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Abstrakt 

Předložená dizertační práce se zabývá dosud méně využívanými druhy drobného 
ovoce, posouzením jejich fyzikálních a chemických parametrů a návrhem nového 
nealkoholického nápoje vyrobeného z jednoho ze studovaných druhů ovoce. 

Byly vybrány, optimalizovány a validovány titrační, spektrofotometrické, 
chromatografické a elektroforetické metody pro charakterizaci základních nutričních 
parametrů (sušiny, obsahu organických kyselin a sacharidů) a biologicky aktivních 
látek (vitaminu C, anthokyanů a fenolických látek). Byla také optimalizována 
příprava vzorků. 

Po tři roky (2010–2012) byl sledován obsah uvedených parametrů v několika 
odrůdách celkem pěti druhů drobného ovoce: v sedmi odrůdách rakytníku 
řešetlákového, v deseti odrůdách dřínu obecného, ve dvanácti odrůdách jeřábu 
ptačího, ve dvou odrůdách aronie černé a v sedmnácti odrůdách bezu černého. 
S využitím Duncanova testu, analýzy hlavních komponent a shlukové analýzy byly 
největší rozdíly mezi jednotlivými odrůdami pozorovány především u rakytníku 
řešetlákového a jeřábu obecného, kde byly jednotlivé odrůdy snadno rozlišitelné na 
základě genetického původu. 

Na základě porovnání stanovených obsahových látek ve studovaném ovoci a 
ve spolupráci se soukromým potravinářským subjektem byl vybrán druh ovoce 
vhodný pro komerční využití – bez černý, jako významný zdroj anthokyanů a 
fenolických látek. Byl vytvořen návrh využití tohoto ovoce ve formě 
nealkoholického nápoje – ovocné šťávy nebo nektaru s podílem bezové šťávy. 

Z bezové a hroznové šťávy byly připraveny vícedruhové džusy nebo nektary o 
různém složení, které byly podrobeny senzorickému hodnocení. Nejlépe byly 
hodnoceny 100% ovocné šťávy připravené s 30–50% podílem bezové šťávy. Jejich 
složení bylo právně ochráněno. 

Na základě této ochrany byl společností zabývající se zpracováním ovoce uveden 
na trh výrobek – 100% ovocná šťáva s 10% podílem bezové složky kombinované 
s jablečnou a hroznovou šťávou. 
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rakytník řešetlákový, dřín obecný, jeřáb ptačí, aronie černá, bez černý, organické 
kyseliny, sacharidy, vitamin C, polyfenoly, anthokyany 



4 

 

Obsah 

1 ÚVOD ...................................................................................................................... 5 
2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ............................................... 6 

2.1 Méně využívané druhy ovoce .............................................................................................. 6 
2.2 Vybrané biologicky aktivní látky ......................................................................................... 7 
2.3 Využití studovaných druhů ovoce v potravinářství ............................................................. 8 
2.4 Označování potravin ............................................................................................................ 9 

3 CÍLE PRÁCE ........................................................................................................ 10 
4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................. 10 

4.1 Vzorky ................................................................................................................................ 10 

4.2 Použité analytické metody ................................................................................................. 11 
4.3 Senzorické hodnocení ........................................................................................................ 12 
4.4 Statistické zpracování dat ................................................................................................... 12 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE .................................................................................... 12 

5.1 Optimalizace a validace analytických metod ..................................................................... 12 

5.1.1 Příprava vzorku ...................................................................................................... 13 
5.1.2 Vitamin C ............................................................................................................... 13 
5.1.3 Celkové polyfenoly ................................................................................................. 14 

5.2 Analýzy plodů .................................................................................................................... 15 

5.2.1 Rakytník řešetlákový .............................................................................................. 15 

5.2.2 Dřín obecný ............................................................................................................ 17 
5.2.3 Jeřáb ptačí .............................................................................................................. 18 
5.2.4 Aronie černá ........................................................................................................... 19 
5.2.5 Bez černý ................................................................................................................ 20 
5.2.6 Srovnání ovoce ....................................................................................................... 21 

5.3 Analýza šťávy .................................................................................................................... 26 
5.4 Senzorická analýza ............................................................................................................. 27 

5.4.1 Posouzení pomocí stupnice .................................................................................... 27 
5.4.2 Posouzení pomocí profilového testu ...................................................................... 28 

5.4.3 Pořadový test .......................................................................................................... 29 

5.5 Etiketa ................................................................................................................................ 30 

5.6 Analýza finálního přípravku .............................................................................................. 32 

6 ZÁVĚR .................................................................................................................. 34 
7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................... 37 

8 PUBLIKAČNÍ ČINNOST ..................................................................................... 41 

9 ŽIVOTOPIS ........................................................................................................... 42 



5 

 

 

1  ÚVOD 

Ovoce je pro člověka jedním ze zdrojů výživových a biologicky aktivních látek 
(kyselin, sacharidů, vlákniny, vitaminů či fenolických látek). Proto by mělo být 
nezbytnou součástí lidské výživy a mělo by být konzumováno v co nejširším 
sortimentu [1]. 

V poslední době se ze strany spotřebitelů zvyšuje poptávka po nápojích a 
potravinách s novými příchutěmi a ingrediencemi. Trend se odklání od tradičních 
citrusových k exotičtějším ovocným příchutím (brusinka, granátové jablko) [2]. 

V České republice má mnoho druhů ovoce dlouhou tradici v pěstování, v mnoha 
případech rostou i divoce, avšak ne všechny jsou průmyslově využívány. Mnohé 
druhy jsou stále na okraji zájmu spotřebitelů i zástupců potravinářského průmyslu, i 
když mají potenciál stát se vhodnými surovinami pro výrobu nejrůznějších 
potravinářských výrobků (známější a více průmyslově využívané jsou tyto druhy 
v zahraničí). V České republice se už déle pěstují a šlechtí např. dřín obecný, jeřáb 
ptačí či bez černý. Jiné druhy ovoce byly na začátku 20. století s úspěchem 
dovezeny, jejich pěstování v našich klimatických podmínkách je velmi snadné, mají 
bohatou úrodu a jsou stále populárnější i mezi spotřebiteli (rakytník řešetlákový, 
aronie černá).  

