zrání je světlo a jeho intenzita, která 
je nezbytnou podmínkou fotosyntézy. Důležité je také množství vodních srážek a jejich rozložení 
v průběhu vegetace. Minimální množství pro růst a plodnost je 300 mm vodních srážek za rok 
a za optimum v severních vinařských oblastech se považuje 600–800 mm. Důležitá je i tvorba rosy, 
která v létě sice zvyšuje nebezpečí napadení houbovými chorobami, ale na podzim působí příznivě 
na tvorbu aromatických látek ve zrajících bobulích a na odbourávání kyselin. Velmi nepříznivě 
na révu působí vzdušné proudy nesoucí exhaláty z průmyslových podniků, výfukové plyny nebo 
výpary herbicidních látek užívaných k ošetření obilovin [2]. 

2.6 Chemické složení vína 
Víno je komplexní nápoj s velmi rozmanitým chemickým složením [22]. Vzniká přeměnou růstových 
pletiv plodů révy vinné působením mikroorganismů. Jeho složení a vývoj jsou přímo ovlivněny 
biochemickými procesy a každé víno se vyznačuje velkou odlišností [19]. Neexistují dvě identická 
vína a nelze vyprodukovat přesně stejné víno v různých místech a různých sklizních [23]. Skladbu 
vína si uvědomujeme do určité míry vnímáním vůní a chutí při ochutnávání různých odrůd a druhů 
vín [19]. Dnes víme, že ve víně se nachází více než tisíc složek, od nejjednodušších molekul až po ty 
složitější, z nichž mnoho stovek je identifikovatelných, a dokonce i kvantifikovatelných [23]. 

2.6.1 Voda 

Voda je hlavní složkou vína, je důležitým rozpouštědlem pro všechny ostatní látky. Z chemického 
hlediska je víno kyselý roztok vody a alkoholu obsahující od 750 do 900 g/l vody, pocházejících 
převážně z hroznů, z oxidace organických sloučenin a z různých chemických reakcí (esterifikace 
apod.) [24]. Všechna voda musí být biologického původu a projít tak cévním systémem rostliny, 
přidávání vody se dle zákona č. 321/2004 Sb. považuje za falšování [25]. 

2.6.2 Alkoholy 

Alkoholy jsou hned po vodě druhou nejdůležitější složkou, ve víně bylo identifikováno více než třicet 
alkoholů, avšak většina z nich se vyskytuje v malém nebo stopovém množství [24]. Nejvýznamnějším 
z alkoholů je etanol, který vzniká spolu s oxidem uhličitým činností kvasinek při fermentaci cukrů. 
Pro vznik 1 % objemového etanolu musí kvasinky prokvasit asi 17 gramů cukru v 1 litru moštu [19]. 
Průměrný obsah je od 9 do 13 % obj., což odpovídá 70–100 g/l. Množství etanolu vznikajícího 
při výrobě vína přímo závisí na zralosti hroznů a na druhu kvasinek. Nejčastěji používaný rod 
kvasinek je Saccharomyces, který je velmi dobrým producentem alkoholu [24]. 
 Dalším zástupcem jednosytných alkoholů je metanol, který není produkován přímo alkoholovým 
kvašením, ale je spojen s hydrolýzou pektinů pomocí hroznových enzymů během fermentace. Podíl 
metanolu ve víně závisí na délce macerace, proto se zásadně liší u bílých a červených vín. Průměrný 
obsah odpovídá 0,015 až 0,3 g/l [24]. 
 Alkoholy, které mají více než dva atomy uhlíku, se nazývají vyšší alkoholy. Vznikají metabolickou 
přeměnou aminokyselin kvasinek a ve vínech jsou zastoupeny jen ve stopovém množství. Mají 
na základě výrazného vlivu na vůni a chuť důležitou roli pro aroma vína a často jsou nazývány 
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„přiboudlinou“. Mezi nejčastější patří tří až pětiuhlíkaté alkoholy (2-metylbutanol, 3-metylbutanol, 
propanol, 2-metylpropanol, butanol a pentanol) [15]. 
 Po vodě a etanolu je nejhojnější složkou glycerol. Jedná se o nejjednodušší polyol (alkoholický 
cukr) a jeho průměrný obsah se pohybuje od 6 do 10 g/l [24]. Glycerol je primární produkt fermentace 
a vzniká na počátku kvašení především díky divokým kvasinkám [21]. Ve víně je důležitý 
z organoleptického hlediska, zvyšuje sladkost i vláčnost chuti a vyrovnanost složek. Ve větším 
množství ho nalezneme ve vínech vznikajících z moštů, jejichž hrozny byly zasaženy ušlechtilou 
plísní Bortrytis cinerea, která glycerol produkuje [23]. 

2.6.3 Sacharidy 

Ve víně nalezneme monosacharidy, oligosacharidy i polysacharidy. Nejvíce jsou však zastoupeny 
monosacharidy, z nichž jsou nejdůležitější hexózy jako je glukóza a fruktóza. Tyto sladké cukry jsou 
kvasinkami rodu Saccharomyces metabolizovány na etanol a oxid uhličitý. Glukóza (hroznový cukr) 
a fruktóza (ovocný cukr) se v moštu nacházejí v poměru 1:1 [24]. Kvasinky pak při fermentaci 
přednostně využívají glukózu před ostatními hexózami, proto obsah glukózy při kvašení klesá rychleji, 
a tím se mění výsledný poměr ve prospěch fruktózy. Ve velmi malém množství se zde nachází i další 
sladké cukry patřící mezi hexózy (např. galaktóza) a také nezkvasitelné pentózy (např. arabinóza 
a xylóza), které kvasinky neumí při fermentaci využívat [21]. Cukry vznikají v listech a bobulích díky 
fotosyntéze a jejich obsah je důležitý pro určení potencionálního množství alkoholu ve víně. 
Vzájemný vztah alkoholu a zbytkového cukru určuje výsledný typ vína [26]. 
 Zastoupení oligosacharidů je pouze ve stopovém množství. Jsou tvořeny dvěma až deseti 
monosacharidovými jednotkami, které se snadno hydrolyzují vlastními kyselinami hroznů nebo 
pomocí enzymů [21][24]. Významné jsou především disacharidy (maltóza a sacharóza), mající 
sladkou chuť. Maltóza je ve vínech obsažena pouze v minimálním množství a sacharóza je 
hydrolyzována v průběhu alkoholového kvašení na glukózu a fruktózu, takže by se zde neměla vůbec 
vyskytovat. Oba disacharidy proto můžou sloužit jako ukazatelé podvodného přislazování pro zlepšení 
senzorických vlastností vína [24].  
 Další složkou jsou polysacharidy, které však nenesou sladkou chuť. Jsou tvořeny z více než deseti 
monosacharidových podjednotek vzájemně spojenými glykosidickými vazbami. Jejich obsah se 
pohybuje mezi 2 a 4 g/l. Patří mezi látky nežádoucí, protože tvoří podstatnou část koloidních 
sloučenin a způsobují tak potíže při filtraci. Charakter a kvalita těchto koloidních sacharidů je závislá 
na zdravotním stavu hroznů. Může se jednat o strukturní polysacharidy hroznů nebo o sacharidy, které 
jsou vylučovány ušlechtilou plísní či produkovány kvasinkami nebo bakteriemi [24]. 
 

2.6.4 Kyseliny 

Stejně jako cukry i složky kyselé chuti vína jsou produkty látkové výměny při růstu révy vinné. 
Během vyzrávání nejdříve vzniká v zelených částech kyselina jablečná a později i kyseliny vinná [8]. 
Tyto dvě látky tvoří největší část ze všech organických kyselin, v podstatně menším množství se 
vyskytují i další kyseliny – kyselina mléčná, glukonová, octová, citrónová, jantarová apod. [15]. 
Různých organických kyselin je ve víně obsaženo mnoho, ale jejich podíl se relativně malý a mění se. 
Nacházíme zde ale i několik minerálních kyselin, které jsou téměř vždy ve formě solí [24]. 
 Kyselina vinná je v dobrých ročnících nejčastěji se vyskytující kyselinou v moštech i vínech. Řadí 
se mezi velmi silné kyseliny a vyznačuje se kovovou příchutí a agresivitou. Kromě révy vinné se 
v přírodě prakticky nevyskytuje [24]. Množství kyseliny vinné ve víně může mírně klesat, je to 
způsobeno vysrážením hydrogenvinanu draselného (vinného kamene) v důsledku vyššího obsahu 
alkoholu, který pozměňuje její rozpustnost [21]. 
 Kyselina jablečná převažuje v méně vyzrálých ročnících a poskytuje vínu svěží chuť s ostrými, 
nezralými tóny [26]. Její obsah se snižuje činností kvasinek, kdy vzniká etanol (jablečno-alkoholové 
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kvašení) nebo může být odbourána mléčnými bakteriemi na kyselinu mléčnou (jablečno-mléčné 
kvašení), což je žádoucí u červených vín [24]. Ve víně se také nachází kyselina octová, která patří 
mezi těkavé kyseliny a je ukazatelem zdravotního stavu. Vzniká v malém množství při alkoholovém 
i etanolovém kvašení přeměnou z kyseliny citrónové nebo pentóz a nejvíce činností octových bakterií, 
což je nežádoucí, protože může dojít k nepříjemným chuťovým i čichovým změnám [19]. Kyseliny 
ovlivňují hlavně organoleptické vlastnosti vyrobeného vína, ale zároveň slouží i jako konzervační 
činidlo [26]. 

2.6.5 Minerální látky (popeloviny) 

Kořeny révy vinné přijímají s vodou i minerální látky, které jsou potřebné pro výstavbu a výživu 
rostliny. Ty se přenášejí do hroznu a tím později do moštu. Množství těchto látek závisí na druhu 
půdy, hnojení půdy, klimatických podmínkách, odrůdě i vyzrálosti hroznů. Celkové množství se uvádí 
jako „obsah popelovin“ – zbytek po spálení organických součástí vína při 500 °C [21]. Průměrný 
obsah minerálních látek se ve víně pohybuje mezi 1,5 a 4 g/l, ale v suchých letech při nedostatku vody 
je nižší. Nejdůležitějšími kationty ve víně jsou draslík, hořčík, vápník a sodík, v případě aniontů to 
jsou fosforečnany, sírany, chloridy a uhličitany. V malém množství je zastoupeno také železo, měď, 
bór, křemík, mangan a zinek. Obsah těchto látek se různými zásahy může měnit.[24].  
 Nejvíce se na popelu podílí draslík s 650–950 mg/l, který je důležitý pro iontovou rovnováhu, 
protože neutralizuje organické kyseliny [21]. Neutralizací dochází k vysrážení vinného kamene, a tím 
ovlivňuje obsah kyselin ve víně a hodnotu pH [26]. Vápník se vyskytuje v bílých vínech v množství 
od 60 do 80 mg/l. Jeho koncentrace značně kolísá a zvyšuje se při odkyselování, kdy dochází 
k vysrážení vinanu vápenatého, což na rozdíl od hydrogenvinanu draselného není závislé na teplotě a 
dochází k tomu náhodně [24]. 

2.6.6 Dusíkaté látky 

Dusíkaté látky se vyskytují v moštu v různých formách. Dusík nalezneme zastoupený v minerálních 
sloučeninách ve formě iontů (NH4

+, NO3
–, NO2

–) nebo v organických sloučeninách jako bílkoviny, 
peptidy a volné aminokyseliny [26]. Ve víně se ve velkém množství nevyskytují, protože značné 
množství (až 75 %) těchto sloučenin obsažených v moštu je spotřebováno kvasinkami. Celkový obsah 
se pohybuje mezi 250 a 4 500 mg/l [21]. Ve většině případů jde o důležité látky pro výživu kvasinek. 
Během fermentace dochází současně k asimilaci a vylučování dusíkatých látek mikroorganismy 
přítomnými v prostředí. Volné aminokyseliny jako předchůdci (prekurzory) aromatických látek mají 
význam pro vznik typické vůně, peptidy zase mohou způsobovat hořkou chuť. Mezi bílkoviny 
nacházející se ve víně patří také enzymy, které katalyzují a řídí řadu specifických biologických 
procesů. Najdeme zde mnoho stovek těchto biokatalyzátorů ať už rostlinného nebo mikrobiálního 
původu, například oxidoreduktázy, proteázy, invertázy a exogenní pektinázy [24]. 
 

2.6.7 Fenolové sloučeniny 

Fenolové sloučeniny jsou velmi důležité látky jak z hlediska organoleptického, tak technologického. 
Odpovídají za mnoho důležitých charakteristik vína, podílí se na barvě, způsobují hořkou, tříslovitou 
chuť a mají antioxidační vlastnosti. Jsou mezi nimi látky baktericidní a některé z nich mají příznivý 
vliv na lidské zdraví [19]. Mají podíl na jevech spojenými s uchováváním a ležením vín [24]. Ve 
složení a obsahu těchto látek existuje výrazný rozdíl mezi bílými a červenými odrůdami. Nachází se 
v třapině, dužnině, slupce bobulí a v semenech [26]. Při šetrném zpracování hroznů je jejich obsah 
v bílém víně do 0,25 g/l. Naležení rmutu a silnější lisování zvyšuje jejich obsah, a proto je u červených 
vín množství těchto látek 3´ až 10´ vyšší. Tato skupina látek obsahuje asi 8 000 sloučenin a dělíme je 
do čtyř skupin – fenolové kyseliny, třísloviny (taniny), flavony a flavonoly a antokyany [24]. 
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2.6.7.1 Fenolové kyseliny (neflavonoidy) 

Mezi fenolové kyseliny, označované i jako neflavonoidy, patří hydroxylové deriváty kyseliny 
benzoové a skořicové. Tyto látky jsou z hlediska vůně neutrální, nepřinášejí žádné změny ani 
do chuťových charakteristik vína a chovají se během přípravy vína jako inertní. Avšak některé 
deriváty kyseliny skořicové, jako je kyselina p-kumarová a kávová mohou být prekurzory těkavých 
látek, které po jejich transformaci přinášejí v nízkých koncentracích příjemné tóny. Deriváty kyseliny 
benzoové jsou například kyselina vanilová a gallová [24]. 