Každý druh uvedeného ovoce je bohatý na jinou ze zdravotně významných látek, 
které jsou známé především pro své antioxidační účinky: vitamin C (rakytník, dřín, 
jeřáb, bez), flavonoidy, anthokyany (především aronie a bez, v menší míře dřín), 
karotenoidy (rakytník) [1, 3]. 

V České republice jsou šlechtěny i nové odrůdy uvedených druhů ovoce, avšak 
chybí kompletní data o množství zdravotně významných látek a tedy možnost je 
porovnat s hodnotami uvedenými v zahraniční odborné literatuře. Srovnání by 
umožnilo vybrat vhodnou odrůdu daného ovoce pro průmyslové využití z hlediska 
optimálního poměru zdravotně významných látek. Pro kvantifikaci a identifikaci 
biologicky aktivních látek se používají hlavně separační techniky v čele 
s nejpoužívanější kapalinovou chromatografií. 

Pro technologické využití mají uvedení zástupci drobného bobulovitého ovoce 
význam především ve formě pasterovaných šťáv, které jsou schopny uchovat 
zdravotně významné látky a chuť v téměř nezměněné podobě. V poslední době se 
trend potravinových a nápojových inovací posunuje od tradičních sycených nápojů 
k nápojům, které mohou mít pozitivní účinky na lidský organismus, jako jsou 
nesycené ovocné nápoje a chlazené čerstvé šťávy s minimálním obsahem sladidel či 
konzervačních látek [2]. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 MÉNĚ VYUŽÍVANÉ DRUHY OVOCE 

Z širokého sortimentu drobného ovoce bylo vybráno pět druhů, z nichž všechny 
lze snadno pěstovat v klimatických podmínkách České republiky. Každý z nich je 
výjimečný obsahem určité skupiny biologicky aktivních látek.  

Jedním z nejbohatších zdrojů vitaminu C je rakytník řešetlákový (Hippophae 
rhamnoides L.), keř, který se z Asie rozšířil téměř do celého světa. Rakytníku 
existuje několik poddruhů (subspecies), které se liší především v obsahu vitaminu C. 
Například v severní Evropě je rozšířený poddruh rhamnoides, v oblasti Altaje 
poddruh mongolica. Plody rakytníku obsahují významná množství fenolických látek 
a v olejové složce plodů se vyskytuje vitamin E a karotenoidy [4]. Rakytník je 
součástí tradiční medicíny v Asii a jeho pozitivními účinky na lidský organismus se 
zabývá celá řada studií. Jsou mu připisovány hlavně antioxidační vlastnosti [5].  

Dřín obecný (Cornus mas L.) je keř z Jižní Evropy, který se divoce vyskytuje 
především v jižní části České republiky. Existuje několik českých a slovenských 
odrůd, výběrem nejvhodnějších ekotypů a jejich následným šlechtěním se zabývají i 
v Rakousku, na Ukrajině, v Srbsku, Turecku a dalších zemích Evropy i Blízkého 
Východu [6– 9]. Plody dřínu obecného obsahují významná množství vitaminu C a 
anthokyanů a díky vyváženému poměru sacharidů a kyselin jsou vhodné k přímé 
konzumaci. Technologické zpracování může znesnadňovat vysoký obsah pektinu 
[6]. 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) je dřevina v České republice původní. U obce 
Ostružná byla v 19. století nalezena sladká odrůda, která se rozšířila do celé Evropy 
jako jeřáb moravský sladkoplodý, Sorbus aucuparia L. var. moravica f. dulcis, 
někdy v literatuře jako S. aucuparia Edulis. Křížením a šlechtěním s dalšími 
příbuznými druhy ovoce, jako např. jablko, hruška, aronie nebo hloh, vzniklo široké 
spektrum odrůd s poměrně rozdílným obsahem biologicky aktivních látek, kam se 
řadí především vitamin C a fenolické látky (obsah hydroxyskořicových kyselin 
dosahuje podobných hodnot jako v kávě) [3, 10, 11]. 

Aronie černá (temnoplodec černoplodý Aronia melanocarpa) pochází ze Severní 
Ameriky a je příbuzná jeřábu ptačímu. Plody jsou významné především díky 
vysokému množství anthokyanů, proanthokyanidinů a hydroxyskořicových kyselin 
[3, 12]. Plody aronie mají vliv na snižování LDL cholesterolu v krevní plasmě, mají 
také protisrážlivé a vasoprotektivní účinky [13]. 

Bez černý (Sambucus nigra) je rozšířen především na severní polokouli. 
V Evropě se pěstuje druh Sambucus nigra, v USA Sambucus canadensis, který se 
odlišuje např. jiným složením jednotlivých anthokyanů. Šlechtěním odrůd se 
v Evropě zabývá především Dánsko, Rakousko a také Slovensko. Česká odrůda 
neexistuje. Plody bezu černého jsou ceněny především pro svůj vysoký obsah 
anthokyanů, rutinu [3, 14, 15] a dalších látek, které jsou zodpovědné 
za antivirotické, protizánětlivé a antioxidační účinky přípravků z bezu [14, 16]. 
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2.2 VYBRANÉ BIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY 

Ovoce je významným zdrojem mnoha biologicky aktivních látek, k nimž patří 
především vitamin C a skupina fenolických látek. Společnou vlastností vitaminu C a 
fenolických látek jsou jejich antioxidační schopnosti. K nejčastějším technikám, 
které se používají pro jejich stanovení, patří kapalinová chromatografie a 
spektrofotometrie [2, 17]. 

Kyselina askorbová je nezbytná pro celou řadu především redoxních procesů 
v lidském těle. Účastní se především hydroxylačních reakcí: tvorby kolagenu 
hydroxylací prolinu či hydroxylace dopaminu na noradrenalin. Kyselina askorbová 
také hraje důležitou roli ve vstřebávání železa. Je začleněna do antioxidačního 
komplexu s vitaminem E, β-karotenem a dalšími karotenoidy jako je lutein, lykopen, 
ale i s flavonoidy a selenem. Slouží jako vychytávač volných radikálů, včetně 
vychytávání singletového kyslíku. Chrání lipidy v plasmě a LDL  proti peroxidaci 
zhášením peroxylových radikálů. V oku chrání svými antioxidačními schopnostmi 
části oka před fotolyticky generovanými volnými radikály [18–20]. 

Vitamin C zahrnuje celý reverzibilní systém kyseliny askorbové až ke kyselině 
dehydroaskorbové. Jako jeden z nejméně stabilních vitaminů jej lze využít pro 
optimalizaci technologických operací s ohledem na zachování množství zdravotně 
významných látek [21]. Využívá se nejen jako biologicky aktivní látka, ale také jako 
antioxidant, inhibitor enzymového hnědnutí, pro úpravu chuti nebo jako stabilizátor 
barvy [18, 19]. 

Většina metod pro stanovení vitaminu C je založena na principu redoxních reakcí 
systému kyseliny askorbové a dehydroaskorbové [18]. Z potravinových matric se 
vitamin C získává extrakcí, nejčastěji do roztoku kyseliny monohydrogenfosforečné. 
V připraveném extraktu lze redukovat DHAA zpět na AA nejčastěji pomocí 
dithiothreitolu, cysteinu nebo TCEP a tím usnadnit detekci, ke které se zpravidla 
využívá spektrofotometr. Ke stanovení se používá také titrační metoda 
s 2,6-dichlorfenolindofenolem, která je v poslední době nahrazována kapalinovou 
chromatografií nejčastěji s reverzní fází [19]. 

Fenolické sloučeniny tvoří rozsáhlou skupinu sekundárních metabolitů rostlin. 
Dělí se na flavonoidy, fenolické kyseliny, třísloviny, stilbeny a lignany [22, 23]. 

Nejpočetnější skupinou fenolických látek jsou flavonoidy. Typickými zástupci 
vyskytujícími se v ovoci jsou skupiny flavonolů, kam patří kvercetiny, kaempferol, 
myricetin, rhamnetin, isorhamnetin. Další skupinou jsou flavan-3-oly, tvořené 
především katechiny. V ovoci se taktéž vyskytuje skupina anthokyanidinů 
se zástupci kyanidinem, pelargonidinem, malvidinem a dalšími [22, 23]. 

Do skupiny flavonolů patří i rutin (kvercetin-3-rutinosid) jež vykazuje 
antioxidační vlastnosti, taktéž protizánětlivé a vasoprotektivní účinky. Snižuje 
propustnost kapilár a příznivě působí na jejich pružnost [24]. Spolu s dalšími 
bioflavonoidy chrání kyselinu askorbovou před oxidací [25]. 
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Anthokyany jsou glykosidy anthokyanidinů a podobně jako ostatní skupiny látek 
mají především antioxidační účinky. Anthokyany mají poměrně nízkou absorpci 
v gastrointestinálním traktu, avšak aby se projevily jejich antioxidační vlastnosti, je 
třeba velice malého množství [14, 25]. 

 Jednu třetinu fenolických látek tvoří fenolické kyseliny jako např. 
hydroxybenzoové kyseliny (např. kyselina gallová) a hydroxyskořicové kyseliny, 
jejíž nejvýznamějšími zástupci jsou kyselina kávová a chlorogenová [23]. 

Třísloviny jsou další skupinou vyskytující se hojně v některých druzích ovoce. 
Patří sem gallotaniny a ellagotanniny tvořící hydrolyzovatelné třísloviny. 
Ke kondenzovaným tříslovinám patří proanthokyanidiny, oligomery a polymery 
odvozené nejčastěji od katechinů a jejich kombinace. Poslední skupinou jsou 
stilbeny a lignany, z kterých lze v ovoci nalézt především resveratrol [23].  

Tato různorodá skupina fytosloučenin má v rostlinách celou řadu funkcí. Jsou 
přírodními pigmenty a jejich úkolem je chránit rostliny před oxidačním stresem 
způsobeným UV zářením, znečištěním prostředí či chemikáliemi. Mají celou řadu 
biologických aktivit, nejvíce jsou ceněny a zmiňovány antioxidační a protizánětlivé 
účinky. Celkově mají fenolické sloučeniny silný účinek na signalizační procesy 
v buňce a expresi genů při rakovinných a cévních onemocněních. Mohou také 
působit v těle jako xenobiotika, čímž aktivují fázi II detoxifikace enzymů, která 
pomáhá při eliminaci mutagenů a karcinogenů [26]. Flavonoidy mohou přispívat 
ke kvalitě ovoce celou řadou procesů – propůjčují ovoci některé senzorické atributy 
jako je barva a aroma. V některých druzích ovoce (např. jablka) přispívají i 
k textuře. Na celkový profil flavonoidů vyskytujících se v ovoci má také vliv 
technologie zpracování [22]. 

Fenolické látky obsahují sloučeniny různých struktur a vlastností. Všechny fenoly 
absorbují UV či viditelné záření [22]. Společnou vlastností fenolických látek jsou 
antioxidační schopnosti, kterých využívá jedna ze základních metod pro stanovení 
celkových polyfenolických látek v potravinách – spektrofotometrická metoda 
s použitím Folin-Ciocalteauova činidla [27]. 

Anthokyany jsou velkou skupinou látek s různou strukturou a vlastnostmi. Jednou 
z jejich společných vlastností je změna zbarvení roztoku v závislosti na změně pH, 
čehož se využívá pro stanovení celkových anthokyanů ve vzorku pomocí 
pH-diferenční metody [28]. 

Stanovení pomocí kapalinové chromatografie nejčastěji využívá kolony s reverzní 
fází. Složení mobilní fáze bývá také velmi podobné (směs okyselené vody 
s methanolem nebo acetonitrilem) a kvůli komplexnosti směsi bývá téměř vždy 
použita gradientová eluce, s UV nebo MS detekcí [29]. 

2.3 VYUŽITÍ STUDOVANÝCH DRUH Ů OVOCE V POTRAVINÁ ŘSTVÍ 

Studované druhy ovoce mohou nalézt v potravinářství celou řadu využití, avšak 
z hlediska zachování obsahu, a tedy pozitivního účinku látek na lidský organismus, 
je vhodné použít šetrné technologické operace a minimalizovat záhřev surovin. 
Z tohoto důvodu se zdá být vhodná příprava ovocných šťáv, které mohou i ve směsi 
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s jiným, známějším ovocem, být vhodnou cestou k představení těchto méně 
využívaných druhů ovoce spotřebiteli. 