2.6.7.2 Flavonoidy 

Ostatní skupiny, patřící pod flavonoidy, jsou značně reaktivní a ovlivňují jímavost kyslíku a tím 
i charakter vína [21]. Řadíme sem flavonoly a flavony (např. kvercetin), což jsou žluté pigmenty 
přítomné ve slupkách hroznů. Dalšími zástupci jsou červené pigmenty – antokyany, které nalezneme 
převážně v červených vínech, v bílých jsou pouze ve stopovém množství [24]. Antokyany odpovídají 
za barvu vína, způsobují hořkost a jejich vznik je závislý na množství slunečního záření [21]. 
K flavonoidům patří také třísloviny neboli taniny tvořící různorodou skupinu sloučenin vzniklou 
většinou kondenzací katechinů a epikatechinů [24]. 

2.6.8 Aromatické látky 

Aromatické látky ve víně jsou nejrůznějšího původu, jedná se o vonné a chuťové složky [19]. Mohou 
to být látky jednoduché jako alkoholy, kyseliny a estery nebo složitější, jako terpeny a laktony, které 
dodávají vínu kořenité a ovocné vůně [21]. Výsledné aroma vína je určováno vzájemným 
spolupůsobením těchto látek [26]. Jejich obsah se pohybuje od 0,8 do 1,2 g/l. Celkové složení je velmi 
různorodé, dosud bylo možné rozlišit více než 800 aromatických látek [21]. Většina těchto látek je 
obsažena ve slupce bobulí a při maceraci se dostávají do vína. Produkují je také kvasinky a bakterie 
a zvláštní soubor těchto látek se dostává do vína z dřevěných sudů [19]. 
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2.7 Falšování potravin 
Falšování postihuje už od nepaměti prakticky všechny obory lidské činnosti. Dodnes se falšují 
umělecká a historická díla, literatura, šperky, peníze, parfémy, značkové spotřební a průmyslové zboží 
a samozřejmě se to týká také potravinářského průmyslu. Falzifikát je předmět, který je vydáván za jiný 
a obvykle cennější [27]. Falšování potravin se začalo objevovat od té doby, kdy se potraviny začaly 
vyrábět za účelem prodeje a je motivováno ekonomickým ziskem, proto se nejčastěji jedná o drahé 
potraviny (lihoviny, víno) nebo naopak o potraviny, které jsou prodávány ve velkých objemech. 
V principu se postupy falšování nijak nemění od příkladů popsaných v historických pramenech. 
Objevují se však nové případy, vycházející z legislativních změn a z dostupnosti cen surovin 
a produktů na trhu [28]. Hlavní způsoby falšování potravin jsou záměna potraviny za jinou, změna 
složení nebo jiný obsah některé její složky, uvedení jiné odrůdy nebo jiného druhu potraviny, 
nesprávně deklarovaný geografický původ nebo způsob produkce, uvedení nepravdivého stáří 
potraviny, zneužití známé značky, jiný způsob výroby nebo použití jiné než deklarované technologie 
[27][28]. 

2.7.1 Falšování vína 

Víno je nejoblíbenějším alkoholickým nápojem na celém světě, a právě proto je také jednou z nejvíce 
falšovaných komodit [3]. Nejčastěji se u vína s falšováním setkáváme v podobě ředění vodou, uvedení 
jiné odrůdy, hodnotnějšího místa původu, jiného stáří vína nebo nedodržení deklarované technologie. 
Při výrobě také dochází k dolihování nebo chaptalizaci, což je přídavek cukru nebo rektifikovaného 
moštového koncentrátu před kvašením za účelem zvýšení obsahu alkoholu ve víně. Dalším způsobem 
je ovlivňování senzorických vlastností vína, ať už se jedná o přídavek glycerolu ke zlepšení chuti nebo 
o přidání doplňkových látek pro aromatizaci (koření, éterické oleje, bylinné výtažky a umělá aromata) 
nebo nedovolené přibarvování vín pomocí syntetických barviv [29][25]. 
 Jedním z velkých problémů současnosti je nesprávné uvádění geografického původu, a právě proto 
je autentičnost odrůd révy vinné v České republice velmi důležitým tématem. Víno je u nás 
klasifikováno na základě odrůd révy vinné, což znamená, že z pohledu zákazníků představuje původ 
odrůdy konzumovaného vína velmi důležitý parametr kvality [22]. Podmínky pravosti 
a sledovatelnosti jsou proto velmi důležité jak pro spotřebitele, tak i pro výrobce. Význam 
zeměpisného původu je u vína daleko větší než u jiného potravinového produktu, a také proto nese 
označení terroir. Terroir je přirozenou lokalitou každé rostliny révy vinné na vinici a je ovlivňován 
klimatickými, geologickými a půdními faktory a také lidskou činností při ošetřování vinic. Každý 
hrozen produkovaný v daném terroiru odráží lokalitu v jeho chemickém složení [3]. 

2.7.2 Kontroly SZPI 

V České republice se falšováním vín zabývá Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která 
je pověřená kontrolou pravosti potravin a provádí důkladné a pravidelné kontroly. Novela zákona 
o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 4. 2017 přispěla jak ke snížení 
celkovému počtu nevyhovujících vzorků vín, tak i k počtu vín falšovaných. V roce 2018 bylo zjištěno 
celkem 23 vzorků falšovaných vín, což odpovídá 1,8 % ze všech hodnocených vzorků. V roce 2017 
bylo prokázáno SZPI falšování u 18 vzorků (1,2 %). Došlo tedy k významnému snížení v porovnání 
s předchozími lety. V roce 2016 šlo o 34 vzorků (2,3 %), v roce 2015 o 83 vzorků (5,4 %), v roce 
2014 o 74 vzorků (7,1 %) a v roce 2013 dokonce o 121 vzorků (10,6 %) [30]. 
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Graf 3:Počet falšovaných vín v letech 2013–2018 [30] 

 
 

2.8 Metody pro odhalování falšování vína 
Víno je produkt, který je poměrně často falšován, ale současně však patří k nejčastěji kontrolovaným 
komoditám. Metody pro posouzení jeho autenticity jsou podrobně vypracovány a běžně používány 
[25]. K prokázání falšování může být dostačující použití jedné techniky, avšak většinou je třeba využít 
celý komplex stanovení a měření. Záleží na tom, jakým způsobem bylo falšování provedeno a jak 
sofistikovaně bylo zamaskováno [27]. Nejvhodnější je použít kombinované metody tak, abychom 
mohli posoudit kvalitu, prokázat nepovolené nebo nedeklarované praktiky (stanovení běžných 
parametrů kvality vín), identifikovat odrůdu (podle profilu aminokyselin, těkavých látek, minerálních 
látek atd.), ročník (podle obsahu a poměru vybraných izotopů) a místo původu (stanovení poměru 
izotopů, stopová analýza minerálních látek). Výsledky je pak nutné porovnat s rozsáhlými databázemi 
a mezinárodními standardy složení vín, které vznikly dlouhodobým sledováním složení a kvality vína 
všech evropských i světových regionů. Pro tyto účely slouží například Evropská databanka 
analytických hodnot, která je spravovaná Evropským referenčním centrem pro kontrolu odvětví vína 
(ERC-CWS, European Reference Centre for Control in the Wine Sector) [25].  
 

2.8.1 Analýza anorganických látek 

2.8.1.1 Izotopová analýza  

Izotopová analýza patří k nejmodernějším a prudce se rozvíjejícím metodám sloužícím ke stanovení 
původu, stáří a složení výrobků. Pro stanovení izotopů a jejich poměrů se používá metoda nukleární 
magnetické rezonance (NMR – Nuclear Magnetic Resonance) nebo SNIF-NMR (Site-specific Natural 
Isotope Fractionation – přirozená frakcionace izotopů), izotopová hmotnostní spektrometrie (IRMS – 
Isotop Ratio Mass Spektroskopy) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
(ICP-MS – Inductively coupled plasma mass spectrometry). Tyto metody umožňují stanovit poměr 
stabilních izotopů základních stavebních prvků organických látek, který je charakteristický 
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pro biologický, geografický, technologický nebo jiný původ některých výrobků [25]. Detekce 
jednotlivých izotopů a následné srovnání se standardy nám může poskytnout všechna potřebná data 
ke zjištění geografického původu vín, určení původu přidaného cukru, syntetického etanolu nebo 
glycerolu a fungují také pro odhalení přidané vody do burčáků [31]. Nejběžnějšími sledovanými 
izotopy jsou uhlík 13C, vodík 2H a kyslík 18O. Stáří vína se určuje na základě poměrů izotopů uhlíku 
14C, jehož obsah v přírodě konstantně klesá [25]. Nevýhodou izotopových metod je značná 
instrumentální náročnost, poměrně dlouhá doba analýzy a nutnost již existující rozsáhlé databáze 
spekter [25][31]. Výsledky měření jsou závislé na odrůdě, ročníku, podnebí i fermentačním procesu 
a poměrně složitě se interpretují. V České republice má vybavení pro izotopovou analýzu Celně 
technická laboratoř v Praze, která patří pod Celní správu ČR a brněnská laboratoř Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. K nejnovějším metodám patří nukleární magnetická rezonance o frekvenci 
400 MHz, která umožňuje kromě semikvantifikace hlavních složek vína také klasifikaci podle odrůdy 
a geografického původu [25]. Nově SZPI posílila laboratoře doplněním původních zařízení 
o frekvenci 600 MHz, což díky možnostem nových typů analýz zvýší efektivitu ochrany spotřebitelů 
[30]. 

2.8.1.2 Elementární analýza 

Zastoupení a obsah jednotlivých minerálních látek může být dobrým indikátorem geografického 
původu vína, ale pouze pokud tyto látky nejsou metabolizovány nebo modifikovány při zpracování 
hroznů, fermentaci a zrání vína [25]. Na výsledné zastoupení má vliv převážně půda a její geologický 
původ, počasí v daném roce, ale také sklizeň hroznů a vinifikace [26]. Sledovány jsou běžně 
zastoupené prvky, ale i prvky vyskytující se v ultrastopových množstvích, které jsou charakteristické 
pro jednotlivé regiony [25]. Metody používané pro stanovení prvkového složení jsou hmotnostní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), optická emisní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-OES) a atomová absorpční a emisní spektrometrie (AAS) [32]. 
 

2.8.2 Analýza organických látek 

Potenciálními ukazateli pro určení autenticity vín jsou také organické látky. Podle chemického složení 
je dělíme do tří základních skupin – fenolické sloučeniny, aminokyseliny a biogenní aminy a těkavé 
aromatické sloučeniny. 

2.8.2.1 Fenolické látky 

Složení fenolických látek je odlišné v bílých a červených vínech, ale také ve vínech mladých a starších 
ročníků. Jejich obsah a složení charakterizuje jednotlivé odrůdy a zároveň poskytuje informace o místě 
původu. Fenolické sloučeniny patří mezi nejdůležitější kvalitativní parametry a jsou rozděleny 
do dvou skupin – flavonoidy (např. anthokyany a flavonoly) a ne-flavonoidy (např. hydroxyskořicové 
a hydroxybenzoové kyseliny) [26]. V bílých vínech jsou majoritními fenolickými sloučeninami 
hydroxyskořicové kyseliny, které výrazně ovlivňují barvu a chuť vína [3]. Pro posouzení a roztřídění 
odrůd pomocí těchto látek je velmi oblíbenou a často používanou metodou vysokotlaká kapalinová 
chromatografie (HPLC) [22]. 

2.8.2.2 Aminokyseliny a biogenní aminy 

Užitečnou skupinou látek, kterou lze využít k autentifikaci jednotlivých vín jsou aminokyseliny 
a proteinové frakce [25]. Aminokyselinové složení vín je velmi variabilní, ve vínech najdeme všechny 
známé aminokyseliny, ale nejvíce zastoupenými jsou prolin, arginin a glutamin. [26]. Pomocí kyselé 
hydrolýzy lze zjistit aminokyselinový profil, který je pro většinu vín certifikovaného původu 
charakteristický [25]. Pomocí instrumentálních analytických technik bylo stanovení aminokyselin 
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využito k určení geografického původu vín a k ověření odrůdové autenticity v celé řadě studií. 
Nejčastěji je tato metoda používána pro rozlišení šumivých vín ve Francii, kde je koncentrace 
aminokyselin a biogenních aminů daleko vyšší, protože zde probíhá i druhotná fermentace a ta vede 
ke zvýšení obsahu aminokyselin [25][33]. 