Ovocnou nebo zeleninovou šťávou se dle Vyhlášky 335/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů rozumí „šťáva, zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný 
z přiměřeně zralého a zdravého, čerstvého nebo chlazeného ovoce nebo zeleniny, a 
to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou 
typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a 
buňky ze šťávy, které jsou odděleny v průběhu zpracování, mohou být do téže šťávy 
vráceny...“ [30]. 

Nektarem se rozumí „nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem 
pitné vody a popřípadě též přírodních sladidel, sladidel, medu, nebo jejich směsi 
k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, 
koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové 
šťávě, k ovocné dřeni nebo ke směsi těchto výrobků v souladu s přílohou č. 1“ [30]. 

Ovocná šťáva je komplexní matricí, skládající se z vody, cukrů, organických 
kyselin, proteinů, tuků, minerálů, vitamínů (nejzastoupenější je vitamin C) a dalších 
látek jako jsou fenolické látky (polyfenoly, anthokyany) či karotenoidy. Obsah vody 
se v závislosti na druhu ovoce pohybuje v rozmezí 82–92 %. Sacharidy se vyskytují 
ve formě jednoduchých cukrů, jako je fruktosa a glukosa, až po polysacharidy 
(škrob, celulosa, hemicelulosy, pektin). Vyskytují se i další, minoritní sacharidy, 
jako je xylosa, manosa, arabinosa, galaktosa či maltosa. V některých druzích ovoce, 
např. v hruškách, švestkách a jeřabinách se vyskytuje i cukerný alkohol – sorbitol. 
Celkový obsah sacharidů se velmi liší, nejčastěji se pohybuje mezi 3–15 %. Ovoce 
je důležitým zdrojem vlákniny (0,7–4,7 %). Obsah proteinů a lipidů bývá zpravidla 
do 1 %. Z minerálů se nejvíce vyskytuje draslík, často v kombinaci s organickými 
kyselinami. Mezi další sloučeniny v ovoci lze zařadit pigmenty a organické 
kyseliny, které jsou důležité pro zajištění organoleptického vyvážení sladkosti [2]. 

2.4 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 

Každá potravina musí poskytovat spotřebiteli informace, které jsou stanoveny 
zákonem. U potravin, které navíc obsahují látky, které by mohly mít pozitivní vliv 
na výživu či zdraví spotřebitele, je možno tento vliv zdůraznit na obalu potraviny 
vhodným a schváleným výživovým nebo zdravotním tvrzením. 

Na základě závazných dokumentů musí splňovat potraviny prodávané na území 
ČR zákon číslo 139/2014 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům. [31, 32]. 

Výživová a zdravotní tvrzení jsou nepovinným údajem, který lze uvádět na 
obalech potravin. Tato tvrzení musí být uváděna v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) číslo 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin. Netýkají se jen označování potravin na obalech, ale např. také 
pro reklamní sdělení [33]. 
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3  CÍLE PRÁCE 

Cílem dizertační práce bylo ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendlovy 
Univerzity v Brně a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským 
v Holovousích provést monitoring vybraných fyzikálních a chemických parametrů 
v jednotlivých odrůdách zmíněných druhů ovoce.  

Byly sledovány jak základní charakteristiky (sušina, titrovatelné kyseliny, 
jednotlivé organické kyseliny a sacharidy), tak množství jiných biologicky aktivních 
látek (vitamin C, anthokyany, polyfenoly, rutin) pomocí optimalizovaných a 
validovaných metod. Rozdíly mezi jednotlivými odrůdami byly vyhodnoceny 
vhodnými statistickými metodami. 

Cílem práce bylo shrnout charakteristiky jednotlivých odrůd ovoce a porovnat 
nové, české odrůdy s odrůdami zahraničními. 

Na základě výsledků literární rešerše a experimentů byl vybrán vhodný druh 
ovoce pro průmyslové zpracování a ve spolupráci se zástupcem potravinářského 
průmyslu byl navržen nový výrobek, který dosud chybí na českém trhu. Bylo 
posuzováno jak složení výrobku (kombinace s jinými ovocnými či zeleninovými 
šťávami, přídavek cukru, atp.) pomocí senzorického hodnocení vytipovaných 
kombinací, tak i údaje uváděné na etiketě produktu. S využitím optimalizovaných 
analytických metod byl sledován i obsah biologicky aktivních látek. 

 
 

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 VZORKY 

Pro experimentální část dizertační práce byly použity různé odrůdy několika 
druhů ovoce: sedm odrůd rakytníku řešetlákového, deset odrůd dřínu obecného, 
dvanáct odrůd jeřábu ptačího, dvě odrůdy aronie černé a sedmnáct odrůd bezu 
černého. Vzorky pro analýzu plodů pocházely ze Školního zemědělského podniku 
Žabčice MENDELU (rakytník, dřín, jeřáb, aronie), Výzkumného a šlechtitelského 
ústavu ovocnářského Holovousy (bez) a soukromých sadů firmy Agrofrukt 
Hustopeče (bez sklizně 2013). Plody ovoce byly bezprostředně po sběru uchovávány 
v mrazničce (–20 °C). 

Pasterované šťávy s podílem bezu černého použité pro senzorickou analýzu a 
analýzu finálního produktu pocházely od soukromých subjektů: Agrofrukt 
Hustopeče a Réva Rakvice. Finální produkt – 100% ovocná šťáva „Jablko-Bezinka“ 
a „Hrozen-Bezinka“, který je nyní dostupný na trhu, je vyráběn firmou Réva 
Rakvice. 

 



11 

 

Tabulka 1: Studované odrůdy ovoce 
rakytník 
řešetlákový 

dřín obecný jeřáb ptačí aronie 
černá 

bez černý 

Aromat Elegantní Alaja Krupnaja Nero  Albida 
Botanický Fruchtal Burka Viking  Allesö 

Buchlovický Jolico Businka  Aurea 
Leicora Lukjanovský Discolor  Bohatka 

Ljubitelna Olomoucký Granatina  Dana 
Trofimovský Ruzyňský Granatnaja  Haschberg 
Vitamínová Sokolnický Koncentra  Heidegg 13 

 Tišnovský Krasavice  Körsör 
 Vydubecký Lionora Springer  Mammut 
 Vyšegorodský Sorbinka  Pregarten 
  Titan  Riese aus Vossloch 
  Velfed  Sambo 
    Sambu 
    Samdal  
    Sampo 
    Samyl 
    Weihenstephan 

4.2 POUŽITÉ ANALYTICKÉ METODY 

Z důvodu rozdílné povahy matrice musely být některé analytické metody 
optimalizovány a byla ověřena vhodnost jejich použití pro zamýšlené účely pro 
metody stanovení celkových polyfenolů spektrofotometricky a stanovení vitamin C 
kapalinovou chromatografií. 

Pro analýzu plodů byl připraven vodný extrakt homogenizací 40–50 g ovoce 
v destilované vodě s následnou centrifugací a filtrací. Šťávy byly analyzovány 
přímo. Samostatnou úpravu vzorku si vyžadovalo stanovení sušiny, pro stanovení 
vitaminu C byla prováděna extrakce do kyseliny monohydrogenfosforečné a rutin 
byl ze sušených plodů extrahován PHWE extrakcí. 

Pro posuzování vzorků byly použity následující analytické metody:  

- gravimetrické stanovení sušiny 
- refraktometrická sušina 
- titrovatelné kyseliny stanovené potenciometrickou titrací roztokem hydroxidu 

sodného do pH 8,2, vyjádřeno jako majoritní kyselina (jablečná nebo 
citronová) 

- celkové polyfenoly stanovené spektrofotometricky pomocí 
Folin-Ciocaltaeuova činidla, vyjádřeno jako kyselina gallová 

- celkové anthokyany stanovené spektrofotometricky pH-diferenční metodou, 
vyjádřeno jako kyanidin-3-glukosid 

- sacharidy – fruktosa, glukosa, sacharosa stanovené HPLC s refraktometrickou 
detekcí 
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- vitamin C stanovený HPLC s UV detekcí 
- organické kyseliny – citronová, jablečná, chinová stanovené kapilární zónovou 

elektroforézou s nepřímou UV detekcí 
- rutin stanovený HPLC s UV detekcí 

4.3 SENZORICKÉ HODNOCENÍ 

Připravené nápoje (bezové a hroznové 100% ovocné šťávy a nektary) byly 
předloženy hodnotitelům v senzorické laboratoři. Pro senzorické hodnocení bylo 
vybráno 13 posuzovatelů z řad studentů a zaměstnanců Fakulty chemické VUT. 
Absolvované senzorické zkoušky hodnotitelů probíhaly dle požadavků příslušných 
norem ČSN ISO. 

Senzorické hodnocení bylo prováděno pomocí sedmibodové kategorové ordinální 
stupnice, jednotlivé deskriptory chuti byly posuzovány pomocí profilového testu a 
pořadí přijatelnosti jednotlivých vzorků bylo hodnoceno pořadovou zkouškou. 

4.4 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 

Sbíraná data byla podrobena základním statistickým testům v MS Excel 2003 
(Microsoft). Linearita kalibračních křivek byla vyhodnocena pomocí F-testu a t-testu 
na statistické hladině významnosti α = 0,05 a Mandel testu na statistické hladině 
významnosti α = 0,01. 

Naměřená data u analýz plodů byla podrobena Dean-Dixonovu testu pro testování 
odlehlosti výsledků, statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami byly 
zkoumány pomocí Duncanova testu (Statistica 12, StatSoft). Krabicové grafy byly 
zpracovány v programu Statistica 12 (StatSoft). 

Celková data byla interpretována použitím statistických testů: Analýza hlavních 
komponent (PCA) a shlukové analýzy (CLU) v programu XLStat 2014 (Addison). 

Data ze senzorického hodnocení pomocí kategorové ordinální stupnice byla 
statisticky zpracována Kruskall-Wallisovým testem a následně Nemenyiho 
vícenásobným párovým porovnáním. Pořadový test byl vyhodnocen pomocí 
Friedmannova testu.  

Všechny testy byly provedeny pro statistickou hladinu významnosti α = 0,05. 

5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 OPTIMALIZACE A VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD 

Před vlastním použitím analytických metod byly jednotlivé postupy 
optimalizovány s důrazem na typ matrice a analytické techniky. Byla provedena 
optimalizace způsobu přípravy vzorku k jednotlivým analýzám, i vlastních 
analytických metod. 
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5.1.1 Příprava vzorku 

Ve spolupráci s průmyslem byla jako primární využití sledovaného ovoce zvolena 
výroba šťávy. Jelikož laboratorní příprava šťávy vyžaduje velké množství vzorku a 
nedokáže plně nahradit průmyslová výrobní zařízení a technologie, byla hledána 
alternativa, která může částečně suplovat tento výrobek. 

Na základě experimentů byla shledána příprava vodného extraktu v porovnání 
s přípravou šťávy výrazně jednodušší. U některých druhů ovoce, např. dřín, se 
z důvodu vysokého obsahu pektinu nepodařilo připravit čirou šťávu. Vodný extrakt 
nevyžadoval dalšího ředění a jeho množství bylo dostatečné. 

5.1.2 Vitamin C 

Kvůli nestabilitě kyseliny askorbové byla zvolena separátní příprava vzorku. Byly 
testovány různé postupy homogenizace studovaného ovoce při přípravě na HPLC 
analýzu: homogenizace tloučkem a třecí miskou, homogenizátorem a příprava 
homogenizací tekutým dusíkem za přítomnosti ochranné atmosféry dusíky. Pomocí 
všech třech technik bylo dosaženo stejného průměrného výsledku, avšak příprava 
pomocí tloučku a třecí misky je méně vhodná pro svou nedostatečnou přesnost. 
Pro jednoduchou manipulaci byl používán pro přípravu vzorků pro analýzu 
vitaminu C tyčový homogenizátor. 

V průběhu validace analytické metody byly sledovány následující validační 
parametry: 

Selektivita: Analýzou roztoků blanku, standardního roztoku, roztoků vzorku a 
roztoků vzorku s přídavkem standardu bylo prokázáno, že metoda je selektivní 
pro zamýšlené účely. 

Tabulka 2: Základní charakteristiky píku kyseliny askorbové: 
průměrný retenční čas (min) 2,1 

asymetrie 1,0 
počet teoretických pater 11779 

LOD a LOQ: Na základě šumu základní linie chromatogramu blanku byly 
vypočítány koncentrace LOD (0,001 mg.l-1)a LOQ (0,004 mg.l-1). Jelikož stálost 
základní linie silně závisí na promytí systému a stavu detektoru a může být 
proměnlivá [34], byl v praxi používán limit zanedbatelnosti (disregard limit) 
0,1 mg.l-1, který odpovídá nejnižšímu bodu kalibrační křivky, na kterém byla 
provedena instrumentální přesnost. 