2.8.2.3 Těkavé látky 

Další možností pro posouzení autenticity vín je stanovení spektra aromatických sloučenin [25]. 
Pro identifikaci těchto složek ve vínech se používají metody jako jsou vysokotlaká kapalinová 
chromatografie (HPLC) nebo plynová chromatografie (GC) nejčastěji v kombinaci s hmotnostním 
spektrometrem (MS) nebo plamenově ionizačním detektorem (FID) [31]. Aromatické sloučeniny lze 
použít pro rozlišení různých typů vín podle ročníku, výrobce a také odrůdy. Příkladem může být 
stanovení charakteristických monoterpenů a jejich derivátů, které lze použít pro rozlišení 
„muškátových“ a jim příbuzných odrůd [26]. Z celkového množství identifikovaných aromatických 
látek bylo vybráno 5 až 10 (např. linalool, terpineol, neroloxid a linaloolpyradoxid), jejichž obsah 
statisticky významně ovlivňuje zařazení podle odrůdy a výrobce [25]. 
 Podle vinařského zákona je zakázáno přidávání syntetických aromat do vín, pokud se nejedná 
o případ vín aromatizovaných. I přesto se objevují případy, kdy dochází k tomuto způsobu falšování 
a nejčastěji aromatizovanou odrůdou je právě Pálava [4]. 

2.8.3 Chemometrie 

Chemometrie byla definována jako chemická disciplína, využívající statistické metody, aplikovanou 
matematiku a informatiku k získání užitečných informací z naměřených dat a také k optimalizaci 
analytických chemických postupů [34]. Používá se pro zpracování výsledků analýz, při kterých byl 
získán velký objem dat. Například při určování autenticity potravin, kdy máme velké množství 
chemických parametrů, které častokrát pochází z několika analytických technik [6]. Aby byla 
potravina definována jako autentická musí být charakterizována s ohledem na možné variace 
v různých směrech, a proto je potřeba stanovit několik proměnných. Stanovené parametry lze použít 
pro označení skupin vzorků nebo tříd s homogenními chemickými vlastnostmi a na základě toho 
potom začlenit neznámý vzorek [35]. Ke zpracování dat se využívají statistické techniky jako jsou 
analýza rozptylu (ANOVA), analýza hlavních komponent (PCA), diskriminační analýza (DA) 
a mnoho dalších [6]. Chemometrie vznikla kvůli potřebě studovat složité a důležité chemické systémy. 
Právě víno je složitá směs složená z mnoha chemických látek, a proto je mnoho chemometrických 
technik aplikováno na problematiku týkající se vína. Tyto techniky nabízí účinné nástroje, které lze 
použít při analyzování, kontrolování a ověřování pravosti vína, ale také v mnoha dalších oborech [34]. 
Za poslední dobu bylo publikováno několik studií, které potvrdily, že je možné rozlišit odrůdy, ročník 
nebo geografický původ vína z chemického složení za použití chemometrie [3][5][22]. 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část byla provedena na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Bylo 
použito vybavení a laboratoř z ústavu Chemie potravin a biotechnologií a také z Biofyzikálního ústavu 
Akademie věd České republiky.  

3.1.1 Chemikálie 

• standardy pro ICP-OES: vodné kalibrační roztoky Na, K, Ca o koncentraci 10 000 mg/l, P, Sr, 
Rb o koncentraci 1 000 mg/l (Analytika Praha, ČR) 

• standardy pro ICP-MS: vodné kalibrační roztoky La, Ce, Pr, Nd o koncentraci 100 mg/l, Sc, 
Y, In, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu o koncentraci 20 mg/l, B, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Ba 1 g/l (Analytika Praha, ČR) 

• standardy pro HPLC: kyselina ferulová, kyselina gallová, katechin, kyselina kávová, kyselina 
kumarová, kyselina sinapová, kyselina vanilová (Sigma-Aldrich, Německo) 

• metanol v HPLC čistotě (Lach-Ner, ČR) 
• kyselina sírová 96% (Penta, ČR) 
• aceton (Sigma-Aldrich, Německo) 
• kyselina mravenčí (Fluka, Švýcarsko) 
• acetonitril (Sigma-Aldrich, Německo) 
• standardy pro IC: kyselina citrónová, jablečná, jantarová, mléčná, mravenčí, octová (Fluka, 

Švýcarsko) 
• Folin-Ciocaltauovo činidlo (Sigma-Aldrich, Švýcarsko) 
• bezvodý Na2CO3 (Lachema, ČR) 
• ultračistá voda z laboratorní jednotky ELGA (rezistivita 18 MOhm.cm) 
• kyselina gallová (Sigma-Aldrich, Švýcarsko) 
• ABTS 98% (2,2’azino-bis-[3-ethylbenzothiazolin-6-kyselina sulfonová]) (Sigma-Aldrich, 

Německo) 
• Trolox 97% (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina) (Sigma-Aldrich, 

Německo) 
• Peroxosíran draselný (Lach-Ner, ČR) 

 

3.1.2 Pomůcky 

• Běžné laboratorní sklo Simax (Kavalier, ČR) 
• Automatické pipety Thermo Scientific 
• Špičky (Finnpipette, Finsko) 
• Plastové zkumavky (10 ml, 50 ml) 
• kolona Metrosep Oranic Acids – 250/7.8 
• Skleněné vialky, uzávěry se septem 
• Stříkačkové filtry o velikosti pórů 0,45 µm 
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3.1.3 Seznam použitých přístrojů 

• Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Ultima 2 Horiba Scientific 
(Horiba Scientific, Francie) 

• Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 7900 (Agilent technologies, 
USA) 

• Kapalinový chromatograf Agilent infinity1260 (Agilent technologies, USA) 
• Iontový chromatograf Metrohm 850 Professional (Metrohm, Švýcarsko) 
• Analytické váhy 
• Ultrazvuk 
• Vortex 

3.2 Vzorky 
Pro účely této práce bylo použito 37 vzorků odrůdy Pálava z České republiky. Byly vybrány tak, aby 
bylo zastoupeno dostatečné množství vzorků ze všech čtyř moravských podoblastí. Vína byla zvolena 
z různých ročníků a od různých výrobců, aby byly výsledky nezávislé na těchto parametrech. Vína 
v originálních lahvích byla před analýzou skladována v chladných a temných prostorách a otevřena při 
zahájení analýzy. Seznam vzorků včetně dalších informací je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2:Seznam stanovovaných vzorků odrůdy Pálava 

Vzorek Podoblast Vinařství Trať Obec Ročník 
1 mikulovská Vinselekt 

Michlovský 
Goldhamer Perná 2018 

2 mikulovská Vinselekt 
Michlovský 

Goldhamer Perná 2017 

3 mikulovská Vinselekt 
Michlovský 

Goldhamer Perná 2009 

4 mikulovská Vinselekt 
Michlovský 

Nad sv. 
Leonardem 

Klentnice 2018 

5 mikulovská Vinselekt 
Michlovský 

Nad sv. 
Leonardem 

Klentnice 2016 

6 mikulovská Šoman Plotny Dolní Dunajovice 2018 
7 mikulovská Vinselekt 

Michlovský 
Pravá Bavorská Perná 2016 

8 mikulovská Sonberk Sonberk Popice 2017 
9 mikulovská Vican Pod Mušlovem Mikulov 2018 
10 mikulovská Filip Mlýnek Dunajovský kopec Dolní Dunajovice 2018 
11 mikulovská Volařík U Venuše Horní Věstonice 2018 
12 mikulovská Meidenburg Slunný vrch Pavlov 2016 
13 mikulovská Fuzgrundy Nad sklepy Bulhary 2018 
14 mikulovská Kadrnka Za Turoldem Mikulov 2018 
15 mikulovská Přátelé 

Pavlova 
Slunný vrch Pavlov 2018 

16 velkopavlovická Horák Nadzahrady Velké Pavlovice 2017 
17 velkopavlovická Baraque Nadzahrady Velké Pavlovice 2016 
18 velkopavlovická Vladimír Tetur Bojanovska Velké Pavlovice 2018 
19 velkopavlovická Prokeš Novosády Horní Bojanovice 2018 
20 velkopavlovická Radocha Odměry Čejkovice 2018 
21 velkopavlovická Sedláček - Vrbice 2017 
22 velkopavlovická Syfany Úlehle Vrbice 2018 
23 velkopavlovická Bařina Úlehle Vrbice 2019 
24 velkopavlovická Mitoma Záhumenice Vrbice 2018 
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25 slovácká Kosík Stará hora Týnec 2018 
26 slovácká Košut Vinohrady Moravská Nová 

Ves 
2018 

27 slovácká Krist Vinohrádky Vacenovice 2017 
28 slovácká Grmolec Staré hory Hovorany 2018 
29 slovácká Čapka Kukvička Josefov 2018 
30 slovácká Zámecké 

vinařství 
Bzenec 

Brněnka Čejč 2018 

31 znojemská Moravian 
Collection 

- - 2018 

32 znojemská Trpělka a 
Oulehla 

Šibeniční hora Dolní Kounice 2018 

33 znojemská Znovín U Chlupa Hnanice 2017 
34 znojemská Vinné sklepy 

Lechovice 
U auerového kříže Borotice 2017 

35 znojemská Arte Vini Vinná hora Vrbovec 2016 
36 znojemská Vinice 

Hnanice 
U Chlupa Hnanice 2018 

37 znojemská Hanzel Babičák Dyje 2017 
 
 

3.3 ICP-OES 
Pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem byly stanovovány makroprvky – 
vápník, draslík, sodík, fosfor, rubudium a stroncium. Nastavení přístroje je shrnuto v tabulce 3, vlnové 
délky pro každý stanovovaný prvek jsou uvedeny v tabulce 4. 

3.3.1 Parametry 
Tabulka 3:Parametry nastavení ICP-OES pro prvkovou analýzu vín 

 

Tabulka 4:Nastavení optické části ICP-OES 

Prvek Vlnová délka [nm] 
Ca 422,673 
K 766,490 
Na 588,995 
P 213,620 

Rb 420,185 
Sr 407,771 

 

Název a typ přístroje Ultima 2 Horiba Scientific 
Výkon plazmového hořáku 1200 W 
Otáčky pumpy 15 RPM 
Plazmový plyn (Argon) 13,5 l/min 
Stínící plyn 0,6 l/min  
Tlak na zmlžovači 3 bar 
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3.3.2 Příprava kalibrační křivky 

Kalibrace byla realizována metodou standardního přídavku, pro eliminaci vlivu matričního efektu vína 
na koncentraci analyzovaných prvků. Do jedné odměrné baňky na 100 ml (STD 1) bylo napipetováno 
po 1 ml vodných kalibračních roztoků Na, K, Ca, Rb, P a Sr a do druhé odměrné baňky na 100 ml 
(STD 2) bylo napipetováno 0,1 ml těchto vodných kalibračních roztoků. Následně bylo do obou baněk 
přidáno 10 ml vína (vzorek č.1) a baňky byly doplněny po rysku destilovanou vodou. Roztoky 
z odměrných baněk byly odlity do plastových zkumavek na 10 ml, které byly vloženy do autosampleru 
a ponechány analýze. Koncentrační rozsah byl zvolen dle očekávaných koncentrací ve vzorcích vín 
a je uveden v tabulce 5. 
 

Tabulka 5: Koncentrace standardů pro kalibraci ICP-OES pro prvkovou analýzu vín 

Prvky Koncentrační rozsah [mg/l] 
Na, K, Ca 0–10–100 
Rb, P, Sr 0–1–10 

 

3.3.3 Příprava vzorků 

Do plastových zkumavek na 10 ml byl napipetován 1 ml vzorku vína a 9 ml ředící vody, která byla 
připravena obohacením ultračisté vody o 100 µg/l Sc a In. Tento postup byl zopakován pro všech 37 
vzorků, zkumavky byly vloženy do autosampleru a ponechány k analýze. 
 

3.4 ICP-MS 
Pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem byly stanovovány stopové prvky. 
Nastavení přístroje je shrnuto v tabulce 6. 

3.4.1 Parametry ICP-MS 

Konfiguraci přístroje popisuje Tab. 6. Jako inertní standard byly zvoleny standardy In a Sc. 
Tabulka 6: Parametry nastavení ICP-MS pro prvkovou analýzu vín 

 Název a typ přístroje ICP-MS Agilent 7900 
Chladící plyn 14,98 l/min 
Pomocný plyn 14,63 V 
Výkon RF 1551 W 
Průtok kolizního plynu (He) 0,11 ml/min 
Tlak kolizního plynu 0,92 kPa 
Extrakční čočka 1 
Extrakční čočka 2 
Omega bias 
Omega čočka 
Cela - vstup 
Cela - výstup 
Deflektor 
Plate bias 
Otáčky peristal. pumpy 

0 V 
-174,98 V 
-79,97 V 
10,07 V 
-29,91 V 
-49,61 V 
14,63 V 
-35,04 V 
0,3 RPM 
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3.4.2 Příprava kalibrační křivky 

Kalibrační roztoky byly připraveny metodou standardního přídavku do stejné matrice, která byla 
stanovována, tedy do 2´ ředěného vína. Standardy byly připraveny ze zásobních roztoků příslušným 
ředěním, odměrné baňky byly doplněny po rysku a ponechány k analýze. Koncentrační rozsah byl 
zvolen dle očekávaných koncentrací ve vzorcích vín a je uveden v tabulce 7. 
 