Linearita: Byla prověřena linearita závislosti plochy píku kyseliny askorbové na 
koncentraci kyseliny askorbové ve standardním roztoku v koncentračním rozmezí 
0,1–50 mg.l-1. Linearita byla prokázána statistickými testy jako je korelační 
koeficient, Mandel test, t-test, F-test, Grubbsův test odlehlosti a taktéž vizuální 
kontrolou reziduálů. 

V průběhu používání analytické metody pro rutinní analýzy (v letech 2010–2012) 
byl sledován vývoj hodnot pro směrnici kalibrační křivky pomocí Shewhartova 
diagramu. Směrnice všech příprav kalibračních křivek spadaly do intervalu 
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vymezeného regulačními mezemi (trojnásobek směrodatné odchylky). Jelikož obsah 
vitaminu C je vždy počítán pomocí kalibrační křivky sestavené analýzou standardů 
s každou novou přípravou mobilní fáze, možné odchylky od průměrné hodnoty 
směrnice jsou tak kompenzovány. 

Instrumentální přesnost: Byla prověřena instrumentální přesnost pomocí deseti 
následných nástřiků standardního roztoku kyseliny askorbové o koncentracích 0,1; 1 
a 40 mg/ml, jejichž RSD bylo 2,17; 0,68 a 0,71 %. 

Při analýze nejnižší koncentrace byl zaznamenán trend – pokles obsahu kyseliny 
askorbové potvrzující skutečnost, že jde o velmi nestabilní látku [17], zvláště ve 
zředěných roztocích. Analýza standardních roztoků tak musí probíhat vždy 
bezprostředně po jejich přípravě. 

Přesnost – opakovatelnost: Byla provedena na šesti opakovaných přípravách 
u rakytníku řešetlákového, kdy RSD příprav dosahovalo 1,62 % a dřínu obecného, 
v jehož případě RSD příprav bylo 7,05 %. 

Správnost: Analýzou roztoků vzorku s přídavkem roztoku standardu kyseliny 
askorbové bylo prokázáno, že matrice nemá vliv na kvantifikaci vitaminu C: 
průměrná výtěžnost ± IS (95 %, n=3) pro rakytník řešetlákový byla 99,57 ± 3,59 % a 
pro dřín obecný 98,66 ± 4,26 %. 

Uvedenými testy bylo prokázáno, že metoda poskytuje přesné a správné výsledky 
a je možno ji použít k sledování obsahu vitaminu C v uvedených druzích ovoce. 

5.1.3 Celkové polyfenoly 

Nejprve byla provedena optimalizace stanovení pomocí ověření dostatečné doby 
pro vývoj zbarvení a zvolení nejlepší vlnové délky pro fotometrickou detekci. 

Šest standardních roztoků kyseliny gallové o koncentraci ~ 300 mg.l-1 bylo 
připraveno standardním postupem a bylo proměřeno při různých vlnových délkách 
740–770 nm v čase 0–180 minut po přípravě a v časových intervalech 15–40 minut, 
aby byl zjištěn nejvhodnější čas pro odečet absorbance vyvíjeného roztoku. 

Po čase 120 minut už absorbance od předchozího časového bodu narůstala 
přibližně 10krát méně. Pro rutinní analýzy byla tedy zvolena doba vývoje směsi na 
120 minut od jejich přípravy. Po uplynutí této doby byla odečítána absorbance 
roztoků vzorků i roztoků standardu. 

Tabulka 3: Závislost intenzity zbarvení roztoku na době jeho vyvíjení 
 doba vyvíjení roztoku (min) 

15 30 60 90 120 150 180 220 250 
průměrná 

absorbance 
0,512 0,536 0,558 0,570 0,588 0,590 0,594 0,595 0,597 

rozdíl1 - 0,02 0,02 0,01 0,02 0,003 0,004 0,001 0,002 

Jako nejvhodnější vlnová délka byla na základě proměření spektra standardního 
roztoku kyseliny gallové v různých časových intervalech zvoleno 750 nm jakožto 

                                           
1 Rozdíl mezi průměrnou hodnotou absorbance při sledovaném časovém bodě a průměrnou 
hodnotou absorbance předchozího časového bodu. 
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absorbční maximum modrého komplexu vzniklého reakcí redukujících látek 
v roztoku vzorku s Folin-Ciocaltaeuovým činidlem a dalšími složkami směsi. 

Při validaci metody byla prověřována linearita v rozsahu 25–400 mg.l-1 
podobným způsobem jako v případě stanovení vitaminu C. Přesnost – 
opakovatelnost byla prověřena přípravou šesti roztoku vzorku na nejnižší a nejvyšší 
hladině rozsahu: při 25 mg.l-1, kdy RSD dosahovalo 4,68 % a při 400 mg.l-1, kdy 
RSD bylo 2,35 %. Roztok vzorku s přídavkem standardu prokázal správnost 
metody, tedy že matrice neovlivňuje poskytované výsledky: průměrná výtěžnost ± 
IS (95 %, n=3) pro rakytník řešetlákový dosahovala 98,09 ± 2,53 % a pro dřín 
obecný 103,33 ± 3,14 %. 

5.2 ANALÝZY PLOD Ů 

Ve sledovaných druzích ovoce byly stanoveny vybrané nutriční parametry 
za účelem charakterizace jednotlivých druhů ovoce a jejich pěstovaných odrůd. 
Výsledkem je doporučení nejvhodnější odrůdy pro využití v potravinářství 
s důrazem na obsah zdravotně látek, které by mohly mít pozitivní vliv na lidský 
organismus. 

5.2.1 Rakytník řešetlákový 

Sledované parametry (sušina, vitamin C, celkové polyfenoly, titrovatelné 
kyseliny) byly analyzovány ve třech následných letech 2010, 2011 a 2012 u sedmi 
odrůd rakytníku řešetlákového.  

Na dvojném grafu (= biplot) na Obrázku 1 jsou znázorněny jak komponentní 
váhy, které představují vektory jednotlivých sledovaných parametrů, tak 
komponentní skóre pro jednotlivé odrůdy. 