Tabulka 7:Koncentrace standardů pro kalibraci ICP-MS pro prvkovou analýzu vín 

Prvky Koncentrační rozsah [µg/l] 
45Sc, 89Y, 115In, 147Sm, 153Eu, 157Gd, 159Tb, 163Dy, 

165Ho 166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu  
0,2–0,4–1–2 

140Ce, 139La, 146Nd, 141Pr 1–2–5–10 
27Al, 11B, 137Ba, 111Cd, 59Co, 52Cr, 63Cu, 56Fe, 

24Mg, 55Mn, 66Zn, 60Ni 
1–10–100–1000 

 

3.4.3 Příprava vzorků 

Pro vlastní stanovení byly vzorky naředěny v poměru 1:1. Do plastových zkumavek na 50 ml bylo 
napipetováno vždy 20 ml vzorku vína a 20 ml ředící vody. Z těchto zkumavek bylo odlito asi 10 ml 
roztoku do menších zkumavek, které byly ponechány k analýze. Zbylé roztoky v 50 ml zkumavkách 
byly použity pro přípravu vzorků u metod HPLC a IC. 
 

3.5 HPLC 
Pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie byly stanovovány vybrané fenolické látky ve vínech. 
Nastavení přístroje je shrnuto v tabulce 8 a zvolený gradient mobilní fáze v tabulce 9. 

3.5.1 Parametry HPLC 
Tabulka 8: Parametry nastavení HPLC pro stanovení fenolických látek 

Název a typ přístroje HPLC Agilent 1260 Infinity 

složení MF 2% kyselina mravenčí 
acetonitril  

objem nástřiku 5 µl 
průtok MF 0,75 ml/min 

teplota 40 °C 

název a typ kolony Poroshell 120 EC–C18 (150´4,6 mm, 2,7 µm) 

detektor DAD 

detekce 280 nm, 300 nm, 330 nm 
 
  



 
 

 
 

27 

Tabulka 9: Zvolený gradient mobilní fáze při HPLC 

t [min] 
Mobilní fáze 

2% HCOOH [%] ACN [%] 

0,00 88 12 
6,00 88 12 
10,00 80 20 
11,00 40 60 

24,00 40 60 
24,21 88 12 
35,00 88 12 

 

3.5.2 Příprava kalibrační křivky 

Pro přípravu kalibračních roztoků bylo naváženo příslušné množství standardu, které bylo 
kvantitativně převedeno do odměrné baňky a rozpuštěno v metanolu, odměrná baňka byla odplyněna 
ultrazvukem a doplněna metanolem po rysku. Koncentrační rozsah byl zvolen dle očekávaných 
koncentrací ve vzorcích vín a je uveden v tabulce 10. 
 

Tabulka 10: Koncentrační rozsah a vlnová délka standardů pro kalibraci HPLC 

Fenolické látky Koncentrační rozsah 
[mg/l] 

Vlnová délka DAD 
[nm] 

kyselina ferulová  0–1–5–10–50 330 
kyselina gallová 0–1–10–50 280 

katechin 0–1–10–50 280 
kyselina kávová 0–1–10–50 300 

kyselina kumarová 0–1–10–50 300 
kyselina sinapová 0–1–5–10–50 330 
kyselina vanilová 0–1–10–50 300 

 

3.5.3 Příprava vzorků 

Pro tuto metodu byly použity 2´ ředěné roztoky v 50 ml zkumavkách, které byly připraveny 
pro analýzu ICP-MS. Z těchto roztoků bylo přefiltrováno asi 10 ml každého vzorku přes stříkačkové 
filtry do 10 ml zkumavek a poté bylo do vialek napipetováno po 1 ml jednotlivého vzorku. Vialky 
byly umístěny do kapalinového chromatografu a byla spuštěna analýza. 
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3.6 IC-MS 
Pomocí iontové chromatografie byly stanovovány vybrané organické ve vínech. Nastavení přístroje je 
shrnuto v tabulce 11 a kalibrační roztoky v tabulce 12. 
 

3.6.1 Parametry IC-MS 
Tabulka 11: Parametry nastavení IC-MS pro stanovení organických kyselin 

Název a typ přístroje Metrohm 850 

složení MF 15% aceton 
0,5mmol H2SO4  

objem nástřiku 20 µl 

průtok MF 0,50 ml/min 

teplota 35 °C 

tlak 5,73 MPa 

doba měření 30 min 

název a typ kolony Metrosep Organic Acid – 250/7,8 

detektor Conductivity detector 

 
Tabulka 12:Kalibrační roztoky pro IC-MS 

standard pro IC-MS Koncentrace [mg/l] 
kyselina citrónová 50 
kyselina jablečná 50 
kyselina jantarová 50 
kyselina mléčná 50 

kyselina mravenčí 50 
kyselina octová 50 

 

3.6.2 Příprava vzorků 

Pro iontovou chromatografii byly použity 2´ ředěné, přefiltrované roztoky vzorků v 10 ml 
zkumavkách, které byly připraveny pro HPLC. Tyto zkumavky byly vloženy do autosampleru 
a ponechány k analýze.  
 

3.7 Celkový obsah fenolických látek (TPC) 

3.7.1 Příprava kalibrační křivky 

Ve zkumavce byl smíchán 1 ml roztoku Folin-Ciocaltauova činidla, 1 ml ultračisté vody a 100 µl 
roztoku kyseliny gallové. Zkumavka byla promíchána na vortexu a roztok byl ponechán 5 minut 
reagovat. Poté byl přidán 1 ml roztoku Na2CO3 a roztok byl vložen do tmy. Po 30 minutách byla 
měřena absorbance při vlnové délce 765 nm. 



 
 

 
 

29 

3.7.2 Příprava vzorků 

Ve zkumavkách byl smíchán 1 ml roztoku Folin-Ciocaltauova činidla, 1 ml ultračisté vody a 100 µl 
vzorku vína a roztok byl promíchán na vortexu. Po 5 minutách byl přidán 1 ml roztoku Na2CO3 
a zkumavky byly ponechány v temnu. Po 30 minutách byla měřena absorbance při vlnové délce 
765 nm proti slepému vzorku, který obsahovat 1 ml Folin-Ciocaltauova činidla a 1,1 ml ultračisté 
vody. Výsledek byl přepočítán na množství kyseliny gallové (vyjádření jako GAE – gallic acid 
equivalent). 
 

3.8 Stanovení antioxidační aktivity (AOX) metodou TEAC 

3.8.1 Příprava kalibrační křivky 

Byl připraven 7mM roztok ABTS obsahující 2,45 mM K2S2O8 v ultračisté vodě, který byl ponechán 
12 hodin v temnu. Byly připraveny kalibrační roztoky na Trolox v 60% etanolu. Před měřením byl 
roztok ABTS naředěn 60% etanolem na absorbanci A=0,7 při vlnové délce 734 nm. Dále byl smíchán 
1 ml upraveného ABTS s 10 µl roztoku Troloxu pro kalibraci. Směs byla uchovávána v temnu a byla 
proměřena absorbance při vlnové délce 734 nm. 

3.8.2 Příprava vzorků 

Ve zkumavkách byl smíchán 1 ml upraveného ABTS s 10 µl vzorku vína. Směs byla uchovávána 
v temnu a po 15 minutách byla proměřena absorbance při vlnové délce 734 nm. Každý vzorek byl 
změřen 3´ a pro výpočet byla použita kalibrační křivka Trolloxu. Výsledek byl přepočítán na 
množství Troloxu (vyjádření jako TE – Trolox equivalent). 
 

3.9 Statistická analýza dat 
K analýze a statistickému vyhodnocení naměřených dat byly použity techniky Analýzy rozptylu 
(ANOVA), analýzy hlavních komponent (PCA) a diskriminační analýzy (DA). Data byla zpracována 
pomocí softwarů Excel a XLSTAT.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výsledky ze všech provedených analýz 
Naměřená data z analýz 37 vzorků Pálav jsou uvedena v tabulkách 13–19. Výsledky jsou vyjádřeny 
jako průměrné hodnoty a rozptyl koncentrací u každé podoblasti a jsou rozděleny do skupiny podle 
provedené analýzy. 

Tabulka 13: Výsledky IC analýzy – organické kyseliny 

 kyselina citrónová jablečná jantarová mléčná mravenčí octová 
podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
MIK průměr 166,2 844,7 250,2 212,7 0,6053 207,8 
 min 79,76 160,6 146,5 5,682 0,1547 94,30 
 max 360,7 1227 387,5 590,8 2,292 617,1 
VP průměr 139,9 661,1 197,8 267,9 1,790 190,1 
 min 53,78 314,5 116,6 41,30 0,1478 114,5 
 max 332,1 1130 387,2 838,0 7,316 244,6 
SLO průměr 199,9 568,9 195,2 126,1 0,5365 242,3 
 min 118,5 447,0 89,42 52,51 0,2406 174,0 
 max 382,0 990,9 250,4 321,9 1,160 414,3 
ZNO průměr 244,3 706,1 150,1 382,8 1,507 298,3 
 min 132,8 202,8 46,67 32,84 0,000 179,4 
 max 513,8 1216 257,8 828,7 7,042 721,5 
 
Ze skupiny organických kyselin byla ve všech vínech nejvíce zastoupená kyselina jablečná (tabulka 
13). Největší průměrná koncentrace kyseliny jablečné byla zjištěna ve vínech z mikulovské podoblasti 
a to 844,7 mg/l, dále pak ve znojemské podoblasti (706,1 mg/l), velkopavlovické podoblasti 
(661,1 mg/l) a nejméně kyseliny jablečné obsahovala vína ze slovácké podoblasti (568,9 mg/l). 
Kyselina jablečná patří mezi nejrozšířenější kyseliny vyskytující se v hroznech. Zráním se její 
koncentrace v hroznech snižuje [24], a proto je ve vínech pocházejících z oblastí s teplejším klimatem 
zastoupena méně než ve vínech z chladnějších oblastí [36]. V práci [37] byl obsah kyseliny jablečné 
u odrůd Müller Thurgau (MT) stanoven v rozmezí 4,93–5,99 g/l a u Tramínu červeného (TČ) 
v rozmezí 2,96–4,00 g/l. Tyto koncentrace dosahují až sedminásobku množství kyseliny jablečné 
stanoveného ve zkoumaných vzorcích vín odrůdy Pálava. Vzorky MT a TČ byly však analyzovány 
v průběhu technologického procesu a datum sběru těchto hroznů se pohybuje v rozmezí 4 měsíců. 
Období sklizně je u Pálavy pozdější než u MT, navíc hrozny Pálavy dosahují velmi dobré 
cukernatosti, a to může být důvodem, proč byla stanovená koncentrace kyseliny jablečné ve vínech 
z odrůdy Pálava analyzovaných v této bakalářské práci menší než u zmíněných odrůd MT a TČ [2]. 
Srovnání obsahu kyseliny jablečné ve vínech odrůdy Pálava s víny odrůd Müller Thurgau a Tramín 
červený bylo vybráno záměrně, protože Pálava byla vyšlechtěna zkřížením právě těchto dvou odrůd. 
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Tabulka 14: Výsledky HPLC analýzy – fenolické látky 

  kys. 
gallová 

katechin 
 

kys. 
kávová 

kys. 
vanilová 

kys. 
kumarová 

kys. 
ferulová 

kys. 
sinapová 

podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
MIK průměr 8,78 33,6 2,42 0,297 0,979 1,92 0,278 
 min 5,42 5,42 0,846 0,065 0,376 1,28 0,196 
 max 15,9 68,4 7,02 0,686 2,36 3,78 0,489 
VP průměr 9,83 31,8 2,14 0,327 0,820 1,92 0,267 
 min 6,60 3,13 0,830 0,076 0,379 1,07 0,234 
 max 16,6 84,7 4,44 1,05 1,32 3,01 0,288 
SLO průměr 9,99 6,42 4,82 0,328 1,21 3,52 0,292 
 min 5,87 3,13 1,63 0,149 0,654 1,99 0,229 
 max 18,0 11,6 8,02 0,501 2,60 5,73 0,375 
ZNO průměr 9,50 22,8 2,59 0,269 0,904 1,98 0,250 
 min 0,612 3,24 0,744 0,069 0,374 1,35 0,220 
 max 19,9 46,5 5,28 0,519 1,77 3,47 0,295 
 
Při HPLC analýze fenolických látek ve vínech odrůdy Pálava byly největší koncentrace naměřeny 
u katechinu. Nejvíce katechinu obsahovala vína z mikulovské podoblasti, v průměru 33,6 mg/l 
a nejméně vína ze slovácké podoblasti (6,42 mg/l). Průměrné koncentrace katechinu ve vínech 
z odrůdy Pálava z velkopavlovické a znojemské podoblasti byly 31,8 mg/l a 22,8 mg/l. Stanovením 
fenolických látek v bílých vínech z České republiky se zabývala práce [22]. Lampíř a kol [22] 
stanovili koncentraci katechinu ve víně z odrůdy Müller Thurgau 9,70 ± 4,79 mg/l. V publikaci [3] 
autoři uvádí obsah katechinu u MT z viniční trati Sádek (ZNO) 11,87 ± 5,85 mg/l a z lokality Perná 
(MIK) 7,53 ± 3,95 mg/l. Katechin je obsažen převážně v semenech hroznů, ale nachází se také 
ve slupkách a stopkách. Množství katechinu ve víně je závislé na odrůdě vína, stupni zralosti hroznů, 
podmínkách pěstování vinné révy, vinifikaci a na zdravotním stavu hroznů [24]. Katechiny hrají 
důležitou roli v ochraně hroznů před mikroorganismy a jsou produkovány ve větším množství 
v případě napadení révy vinné plísněmi [38]. Hrozny Pálavy mají tuhou a silnou slupku v porovnání 
s MT a tato odrůda je méně odolná proti plísňovým chorobám, což může vysvětlovat vyšší stanovené 
koncentrace katechinu ve vínech odrůdy Pálava. 
 

Tabulka 15: Výsledky ICP-MS analýzy – stopové prvky 

  11B 24Mg 27Al 52Cr 55Mn 56Fe 59Co 
podoblast  [µg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 5052 40,87 1242 37,47 862,2 1260 3,841 
 min 4080 29,22 444,2 7,145 676,2 562,4 2,420 
 max 6720 54,29 1945 383,8 1145 3386 8,358 
VP průměr 5096 41,47 1063 28,23 1241 1567 4,996 
 min 3179 33,57 280,4 6,201 787,6 560,0 2,161 
 max 7068 52,64 2632 115,9 2031 4245 20,65 
SLO průměr 5107 39,80 1824 15,74 1108 1191 4,128 
 min 3560 34,20 550,0 11,04 746,0 843,7 2,545 
 max 9439 48,79 2430 22,81 1514 2013 8,235 
ZNO průměr 3777 39,76 1598 14,49 887,7 1037 4,075 
 min 2858 32,99 775,1 11,23 693,0 739,3 2,695 
 max 5812 53,38 2433 18,97 1229 1771 5,156 
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Tabulka 16: Výsledky ICP-MS analýzy – stopové prvky 

  60Ni 63Cu 66Zn 89Y 111Cd 137Ba 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 45,85 64,08 842,5 0,01776 0,2637 142,1 
 min 16,34 12,07 498,8 0,002038 0,1798 87,98 
 max 222,5 183,0 1433 0,05932 0,3508 184,1 
VP průměr 44,85 61,05 886,6 0,01690 0,3291 128,3 
 min 22,40 13,29 495,6 0,0009155 0,0955 64,58 
 max 132,2 121,5 2034 0,03447 0,7771 259,9 
SLO průměr 40,46 38,85 830,5 0,03316 0,3081 232,0 
 min 22,35 14,14 419,5 0,01808 0,2320 184,2 
 max 58,24 79,43 1158 0,04767 0,4307 314,2 
ZNO průměr 40,03 103,6 1013 0,02949 0,3476 183,9 
 min 21,64 20,81 619,0 0,01173 0,1798 121,0 
 max 65,14 403,9 1692 0,06719 0,4552 263,2 
 
V rámci analýzy stopových prvků byl ve vínech odrůdy Pálava zjištěn nejvyšší obsah hořčíku. 
Nejvyšší koncentrace hořčíku byla stanovena ve vínech z velkopavlovické podoblasti a z mikulovské 
podoblasti (41,47 mg/l, resp. 40,87 mg/l) Vína ze slovácké a znojemské podoblasti však obsahovala 
v průměru velmi podobné množství hořčíku, a to 39,80, resp. 39,76 mg/l. V práci [39] byla stanovena 
koncentrace hořčíku ve vínech pocházejících z ČR v rozmezí 48,9-108 mg/l, s průměrem 75,4 mg/l, 
což je téměř dvojnásobná koncentrace v porovnání s výsledky této bakalářské práce. Obsah hořčíku ve 
vínech uváděný v práci [39] však odpovídá vínům pocházejícím z vinařské oblasti Čechy. Publikace 
[40] uvádí průměrnou koncentraci hořčíku v slovenských vínech odrůd Müller Thurgau, Veltlínské 
zelené a Ryzlink vlašský 87,3 mg/l. Analyzovaná vína pocházela z Malokarpatské slovenské 
podoblasti, která se nachází blízko ČR. V literatuře je uvedena obvyklá koncentrace hořčíku ve vínech 
v rozmezí 80 až 140 mg/l. Obsah hořčíku ve vínech se však může různými zásahy měnit [24]. 
 
 

Tabulka 17:Výsledky ICP-MS analýzy – prvky vzácných zemin 

  139La 140Ce 141Pr 146Nd 147Sm 153Eu 157Gd 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 0,010392 0,018624 0,004790 0,011044 0,002472 0,001389 0,002762 
 min 0,001382 0,002040 0,000903 0,001449 0,000327 0,000417 0,000358 
 max 0,039945 0,066270 0,029087 0,040906 0,008656 0,006835 0,009369 
VP průměr 0,004769 0,010237 0,001873 0,005639 0,001443 0,000616 0,001777 
 min 0,001291 0,001781 0,000823 0,000971 0,000135 0,000296 0,000259 
 max 0,011595 0,025267 0,004099 0,015744 0,004342 0,001181 0,004926 
SLO průměr 0,013174 0,031150 0,003485 0,012260 0,002688 0,001130 0,003482 
 min 0,004229 0,009688 0,001805 0,006530 0,001566 0,000681 0,002010 
 max 0,024437 0,062867 0,005348 0,018141 0,003632 0,001568 0,005376 
ZNO průměr 0,013323 0,025060 0,003441 0,011784 0,002724 0,000962 0,003231 
 min 0,004274 0,007345 0,001546 0,004589 0,001104 0,000500 0,001375 
 max 0,038197 0,069917 0,008405 0,030205 0,006634 0,001868 0,007702 
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Tabulka 18: Výsledky ICP-MS analýzy – prvky vzácných zemin 

  159Tb 163Dy 165Ho 166Er 169Tm 172Yb 175Lu 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 0,000956 0,003067 0,001152 0,002646 0,000902 0,003662 0,001123 
 min 0,000177 0,000586 0,000310 0,000765 0,000325 0,001083 0,000412 
 max 0,005631 0,009643 0,005197 0,006484 0,005127 0,007237 0,005533 
VP průměr 0,000458 0,002368 0,000735 0,002232 0,000510 0,003207 0,000666 
 min 0,000195 0,000194 0,000210 0,000304 0,000169 0,000244 0,000161 
 max 0,000988 0,005616 0,001419 0,004173 0,000899 0,006719 0,001300 
SLO průměr 0,000714 0,004438 0,001236 0,004230 0,000865 0,006499 0,001292 
 min 0,000485 0,002862 0,000816 0,002394 0,000514 0,002981 0,000598 
 max 0,001006 0,006156 0,001712 0,005510 0,001101 0,008686 0,001777 
ZNO průměr 0,000676 0,004115 0,001143 0,003780 0,000807 0,005851 0,001166 
 min 0,000350 0,001765 0,000566 0,001719 0,000421 0,002611 0,000561 
 max 0,001472 0,009428 0,002319 0,007918 0,001521 0,011717 0,002316 
 
Ze skupiny prvků vzácných zemin byl ve vínech nejvíce zastoupen cer, jehož koncentrace byla 
ve vínech odrůdy Pálava stanovena v rozmezí 0,0018 – 0,0699 µg/l. Nejvyšší obsah ceru vykazovala 
vína ze slovácké podoblasti, v průměru 0,03115 µg/l, dále vína ze znojemské podoblasti 
(0,02506 µg/l), mikulovské podoblasti (0,01862 µg/l) a velkopavlovické podoblasti (0,01024 µg/l). 
V práci [41] byla koncentrace ceru ve vínech z jižní Moravy stanovena v rozmezí 0,13 – 4,28 µg/l, což 
je přibližně 10´ více než bylo změřeno v této bakalářské práci.  
 
 
Tabulka 19: Výsledky ICP-OES analýzy – makroprvky, výsledky stanovení celkových fenolických látek (TPC) a 

antioxidační aktivity (AOX) 

  Ca K Na P Rb Sr TPC AOX 
podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mmol/l] 
MIK průměr 60,75 378,6 22,01 122,3 91,99 0,3760 318,2 0,9293 
 min 31,67 213,9 12,67 76,64 88,82 0,2667 232,4 0,5704 
 max 78,03 646,8 40,39 185,9 99,10 0,5040 448,3 1,525 
VP průměr 51,78 374,0 21,03 110,3 92,29 0,3698 314,3 0,8885 
 min 34,87 252,8 4,324 74,74 90,72 0,2877 245,2 0,4373 
 max 65,08 602,8 32,37 176,2 94,44 0,4700 445,7 1,414 
SLO průměr 74,53 350,9 25,46 139,6 90,41 0,4850 342,9 0,8901 
 min 57,00 276,5 17,35 104,5 88,48 0,3661 259,3 0,6243 
 max 84,18 476,5 33,59 203,8 92,19 0,5917 497,2 1,214 
ZNO průměr 73,22 415,1 30,05 161,4 89,42 0,4080 367,0 1,069 
 min 39,17 228,0 13,64 123,5 85,13 0,2356 286,8 0,9318 
 max 108,3 639,3 68,71 216,7 93,44 0,5249 419,5 1,296 
 
 
Z makroprvků byl ve vínech odrůdy Pálava nejvíce zastoupen draslík. Největší průměrné množství 
draslíku v analyzovaných vínech bylo zjištěno u vín ze znojemské podoblasti (415,1 mg/l) a nejmenší 
průměrné množství u vín ze slovácké podoblasti (350,9 mg/l). Průměrná koncentrace draslíku 
ve vínech z mikulovské podoblasti byla 378,6 mg/l a ve vínech z velkopavlovické podoblasti 374,0 
mg/l. J. Mlček a kol. [42] ve své práci uvádí průměrný obsah draslíku v rozmezí 665,8 – 1792,8 mg/l. 
Tyto koncentrace jsou asi 2–5krát vyšší v porovnání s koncentracemi draslíku změřenými v rámci této 
bakalářské práce V literatuře je uveden obsah draslíku ve vínech v rozmezí od 100 do 1800 mg/l, což 
je v souladu s výsledky této bakalářské práce. Množství draslíku ve vínech je ovlivněno charakterem 
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půdy a případným hnojením půdy na které se pěstuje vinná réva, na vyzrálosti hroznů, způsobu 
vinifikace, délce vyzrávání vína a také tvorbou vinného kamene, kdy se draslík vysráží ve formě 
vínanu draselného [24]. 
 
Nejvyšší koncentrace celkových fenolických látek byly naměřeny u vín ze znojemské podoblasti 
(367,0 mg/l). Koncentrace celkových fenolických látek pak klesala u vín ze slovácké podoblasti 
(342,9 mg/l), mikulovské podoblasti (318,2 mg/l) a velkopavlovické podoblasti (314,3 mg/l). 
K Faitová a kol. [43] se ve svém práci zabývali stanovením TPC v Ryzlinku rýnském vyrobeném 
v České republice a naměřili obsah TPC ve vínech z vinařské oblasti Morava v rozmezí 175,0 – 
465,0 mg/l. Průměrná koncentrace TPC ve vínech z velkopavlovické podoblasti byly v práci [43] 
298,9 mg/l, ve vínech z mikulovské podoblasti 258,5 mg/l a ve vínech ze znojemské podoblasti 
263, mg/l. P. Stratil a kol. [44] stanovili průměrnou koncentraci celkových fenolických látek u vína 
odrůdy Müller Thurgau z ČR na 103 mg/l. Výsledky analýz vín odrůdy Pálava v této bakalářské práci 
vykazují vyšší průměrné koncentrace TPC v porovnání s výsledky dostupnými v literatuře. Vyšší 
obsah TPC ve vínech odrůdy Pálava může být způsoben silnější slupkou u hroznů Pálavy, ve které se 
fenolické látky převážně nacházejí. Obsah těchto látek ve víně je ovlivněn také klimatickými 
podmínkami, kvalitou půdy na které se vinná réva pěstuje, stavem hroznů při sběru, datem sběru 
hroznů a technologií výroby, přičemž naležení rmutu a silnější lisování zvyšuje obsah TPC ve víně 
[24][43].  
 