Vizualizací proměnlivosti dat pomocí PCA (Obrázek 1) lze snadno odlišit 
jednotlivé odrůdy, především podle jejich genetického původu. Evropský poddruh 
rhamnoides a jeho zástupce, odrůda 'Leicora' (v grafu LEI) a altajský poddruh 
mongolica s odrůdami 'Vitamínová' (VIT) a 'Aromat' (ARO) obsahují vyšší obsah 
vitaminu C a polyfenolů. Naopak odrůdy vzniklé jako hybridy poddruhů 
rhamnoides a mongolica, 'Ljubitelna' (LJU), 'Trofimovský' (TRO) a 'Botanický' 
(BOT) se vyznačují nižším obsahem vitaminu C, polyfenolů a sušiny, avšak 
poměrně vyšším obsahem titrovatelných kyselin a tvoří tak izolovaný klastr 
v prvním kvadrantu rozptylového diagramu. Pozorování odrůd 'Leicora', 
'Buchlovický' a 'Vitamínová' umístěných ve čtvrtém kvadrantu grafu znázorňuje 
hodnoty ze sklizně roku 2012, kdy u všech zmíněných odrůd, které byly jako jediné 
odrůdy sklízené i v roce 2012, byl nalezen vyšší obsah sušiny. Obsah sušiny v roce 
2012 mohl být ovlivněn klimatickými podmínkami, konkrétně nižší průměrnou 
vlhkostí vzduchu [35], nebo částečným napadením rostlin fusáriovým vadnutím 
[36]. 
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Obrázek 1: Analýza hlavních komponent (PCA) pro odrůdy rakytníku řešetlákového 

U třech odrůd rakytníku řešetlákového bylo v roce 2012 stanoveno zastoupení 
jednotlivých organických kyselin, kyseliny citronové, jablečné a chinové. Taktéž byl 
analyzován i obsah sacharidů fruktosy, glukosy a sacharosy. 

Všechny studované odrůdy obsahují poměrně vyvážený poměr fruktosy a 
glukosy. U odrůdy 'Vitaminová' obsah glukosy hodnotou 13,4 g.kg-1 mírně 
převažuje nad fruktosou 7,3 g.kg-1. Z organických kyselin převažuje kyselina 
jablečná nad kyselinou chinovou u odrůd 'Buchlovický' a 'Leicora', u odrůdy 
'Vitamínová' byla jako majoritní složka identifikována a kvantifikována kyselina 
chinová.  

Jak obsah sacharidů, tak obsah kyselin je důležitý pro využití ovoce 
v potravinářství. Právě poměr mezi obsahem sacharidů a kyselin má velký vliv na 
celkový chuťový vjem z ovocné šťávy i z celého ovoce. Plody rakytníku obsahují 
malé množství sacharidů, proto je poměr obou složek nízký – u třech sledovaných 
odrůd v roce 2012 se pohyboval v rozmezí 0,81–1,02. 

Na základě naměřených dat a jejich statistického vyhodnocení lze doporučit pro 
využití v potravinářství především odrůdu 'Leicora' nebo 'Vitamínová' právě pro 
jejich vysoký obsah biologicky aktivních látek, jako jsou vitamin C a polyfenoly. 
Odrůda 'Leicora', spolu s odrůdou 'Buchlovický', byla doporučena pro pěstování i na 
základě dat z pěstitelské stanice. Obě odrůdy mají nejvyšší efektivní výnos koruny, 
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na rozdíl např. od odrůd 'Aromat' nebo 'Ljubitelna'. V produkční výsadbě může najít 
uplatnění i odrůda 'Vitamínová' [37]. Obě odrůdy s vysokým obsahem vitaminu C 
zároveň dozrávaly nejpozději, na konci září [36]. 

5.2.2 Dřín obecný 

Sledované parametry (sušina, vitamin C, celkové polyfenoly, celkové anthokyany 
a titrovatelné kyseliny) byly analyzovány ve třech následných letech 2010, 2011 a 
2012 u deseti odrůd dřínu obecného.  

Z kombinovaného rozptylového diagramu na Obrázku 2 lze mezi jednotlivými 
odrůdami pozorovat rozdíly na základě jejich původu. Obecně byly mezi 
jednotlivými odrůdami dřínu obecného pozorovány menší rozdíly v obsahu 
jednotlivých parametrů než u odrůd rakytníku, proto se odrůdy nevyskytují v grafu 
v izolovaných shlucích (klastrech), ale jejich rozlišení lze spíše pozorovat orientací 
v grafu, tzn. polohou v jednotlivých kvadrantech. Díky nízké variabilitě výsledků je 
i procentuální podíl jednotlivých komponent na celkovém skóre nižší. Součet 
komponent F1 a F3 je jen 66,22 %. Přesto stačí nalezené rozptyly alespoň 
k částečnému rozlišení původu odrůd. Zatímco české (v grafu CZ) a rakouské (AU) 
odrůdy ('Ruzyňský' – RUZ, 'Olomoucký' – OLO, 'Tišnovský' – TIS a 'Jolico' – JOL, 
'Fruchtal' – FRU) se vyznačují vyšším obsahem vitaminu C a anthokyanů, obsahují 
menší podíl sušiny. Naopak, odrůdy původem z Ukrajiny (v grafu v shluku 
označeném UA), kam řadíme odrůdy 'Elegantní' (ELE), 'Vyšegorodský' (VYS), 
'Vydubecký' (VYD) a 'Lukjanovský' (LUK), dosahují vyšších hodnot sušiny a 
obsahují méně vitaminu C a anthokyanů. Polohou jsou ukrajinské odrůdy 
orientovány více ve čtvrtém kvadrantu, na rozdíl od českých a rakouských odrůd, 
které se nachází v prvním kvadrantu. Slovenskou odrůdu 'Sokolnický' (SOK), stejně 
jako českou odrůdu 'Tišnovský' lze zařadit na pomezí těchto dvou skupin. 

Plody dřínu ze sklizně 2012 obsahovaly fruktosu a glukosu v podobných 
množstvích. Mírně převažovala glukosa nad fruktosou. Z organických kyselin byly 
zastoupeny kyselina jablečná a chinová, která tvoří asi 20–30 % z celkového 
množství kyselin. Poměr mezi celkovým obsahem sacharidů a kyselin byl značně 
variabilní a pohyboval se v jednotlivých odrůdách v rozmezí 1,43–5,89. 