Při měření antioxidační aktivity byly zjištěny nejvyšší průměrné hodnoty antioxidační aktivity u vín 
ze znojemské podoblasti, a to 1,069 mmol/l TE. Dále antioxidační aktivita klesala u vín z mikulovské 
podoblasti (0,9293 mmol/l TE), slovácké podoblasti (0,8901 mmol/l TE) a velkopavlovické podoblasti 
(0,8885 mmol/l TE). V. Stratil a kol. [44] stanovili průměrný obsah antioxidantů u českého vína 
odrůdy Müller Thurgau na 5,13 mmol/l TE. V práci I. Vrčka a kol. [46] byla stanovována antioxidační 
aktivita u chorvatských vín. Průměrná antioxidační aktivita u Tramínu červeného publikovaná v práci 
[46] byla 0,7213 mmol/l TE (organický TČ) a 0,3728 mmol/l TE (běžný TČ). Antioxidační aktivita 
vín odrůdy Pálava stanovená v této bakalářské práci je více než 4´ menší v porovnání s výsledky 
publikovanými v práci [44], ale při srovnání s chorvatskými víny byla měřená AOX u Pálav o více než 
30 % vyšší. Rozdílné výsledky jsou pravděpodobně způsobeny jinými postupy použitými pro 
stanovení celkové antioxidační aktivity. V obou srovnávaných článcích autoři používali metodu 
TEAC, ale reakční doba u českých vín byla 30 minut a u chorvatských 2 minuty, zatímco u Pálav byla 
absorbance měřena po 15 minutách. Antioxidační aktivita u vín je ovlivněna použitými procesy při 
výrobě vína, například přidávání oxidu siřičitého, který také působí jako antioxidant. 
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4.2 Grubbsův test odlehlých hodnot 
Při zpracování experimentálně získaných dat byl jako první proveden Grubbsův test pro odstranění 
odlehlých výsledků. Po aplikovaní tohoto testu byla z datasetu odstraněna naměřená data u vzorků vín, 
která vykazovala extrémní hodnoty chemického složení v rámci testované skupiny (podoblasti). 
Grubbsův test odlehlých hodnot odhalil v mikulovské podoblasti 12 vzorků vykazujících extrémní 
hodnoty u celkem 38 parametrů, ve velkopavlovické podoblasti odhalil 6 vzorků vykazující extrémní 
hodnoty u 23 parametrů, ve slovácké podoblasti 2 vzorky vykazující extrémní hodnoty u 3 parametrů a 
ve znojemské podoblasti celkem 4 vzorky vykazující extrémní hodnoty u 12 parametrů. Ze všech 37 
vzorků Pálav se nejčastěji odlehlé hodnoty nacházely u vzorku č. 1 (12 extrémních hodnot) a dále 
u vzorku č. 16 (11 extrémních hodnot). Data bez odlehlých hodnot byla použita pro další statistické 
zpracování. Průměrné hodnoty a rozptyl koncentrací v rámci jednotlivých podoblastí z dat upravených 
po Grubbsově testu na odlehlé hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 20–26. 
 
Tabulka 20: Výsledky IC analýzy po Grubbsově testu – organické kyseliny  

  kys. 
citrónová 

kys. 
jablečná 

kys. 
jantarová 

kys. 
mléčná 

kys. 
mravenčí 

kys. 
octová 

podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
MIK průměr 153,1 885,7 250,2 189,1 0,4935 179,2 
 min 79,76 657,1 146,5 5,682 0,1547 94,30 
 max 228,9 1227 387,5 555,1 1,213 308,4 
VP průměr 111,8 661,1 170,7 204,9 1,790 190,1 
 min 53,78 314,5 116,6 41,30 0,1478 114,5 
 max 158,5 1131 228,0 594,1 7,3157 244,6 
SLO průměr 199,9 484,9 195,2 126,1 0,5365 242,3 
 min 118,5 447,0 89,42 52,51 0,2406 174,0 
 max 382,0 556,3 250,4 321,9 1,160 414,3 
ZNO průměr 244,3 706,1 150,1 382,8 0,6207 226,1 
 min 132,8 202,8 46,67 32,84 0,000 179,4 
 max 513,8 1216 257,8 828,7 1,222 310,3 
 
 

Tabulka 21: Výsledky HPLC analýzy po Grubbsově testu – fenolické látky 

  kys. 
gallová 

katechin 
 

kys. 
kávová 

kys. 
vanilová 

kys. 
kumarová 

kys. 
ferulová 

kys. 
sinapová 

podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
MIK průměr 8,29 33,6 1,71 0,267 0,885 1,65 0,267 
 min 5,42 5,42 0,846 0,0648 0,376 1,28 0,196 
 max 11,9 68,4 3,78 0,521 1,74 2,40 0,368 
VP průměr 10,2 31,8 2,14 0,237 0,820 1,92 0,267 
 min 6,60 3,13 0,830 0,0764 0,379 1,07 0,234 
 max 16,6 84,7 4,44 0,336 1,32 3,01 0,288 
SLO průměr 9,99 6,42 4,82 0,328 0,941 3,52 0,292 
 min 5,87 3,13 1,63 0,149 0,654 1,99 0,229 
 max 18,0 11,6 8,02 0,501 1,19 5,73 0,375 
ZNO průměr 9,50 22,8 2,59 0,269 0,904 1,71 0,250 
 min 0,612 3,24 0,744 0,0691 0,374 1,35 0,220 
 max 19,9 46,5 5,28 0,519 1,77 2,08 0,295 
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Tabulka 22: Výsledky ICP-MS analýzy po Grubbsově testu – stopové prvky 

  11B 24Mg 27Al 52Cr 55Mn 56Fe 59Co 
podoblast  [µg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 4943 39,97 1242 12,64 862,2 1148 3,541 
 min 4080 29,22 444,2 7,145 676,2 562,4 2,420 
 max 5636 50,29 1945 24,47 1145 2571 4,879 
VP průměr 5096 40,19 874,5 16,66 1241 1260 3,107 
 min 3179 33,57 280,4 6,201 787,6 560,0 2,161 
 max 7068 45,67 2070 44,12 2031 2011 4,651 
SLO průměr 5107 39,80 1824 15,74 1108 1191 3,319 
 min 3560 34,20 550,0 11,04 746,0 843,7 2,545 
 max 9439 48,79 2430 22,81 1514 2013 4,186 
ZNO průměr 3777 37,30 1598 14,48 887,7 911,0 4,075 
 min 2858 32,99 775,1 11,23 693,0 739,3 2,695 
 max 5812 40,25 2433 18,97 1229 1231 5,156 
 
 

Tabulka 23: Výsledky ICP-MS analýzy po Grubbsově testu – stopové prvky 

  60Ni 63Cu 66Zn 89Y 111Cd 137Ba 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 33,02 53,80 842,5 0,01487 0,2637 142,1 
 min 16,34 12,07 498,8 0,002000 0,1798 87,98 
 max 47,75 147,4 1433 0,03530 0,3508 184,1 
VP průměr 33,29 61,05 736,6 0,01690 0,2782 111,6 
 min 22,40 13,29 495,6 0,0009000 0,0955 64,58 
 max 63,46 121,5 1159 0,03450 0,4552 162,6 
SLO průměr 40,46 38,85 830,5 0,03315 0,3081 232,0 
 min 22,35 14,14 419,5 0,01810 0,2320 184,2 
 max 58,24 79,43 1158 0,04770 0,4307 314,2 
ZNO průměr 40,03 55,58 883,9 0,02949 0,3476 183,9 
 min 21,64 20,81 619,0 0,01170 0,1798 121,0 
 max 65,14 165,1 1135 0,06720 0,4552 263,2 
 
 

Tabulka 24:Výsledky ICP-MS analýzy po Grubbsově testu – prvky vzácných zemin  

  139La 140Ce 141Pr 146Nd 147Sm 153Eu 157Gd 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 0,006090 0,014876 0,002960 0,006524 0,001638 0,001018 0,001773 
 min 0,001382 0,002040 0,000903 0,001449 0,000327 0,000417 0,000358 
 max 0,016729 0,054836 0,009879 0,016802 0,003908 0,003234 0,004279 
VP průměr 0,004073 0,010237 0,001561 0,004312 0,001092 0,000554 0,001355 
 min 0,001291 0,001781 0,000823 0,000971 0,000135 0,000296 0,000259 
 max 0,007303 0,025267 0,002762 0,009743 0,002461 0,000770 0,002875 
SLO průměr 0,013174 0,031150 0,003485 0,012260 0,002688 0,001130 0,003482 
 min 0,004229 0,009688 0,001805 0,006530 0,001566 0,000681 0,002010 
 max 0,024437 0,062867 0,005348 0,018141 0,003632 0,001568 0,005376 
ZNO průměr 0,009218 0,017921 0,002535 0,008797 0,002724 0,000962 0,003231 
 min 0,004274 0,007345 0,001546 0,004589 0,001104 0,000500 0,001375 
 max 0,020765 0,039891 0,005081 0,018518 0,006634 0,001868 0,007702 
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Tabulka 25: Výsledky ICP-MS po Grubbsově testu– prvky vzácných zemin 

  159Tb 163Dy 165Ho 166Er 169Tm 172Yb 175Lu 
podoblast  [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
MIK průměr 0,000629 0,002641 0,000841 0,002019 0,000592 0,003662 0,000801 
 min 0,000177 0,000586 0,000310 0,000765 0,000325 0,001083 0,000412 
 max 0,001694 0,007851 0,002226 0,004429 0,001106 0,007237 0,001360 
VP průměr 0,000399 0,002368 0,000735 0,002232 0,000510 0,003207 0,000666 
 min 0,000195 0,000194 0,000210 0,000304 0,000169 0,000244 0,000161 
 max 0,000636 0,005616 0,001419 0,004173 0,000899 0,006719 0,001300 
SLO průměr 0,000714 0,004438 0,001236 0,004230 0,000865 0,006499 0,001292 
 min 0,000485 0,002862 0,000816 0,002394 0,000514 0,002981 0,000598 
 max 0,001006 0,006156 0,001712 0,005510 0,001101 0,008686 0,001777 
ZNO průměr 0,000676 0,004115 0,001143 0,003780 0,000807 0,005851 0,001166 
 min 0,000350 0,001765 0,000566 0,001719 0,000421 0,002611 0,000561 
 max 0,001472 0,009428 0,002319 0,007918 0,001521 0,011717 0,002316 
 
 
Tabulka 26: Výsledky ICP-OES analýzy – makroprvky, výsledky stanovení celkových fenolických látek (TPC) a 

antioxidační aktivity (AOX) po Grubbsově testu 

  Ca K Na P Rb Sr TPC AOX 
podoblast  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mmol/l] 
MIK průměr 62,70 358,1 20,69 122,3 91,51 0,3760 306,5 0,8869 
 min 42,39 213,9 12,67 76,64 88,82 0,2667 232,4 0,5704 
 max 78,03 483,4 33,79 185,9 95,57 0,5040 409,8 1,290 
VP průměr 51,78 347,7 21,03 110,3 92,29 0,3698 297,3 0,8885 
 min 34,87 252,8 4,324 74,74 90,72 0,2877 245,2 0,4373 
 max 65,08 427,6 32,37 176,2 94,44 0,4700 347,1 1,414 
SLO průměr 74,53 350,9 25,46 139,6 90,41 0,4850 342,9 0,8901 
 min 57,00 276,5 17,35 104,5 88,48 0,3661 259,3 0,6243 
 max 84,18 476,5 33,59 203,8 92,19 0,5917 497,2 1,214 
ZNO průměr 73,22 415,1 22,51 161,4 89,42 0,4080 367,0 1,069 
 min 39,17 228,0 13,64 123,5 85,13 0,2356 286,8 0,9318 
 max 108,3 639,3 35,21 216,6 93,44 0,5249 419,5 1,296 
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4.3 Klasifikace vín odrůdy Pálava dle geografického původu 

4.3.1 Univariační analýza rozptylu (ANOVA, Analysis of variance) 
K posouzení statisticky významných rozdílů mezi naměřenými daty byla použita Analýza rozptylu. 
Data upravená od odlehlých hodnot byla podrobena analýze ANOVA, s nastavením intervalu 
spolehlivosti 95 % (a=0,05). Z 48 naměřených parametrů ve 37 vzorcích vín bylo analýzou rozptylu 
prokázáno, že celkem 20 parametrů vykazovalo významné rozdíly mezi jednotlivými podoblastmi 
(P hodnota parametru byla < 0,05). Souhrn těchto parametrů seřazených podle statistické významnosti 
(od nejmenší P hodnoty) je uveden v tabulce 27. Grafické zobrazení průměrných hodnot a rozptylu dat 
pomocí boxových grafů u 20 vybraných parametrů je znázorněno na obrázcích 5–8. 

 

Tabulka 27: Chemické parametry vybrané pomocí ANOVA v rámci klasifikace Pálav dle geografického původu 

Parametr P 
k. ferulová < 0,0001 
Ba < 0,0001 
k. kávová 0,0014 
Ca 0,0033 
Nd 0,0061 
k. jantarová 0,0066 
La 0,0088 
Gd 0,0103 
Er 0,0105 
Mn 0,0111 
Al 0,0132 
Y 0,0140 
k.jablečná 0,0148 
Rb 0,0179 
k. citronová 0,0184 
Sm 0,0256 
Lu 0,0274 
Yb 0,0343 
Sr 0,0395 
katechin 0,0443 
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Nejvýznamnější rozdíly mezi víny byly zjištěny v obsahu kyseliny ferulové, barya, kyseliny kávové 
a vápníku, jejichž pravděpodobnostní hodnota byla nižší než 0,005. Nejvíce se v obsahu těchto látek 
lišila vína ze slovácké podoblasti v porovnání s víny z ostatních podoblastí. Předchozí výzkum 
potvrdil, že baryum a vápník jsou vhodné prvky pro diferenciaci vín dle geografického původu 
[5][40][45]. Statisticky významné rozdíly mezi víny ze zkoumaných podoblastí byly kromě prvků 
zjištěny i u fenolických látek, největší u kyseliny ferulové a kávové, ale dále také u kyseliny jantarové, 
jablečné a u katechinu. Použití fenolických látek pro autentifikaci geografického původu vín bylo 
použito již v několika předchozích výzkumech a bylo prokázáno, že fenolické látky jsou vhodný 
parametr ke klasifikaci vín dle geografického původu [3][5]. 

 
Obrázek 5:Boxové grafy kyseliny ferulové, 137Ba, kyseliny kávové a Ca 
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Další statisticky významné rozdíly mezi víny ze zkoumaných podoblastí vykazovaly koncentrace 
neodymu, kyseliny jantarové, lanthanu, gadolinia, erbia a manganu. Pravděpodobnostní hodnota 
těchto parametrů se pohybovala v rozmezí 0,005 až 0,012. 

 
Obrázek 6:Boxové grafy 146Nd, kyseliny jantarové,139La, 157Gd, 166Er, 55Mn 

MIK SLO VP ZNO0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

c [
µg

/l]
 

146Nd 
Mean

Minimum/Maximum

MIK SLO VP ZNO0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

c [
µg

/l]

kys. jantarová
Mean
Minimum/Maximum

MIK SLO VP ZNO0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

c 
[µ

g/
l] 

139La 
Mean
Minimum/Maximum

MIK SLO VP ZNO0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

c [
µg

/l]
 

157Gd 
Mean
Minimum/Maximum

MIK SLO VP ZNO0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

c 
[µ

g/
l] 

166Er 
Mean
Minimum/Maximum

MIK SLO VP ZNO500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

c [
µg

/l]

55Mn Mean
Minimum/Maximum



 
 

 
 

41 

Dalšími parametry, které podle ANOVA analýzy vykazovaly významné rozdíly mezi víny 
ze zkoumaných podoblastí byly koncentrace hliníku, yttria, kyseliny jablečné, rubudia a kyseliny 
citrónové s P < 0,020. 

 
Obrázek 7: Boxové grafy 27Al, 89Y,  kyseliny jablečné, Rb, a kyseliny citrónové 
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Posledních 5 parametrů, které vykazovaly statisticky významné rozdíly mezi podoblastmi a jejichž 
pravděpodobnostní hodnota byla < 0,050 byly koncentrace samaria, lutecia, ytterbia, stroncia 
a katechinu.   

 
Obrázek 8: Boxové grafy 147Sm,175Lu,172Yb, Sr a katechinu 
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4.3.2 Vícerozměrná analýza dat 

Data upravená od odlehlých výsledků a vybraná analýzou rozptylu byla dále podrobena vícerozměrné 
analýze, kdy byla provedena analýza hlavních komponent (PCA) a diskriminační analýza (DA). 
Na základě těchto testů byla provedena diskriminace a klasifikace vín do určených kategorií. 

4.3.2.1 Analýza hlavních komponent (PCA) 

U 20 parametrů, které byly vyhodnoceny dle ANOVA jako statisticky významné pro rozdělování 
do skupin podle jednotlivých podoblastí byla provedena analýza hlavních komponent. Výsledky těchto 
parametrů byly pomocí PCA (metoda Pearsonovy korelace) rozděleny do 20 hlavních komponent, 
z nichž byl sestaven dvourozměrný graf s hlavními komponenta mi F1 a F2. 

 
Obrázek 9: Výsledek analýzy hlavních komponent pro klasifikaci dle geografického původu 
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Díky zobrazení vzorků vín do roviny hlavních komponent F1 a F2 bylo možné vidět podobnost vín 
v závislosti na jejich chemickém složení. Pomocí PCA byla částečně rozdělena vína do jednotlivých 
zón podle podoblastí (Obrázek 9). Nejvíce byla od ostatních podoblastí oddělena slovácká podoblast, 
která byla vyprojektována převážně do čtvrtého kvadrantu s pozitivním skóre u komponenty F1 a 
s negativním skóre u komponenty F2. Vína ze slovácké podoblasti obsahovala vyšší průměrné 
koncentrace kyseliny kávové, ferulové a citrónové, ale také vyšší množství stroncia, barya a lanthanu. 
Naopak obsah katechinu a kyseliny jablečné byl u vín ze slovácké podoblasti v průměru menší. Vína 
z mikulovské podoblasti se rozprostírala v okolí druhého kvadrantu, kde bylo pozitivní skóre 
komponenty F2 a negativní skóre komponenty F1. Komponenta F2 je pozitivně korelována kyselinou 
jablečnou, jantarovou a katechinem, což odpovídá tomu, že vína z mikulovské podoblasti obsahala 
vyšší průměrné koncentrace těchto fenolických látek v porovnání s ostatními víny, a naopak tato vína 
obsahovala nízké koncentrace kyseliny kávové a ferulové. Vzorky vín z velkopavlovické podoblasti 
byly pomocí PCA rozmístěny mezi víny z mikulovské podoblasti, což je pravděpodobně způsobeno 
blízkou geografickou polohou velkopavlovické a mikulovské podoblasti. Velkopavlovická vína 
obsahovala nižší průměrné hodnoty prvků vzácných zemin jako jsou lanthan, neodym, gadolinium, 
samarium a lutecium, což je viditelné i z boxových grafů (Obrázky 6–8). Vína ze znojemské 
podoblasti nevytvořila oddělený klastr, ale rozprostírala se v přechodové části mezi všemi 
podoblastmi. To může být způsobeno nedostatečným počtem vstupních dat způsobeným malým 
počtem původních analyzovaných vzorků z této oblasti. Lze konstatovat, že pomocí provedených 
chemických analýz a zpracováním dat pomocí PCA se od sebe nepodařilo odlišit vzorky vín odrůdy 
Pálava pocházejících z různých podoblastí vinařské oblasti Morava. Je možné, že k lepšímu rozdělení 
vín odrůdy Pálava podle geografického původu by bylo dosaženo analýzou více vzorků, popř. 
stanovením více parametrů ve vínech. 
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4.3.2.2 Kanonická diskriminační analýza (DA) 

Byla provedena kanonická diskriminační analýza, kdy klasifikačním diskriminátorem byla vinařská 
podoblast a vzorky vín tak byly pomocí DA rozděleny a klasifikovány podle geografického původu. 
Jako vstupní data byly zvoleny statisticky významné parametry z analýzy rozptylu. Diskriminační 
analýza vyhodnocuje data tak, že se snaží zajistit maximální shodu v rámci jedné skupiny (vína 
z jedné podoblasti) a maximální odlišnost mezi skupinami navzájem. K tomu využívá tzv. Wilksovu 
lambdu, u které platí, že čím více se hodnota Wilksovy lambdy pro danou proměnnou blíží 0, tím větší 
má vliv na klasifikaci skupin. V tabulce 28 jsou zahrnuty vypočítané diskriminační funkce, které 
popisují vnitřní vztah mezi parametry a vzorky a dále Wilksova lambda. Pro funkci 1 byla 
nejvýznamnější korelační proměnou koncentrace Ba, pro funkci 2 to byla koncentrace kyseliny 
ferulové a pro funkci 3 pak koncentrace kyseliny jantarové. Největší hodnota Wilksovy lambdy byla 
zjištěna u katechinu. 
 

Tabulka 28: Diskriminační funkce a Wilsovy lambdy vybraných parametrů  

Proměnná Funkce 1 Funkce 2 Funkce 3 W. Lambda 
kys. citronová 0,4319 -0,3048 -0,1628 0,7413 
kys.jablečná -0,3105 -0,3668 0,3411 0,7311 
kys. jantarová -0,1095 -0,0661 0,6792 0,6939 
katechin -0,4530 -0,1724 0,1072 0,7855 
kys. kávová 0,5538 0,3307 -0,1204 0,6284 
kys. ferulová 0,5661 0,5367 0,0255 0,4796 
Al 0,5431 -0,1141 0,0383 0,7254 
Mn -0,0921 0,5073 -0,3223 0,7176 
Y 0,4964 0,0333 -0,2835 0,7285 
Ba 0,7662 0,0028 0,0117 0,4762 
La 0,5725 0,0301 -0,0008 0,7069 
Nd 0,5875 0,0120 0,0509 0,6903 
Sm 0,4868 -0,1745 -0,1001 0,7575 
Gd 0,5435 -0,0948 -0,1545 0,7141 
Er 0,5118 0,0298 -0,2829 0,7150 
Yb 0,4882 -0,0420 -0,1467 0,7723 
Lu 0,5067 -0,0651 -0,1018 0,7610 
Ca 0,5718 -0,2320 0,0274 0,6641 
Rb -0,4322 0,2933 0,1921 0,7401 
Sr 0,4711 0,1654 -0,0206 0,7795 
 
 
V tabulce 29 jsou uvedeny vzdálenosti mezi centroidy jednotlivých podoblastí a jsou seřazeny 
od největších po nejmenší. Slovácká podoblast byla podobně jako u analýzy hlavních komponent 
od ostatních izolovaná nejvýrazněji Nejvíce byla vzdálená od velkopavlovické podoblasti a následně 
od mikulovské a znojemské podoblasti. Naopak nejblíže si byly centroidy mezi podoblastí 
mikulovskou a velkopavlovickou, což bylo zjištěno i u PCA, kdy se vzorky z těchto dvou podoblastí 
ve dvourozměrném grafu (Obrázek 9) překrývaly a vykazovaly určité podobnosti v chemickém 
složení. 
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Tabulka 29: Vzdálenosti mezi centroidy jednotlivých podoblastí 

Centroidy Vzdálenost mezi centroidy 
VP-SLO 67,02 

MIK-SLO 49,41 
VP-ZNO 47,29 

SLO-ZNO 42,72 
MIK-ZNO 20,65 
MIK-VP 18,43 

 
Hlavním výstupem kanonické diskriminační analýzy byly vytvořené klasifikační predikční funkce 
(Tabulka 30), které matematicky popisují jednotlivé podoblasti. Ty slouží ke klasifikaci vzorků 
s neznámým původem, což funguje tak, že na základě dosazení změřených vybraných parametrů je 
možné s určitou pravděpodobností zařadit vzorek do jedné z podoblastí, nebo konstatovat, že daný 
vzorek pochází/nepochází z moravské vinařské oblasti. 
 

Tabulka 30: Predikční klasifikační funkce pro geografickou klasifikaci Pálav 

 MIK SLO VP ZNO 
Intercept -3528 -3778 -3514 -3465 
k. citronová 0,2648 0,2936 0,2533 0,3092 
k.jablečná 0,0733 0,0610 0,0692 0,0708 
k. jantarová 0,0962 0,1011 0,0895 0,0278 
katechin 1,060 1,1492 0,9435 1,1731 
k. kávová 48,06 52,48 43,95 49,88 
k. ferulová 27,66 36,01 31,20 26,4722 
Al 0,1110 0,1143 0,1049 0,1143 
Mn 0,0266 0,0391 0,0477 0,0236 
Y -22967 -27734 -21576 -25004 
Ba 0,5003 0,6459 0,4581 0,5869 
La -176 -1348 -129,7 63 
Nd 20660 22661 21512 19713 
Sm 91683 97731 88669 97177 
Gd -140265 -144038 -143828 -140342 
Er 220875 261164 218240 236343 
Yb 38439 44638 35465 39789 
Lu -356557 -407724 -359229 -362238 
Ca 1,3299 1,739 1,288 1,431 
Rb 68,88 70,53 68,82 68,05 
Sr 391,4 372,5 379,6 350,2 
 
Vína jsou do podoblastí klasifikována tak, že jsou vypočítány vzdálenosti od modelových centroidů 
z klasifikačních funkcí. Stanovené funkce umožnily rozdělení známých vzorků dle podoblastí se 100% 
úspěšností (Tabulka 31). 

Tabulka 31: Klasifikační matice modelu pro vína odrůdy Pálava 

 MIK SLO VP ZNO Celkem Správnost zařazení [%] 
MIK 15 0 0 0 15 100% 
SLO 0 6 0 0 6 100% 
VP 0 0 9 0 9 100% 

ZNO 0 0 0 7 7 100% 
Celkem 15 6 9 7 37 100% 
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Pro ověření správnosti klasifikačního modelu bylo nutné provést křížovou validaci. Jednalo se 
o testování, při kterém byl z modelu vyřazen jeden konkrétní vzorek vína a predikční schopnosti byly 
následně ověřeny na nově sestaveném modelu, podle kterého byl vyřazený vzorek klasifikován. 
Celková úspěšnost křížové validace pro zařazení „neznámých“ vzorků byla 59,46 %. Výsledkem této 
validace byla úspěšnost 73,33% správného zařazení mikulovských vín a úspěšnost 57,14% správného 
zařazení znojemských vín. Vína ze slovácké podoblasti byla zařazena správně v 50 % případů 
a nejhorší úspěšnosti správného zařazení vzorku vína bylo dosaženo u velkopavlovických vín, kdy 
bylo správně zařazeno pouze 44,44 % analyzovaných vzorků. Nepřesnosti jsou pravděpodobně 
způsobeny malým počtem vzorků v daných podoblastech. Křížová validace je založena 
na mechanismu vyřazování vždy jednoho vzorku z databáze, což při malém počtu tvoří velký úbytek 
vstupních dat a lze očekávat, že rozšířením vstupních dat by vzrostla i přesnost modelu. Navržený 
klasifikační model pro predikci geografického původu moravských vín odrůdy Pálava tak funguje jen 
s omezenou přesností. 
 

Tabulka 32: Matice křížové validace modelu pro vína odrůdy Pálava 

 MIK SLO VP ZNO Celkem Správnost zařazení [%] 
MIK 11 0 3 1 15 73,33% 
SLO 1 3 0 2 6 50,00% 
VP 5 0 4 0 9 44,44% 

ZNO 2 1 0 4 7 57,14% 
Celkem 19 4 7 7 37 59,46% 
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4.4 Autenticita vín z hroznů odrůdy Pálava 
Protože nebylo dosaženo uspokojivého rozdělení moravských vín odrůdy Pálava podle geografického 
původu, byla v dalším kroku zkoumána možnost zjistit na základě naměřených dat, zda se moravská 
vína odrůdy Pálava alespoň ve svém chemickém složení liší od ostatních moravských bílých vín. 
Pro ověření autenticity vín z hroznů odrůdy Pálava byla využita data získaná analýzou stejných 
parametrů jako v této bakalářské práci u 26 bílých vín z moravské vinařské oblasti [48]. Jednalo se 
o vína různých odrůd, ročníků a z jiných vinařských tratí, ze všech 4 moravských podoblastí. Tato data 
byla přidána k naměřeným hodnotám u vín odrůdy Pálava. Následně byly z těchto dat pomocí 
Grubbsova testu odstraněny odlehlé výsledky. Kompletní dataset tedy tvořilo celkem 63 vzorků vín, 
které byly rozděleny na 2 skupiny podle odrůd, přičemž jedna skupina byla označena jako odrůda 
„Pálava“ a druhá jako „ostatní bílá vína“.  

4.4.1 Univariační analýza rozptylu (ANOVA) 

Byla provedena ANOVA, která byla nastavena na interval spolehlivosti 95 % (a=0,05). Analýzou 
rozptylu parametrů v 63 vzorcích bílých vín bylo prokázáno, že celkem 22 parametrů vykazovalo 
statisticky významné rozdíly mezi testovanými odrůdovými skupinami (P < 0,05). Tyto vybrané 
parametry jsou uvedeny v tabulce 32 a jsou seřazeny podle statistické významnosti. Příklady 
grafického znázornění vybraných parametrů vykazujících statisticky významný rozdíl mezi 
testovanými odrůdovými skupinami jsou uvedeny na Obrázku 10 formou boxových grafů.  
 
Tabulka 33: Chemické parametry vybrané dle ANOVA v rámci autenticity vín z hroznů odrůdy Pálava 

Parametr P 
kys. vanilová < 0,0001 
kys. ferulová < 0,0001 
kys. sinapová < 0,0001 
Mg < 0,0001 
Ca < 0,0001 
K < 0,0001 
P < 0,0001 
Sr < 0,0001 
Eu < 0,0001 
Tm 0,0026 
kys. kumarová 0,0039 
Cu 0,0098 
Ba 0,0118 
AOX 0,0140 
katechin 0,0152 
B 0,0156 
kys. jablečná 0,0205 
Tb 0,0205 
Ho 0,0245 
kys. kávová 0,0265 
Lu 0,0304 
Ni 0,0383 
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Obrázek 10:Boxové grafy vybraných parametrů vykazujících statisticky významný rozdíl mezi testovanými 

odrůdovými skupinami 

 
Z tabulky 33 je patrné, že mezi parametry vykazující statisticky významné rozdíly v rámci odrůdové 
klasifikace patří převážně fenolické kyseliny (kyselina vanilová, ferulová a sinapová) a makroprvky 
jako hořčík, vápník, draslík a fosfor. V předchozích studiích bylo potvrzeno, že fenolické látky lze 
úspěšně použít pro diskriminaci vín z různých odrůd révy vinné [22]. Použití makroprvků 
pro klasifikaci odrůdových vín je ve většině publikací použito v kombinaci s další analýzou, například 
organickou. Každopádně je zřejmé, že mezi odrůdami jsou výrazné rozdíly právě u makroprvků 
a u mikroprvků jsou rozdíly minimální. [46]. 

4.4.2 Vícerozměrná analýza dat 

Z 22 parametrů, které byly vyhodnoceny dle analýzy rozptylu jako statisticky významné pro 
odrůdovou autenticitu bylo vybráno pro vícerozměrnou analýzu dat pouze 17 parametrů. Vzhledem 
k tomu, že měření ostatních bílých vín a vín odrůdy Pálava nebylo provedeno najednou, byly 
ze seznamu statisticky významných parametrů odstraněny prvky vzácných zemin – Eu, Tb, Ho, Tm a 
Lu. Obsah těchto látek je ve vínech malý (tisíciny µl/l), a i minimální rozdíl v naměřených hodnotách 
mezi ostatními víny a víny odrůdy Pálava by mohl mít velký vliv při klasifikaci vín podle odrůdových 
skupin. Těchto 17 vybraných parametrů bez prvků vzácných zemin je uvedeno v tabulce 34 a jsou 
seřazeny podle statistické významnosti. 
Tabulka 34:Vybrané chemické parametry v rámci autenticity vín z hroznů odrůdy Pálava 

Vybrané parametry P Vybrané parametry P 
kys. vanilová < 0,0001 Cu 0,0098 
kys. ferulová < 0,0001 Ba 0,0118 
kys. sinapová < 0,0001 AOX 0,0140 
Mg < 0,0001 katechin 0,0152 
Ca < 0,0001 B 0,0156 
K < 0,0001 kys. jablečná 0,0205 
P < 0,0001 kys. kávová 0,0265 
Sr < 0,0001 Ni 0,0383 
kys. kumarová 0,0039   

OSTATNÍ 
BÍLÁ VÍNA

ODRŮDA 
PÁLAVA0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

c [
µg

/l]
Kyselina ferulová

Mean

Minimum/Maximum

OSTATNÍ 
BÍLÁ VÍNA

ODRŮDA 
PÁLAVA

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

c [
µg

/l]

Kyselina sinapová
Mean

Minimum/
Maximum



 
 

 
 

50 

4.4.2.1 Analýza hlavních komponent (PCA) 

U 17 vybraných parametrů, které byly vyhodnoceny pomocí analýzy rozptylu jako statisticky 
významné pro odrůdovou autenticitu, byla provedena analýza hlavních komponent. Informace z těchto 
vybraných parametrů byly pomocí PCA (metoda Pearsonovy korelace) rozděleny do 17 hlavních 
komponent. Výsledky jsou prezentovány ve dvourozměrném grafu s hlavními komponentami F1 a F2, 
který zobrazuje projekce vybraných parametrů i jednotlivých vzorků vín (Obrázek 11).  
 

 
Obrázek 11:Výsledek analýzy hlavních komponent pro klasifikaci dle odrůdových skupin 

Grafické zobrazení vzorků vín do roviny hlavních komponent F1 a F2 rozdělilo jednotlivé vzorky 
do 2 zón sdružující vína jedné odrůdové skupiny. Bílá moravská vína odrůdy Pálava byla 
vyprojektována do pravé části grafu s pozitivním skóre u komponenty F1, což znamená, že tato vína 
obsahovala v průměru vyšší koncentrace stroncia, fosforu, barya a niklu. Komponenta F1 je pozitivně 
korelována kyselinou ferulovou a antioxidační aktivitou, což odpovídá tomu, že vína z odrůdy Pálava 
jsou charakteristická vyšším průměrným množstvím kyseliny ferulové a jejich antioxidační aktivita je 
v porovnání s ostatními víny větší. Skupinu ostatních bílých vín PCA vyobrazila v levé části grafu, 
kde bylo negativní skóre u komponenty F1. U těchto vín byly naměřeny výrazně vyšší průměry 
koncentrací fenolických látek jako jsou kyselina vanilová, sinapová, kumarová, kávová a katechin. 
Dále byla u ostatních bílých vín naměřena vyšší koncentrace draslíku, vápníku, mědi a boru 
v porovnání se skupinou vín odrůdy Pálava. 
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 Kyselina ferulová patří mezi hydroxyderiváty kyseliny skořicové. Koncentrace těchto kyselin 
ve víně má svůj původ v hroznech, kde jsou tyto kyseliny nejčastěji vázány v esterech kyseliny vinné, 
ale lze je také nalézt vázané na cukry nebo na třísloviny. Během vinifikace dochází k pomalé 
hydrolýze složitých sloučenin a hydroxyskořicové kyseliny se uvolňují a zůstávají ve víně ve volném 
stavu [24]. Hrozny odrůdy Pálava dosahují dobré cukernatosti a vinaři je často nechávají přezrát 
za účelem výroby přívlastkových vín vyšších stupňů. Vyšší koncentrace kyseliny ferulové ve vínech 
odrůdy Pálava může být způsobena vyšším obsahem cukru, na který se tato kyselina váže. 
Hydroxyskořicové kyseliny jsou skupinou látek s vysokou antioxidační aktivitou, a proto je zvýšená 
koncentrace kyseliny ferulové ve vínech odrůdy Pálava pravděpodobně zodpovědná za vyšší 
antioxidační aktivitu u vín odrůdy Pálava [19].  
 Kořeny révy vinné přijímají z půdy s vodou i minerální látky, které rostlina potřebuje a ty se pak 
dostávají do hroznů a tím i do moštu a vína [24]. Odrůda Pálava vyžaduje vlhčí, živné půdy v dobrých 
polohách a často se pěstuje na hlinitém a jílovitém podloží, které je vhodné pro aromatické odrůdy [2]. 
Chemické složení viničních půd závisí na mateřské hornině, ze které půda vznikla. Například čedič 
poskytuje zvětráváním tmavé a velmi úrodné hlinité půdy, které jsou bohaté na fosfor, ale obsahují 
nižší množství draslíku. Vinohrad na nich velmi dobře rodí a poskytuje aromatická, barevná a plná 
vína [9]. Vysoká koncentrace fosforu ve vínech Pálava může být způsobena výsadbou této odrůdy 
na hlinitých půdách čedičového původu. Dostatečné množství fosforu v půdě pak působí příznivě 
na rozvoj aromatických látek, ale může dojít k utlumení příjmu některých mikroprvků, jako jsou bór, 
měď, vápník, zinek a mangan [2]. Při prvkové analýze vín odrůdy Pálava byly v porovnání s ostatními 
víny zjištěny v těchto vínech nízké koncentrace boru, mědi, vápníku a draslíku, což by mohlo být 
vysvětleno právě častou výsadbou této odrůdy na půdách čedičového typu. 
 Rozdělení moravských bílých vín dle odrůdových skupin bylo pomocí analýzy hlavních 
komponent úspěšné a vína z hroznů odrůdy Pálava bylo možné dle PCA diskriminovat 
a charakterizovat. Z toho vyplývá, že chemické složení vín odrůdy Pálava se při porovnání s ostatními 
bílými víny v rámci studovaných parametrů významně liší. 
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5 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce byla charakterizace vína odrůdy Pálava z hlediska obsahu vybraných 

látek a zkoumání možnosti statistického zpracování naměřených dat za účelem ověření možnosti 
zjištění geografického původu vína. Celkem v této práci bylo analyzováno 37 vzorků vín odrůdy 
Pálava, které byly vybrány tak, aby pokrývaly všechny moravské vinařské podoblasti. Největší část 
naměřených dat tvořily výsledky prvkové analýzy. Prvková analýza byla provedena pomocí ICP-OES 
a ICP-MS. Dále byly stanoveny organické kyseliny metodou IC a vybrané fenolické látky pomocí 
HPLC. Data byla doplněna o výsledky analýz z MAS, kde byl stanoven celkový obsah fenolických 
látek. Dále byla data rozšířena o výsledky ze stanovení antioxidační aktivity metodou TEAC. 
Ze získané databáze chemického složení vín byly následně odstraněny odlehlé hodnoty s využitím 
Grubbsova testu a upravená databáze byla následně zpracována pomocí vybraných statistických 
technik, kterými byly analýza rozptylu, analýza hlavních komponent a kanonická diskriminační 
analýza. 
 Při klasifikaci vín odrůdy Pálava podle geografického původu nebyly nalezeny zásadní rozdíly 
v rámci sledovaných parametrů u vín odrůdy Pálava mezi moravskými podoblastmi, a nebylo tak 
možné stanovit geografický původ vzorků vín odrůdy Pálava z vinařské oblasti Morava. Lepší 
rozdělení vín odrůdy Pálava podle geografického původu by mohlo být dosaženo analýzou více 
vzorků, popř. rozšířením prováděných chemických analýz. 
 Ačkoliv se nepodařilo z chemické analýzy vzorků vín odrůdy Pálava určit geografický původ vín, 
bylo na základě provedených analýz prokázáno, že chemické složení vín odrůdy Pálava z vinařské 
oblasti Morava se významně liší v porovnání s chemickým složením vín jiných odrůd pocházejících 
z této vinařské oblasti. Vína odrůdy Pálava vykazovala v porovnání s víny jiných odrůd vyšší 
koncentrace stroncia, barya, fosforu, niklu, kyseliny ferulové a tato vína také vykazovala vyšší 
antioxidační aktivitu. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
AAS Atomová absorpční spektrometrie 
ERC-CWS Evropské referenční centrum pro kontrolu odvětví vína 
FID Plamenový ionizační detektor 
GC Plynová chromatografie 
HPLC Vysokotlaká kapalinová chromatografie 
ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
ICP-OES Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
IRMS Izotopová hmotnostní spektrometrie 
MS Hmotnostní spektrometr 
NMR Nukleární magnetické rezonance 
SNIF-NMR Nukleární magnetická rezonance sledující distribuci izotopů na různých místech 
SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
IC Iontová chromatografie 
TEAC Troloxu ekvivalentní antioxidační kapacita 
GAE Ekvivalent kyseliny gallové 
AOX Antioxidační aktivita 
ANOVA Analýza rozptylu 
PCA Analýza hlavních komponent 
DA Diskriminační analýza 
TE Ekvivalent Troloxu 
TPC Total phenolic compounds 
 