Z pohledu obsahu sledovaných biologicky aktivních látek jako jsou vitamin C, 
polyfenoly a anthokyany, lze doporučit pro využití v potravinářství především 
odrůdu 'Ruzyňský'. Z ohledu na efektivnost plodnosti, kterou představuje hmotnost 
plodů na kubaturu rostliny, byly doporučeny rakouské odrůdy 'Fruchtal' a 'Jolico' 
[36], které taktéž obsahují vyšší množství sledovaných biologicky aktivních látek. 
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Obrázek 2: Analýza hlavních komponent (PCA) jednotlivých odrůd dřínu obecného 

5.2.3 Jeřáb ptačí 

Sledované parametry (sušina, vitamin C, celkové polyfenoly, celkové anthokyany 
a titrovatelné kyseliny) byly analyzovány ve třech následných letech 2010, 2011 a 
2012 u dvanácti odrůd jeřábu ptačího.  

Vizualizací proměnlivosti mezi jednotlivými odrůdami pomocí PCA (Obrázek 3) 
lze snadno rozlišit jednotlivé odrůdy do třech hlavních skupin. Skupina odrůd 
s vyšším obsahem anthokyanů má zároveň nižší obsah vitaminu C, titrovatelných 
kyseliny a sušiny. Patří sem odrůdy vzniklé křížením jeřábu s hlohem (odrůdy 
'Granatina'  a 'Granatnaja'), jeřábu s aronií nebo jeřáboplodcem (odrůdy 'Burka' a 
'Titan'), odrůda 'Businka' byla vypěstována z ruské odrůdy 'Kubovaja'. Odrůdy 
'Velfed' a 'Discolor' se vyznačují nižším obsahem polyfenolů, anthokyanů i 
vitaminu C. Třetí skupinou jsou odrůdy s vyšším obsahem vitaminu C a 
titrovatelných kyselin: 'Alaja Krupnaja', 'Koncentra', 'Sorbinka', 'Lionora Springers' 
a 'Krasavica'. 

V odrůdách ze sklizně 2012 byly sledovány i jednotlivé sacharidy a organické 
kyseliny. Byl nalezen odlišný profil v obsahu sacharidů od rakytníku a dřínů – 
jeřabiny obsahovaly jako majoritní složku glukosu a s obsahem 10–20% na 
celkovém podílu sacharidů fruktosu a sacharosu. Majoritním zástupcem mezi 
organickými byla kyselina jablečná, v některých odrůdách byla navíc v malém 
množství detekována i kyselina citronová nebo chinová. Poměr mezi sacharidy a 
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kyselinami se v plodech jeřábu lišil na základě původu odrůd od 3,30 (odrůda 
'Sorbinka') do 10,89 (odrůda 'Krasavice').  

 

 
Obrázek 3: Biplot analýzy hlavních komponent (PCA) pro jednotlivé odrůdy jeřábu 

ptačího 

Po shrnutí všech výsledků lze pro potravinářské využití doporučit především 
odrůdy 'Koncentra' (má zároveň jeden z nejvyšší efektivních výnosů [37]), 
'Sorbinka' a 'Alaja Krupnaja', které mají vysoký obsah vitaminu C a taktéž 
polyfenolů. Pro vyšší obsah anthokyanů lze doporučit odrůdy 'Burka', 'Businka', 
'Granatina', 'Granatnaja' a 'Titan'.  

5.2.4 Aronie černá 

Sledované parametry (sušina, vitamin C, celkové polyfenoly, celkové anthokyany 
a titrovatelné kyseliny) byly analyzovány ve třech následných letech 2010, 2011 a 
2012 u dvou odrůd jeřábu ptačího. 

Tabulka 4: Obsah sledovaných parametrů v plodech jednotlivých odrůd aronie černé 
(obsah ± interval spolehlivosti pro α = 0,05 a n = 6 nebo 9) 

Odrůda 
aronie sušina (%) 

titrovatelné 
kyseliny 
(g.kg-1) 

vitamin C 
(mg.100 g-1) 

celkové 
polyfenoly 

(mg.100 g-1) 

celkové 
anthokyany 
(mg.100 g-1) 

Nero 24,78 ± 2,94 8,98 ± 0,76 5,28 ± 0,99 623,16 ± 51,59 182,69 ± 10,94 
Viking 23,62 ± 2,56 9,55 ± 0,26 6,69 ± 1,21 670,59 ± 63,51 205,75 ± 5,76 
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U obou odrůd byl v roce 2012 sledován i obsah jednotlivých sacharidů a 
organických kyselin. Profil sacharidů byl pozorován podobný jako u plodů jeřábu 
ptačího – majoritní glukosa s minoritní fruktosou a sacharosou. Organickou 
kyselinou s nejvyšším zastoupením je kyselina jablečná, která zaujímá asi dvě 
třetiny celkového množství kyselin. Zbylou třetinu tvoří kyselina chinová. Díky 
nízkému obsahu kyselin je poměr mezi sacharidy a kyselinami vysoký 8,65–9,31. 

Mezi oběma sledovanými odrůdami aronie černé 'Nero' a 'Viking' nebyly 
ve sledovaných parametrech nalezeny významné rozdíly, k pěstování lze tedy 
doporučit obě. 

5.2.5 Bez černý 

Sledované parametry (sušina, vitamin C, celkové polyfenoly, celkové anthokyany 
a titrovatelné kyseliny) byly analyzovány ve dvou následných letech 2010 a 2011 u 
sedmnácti odrůd bezu černého. 

Pomocí PCA (Obrázek 4) lze odrůdy snadno posoudit na základě obsahu 
sledovaných parametrů. Mezi odrůdami byly nalezeny rozdíly, avšak je nelze 
rozdělit do viditelných a izolovaných skupin (klastrů, shluků), které by vykazovaly 
podobné a charakteristické vlastnosti odlišující danou skupinu od jiných. I zde je 
dobře znázorněna korelace mezi obsahem polyfenolů a anthokyanů. Vektory těchto 
parametrů svírají nejmenší úhel. Korelace mezi těmito parametry je R2 = 0,86. 

Vyšší obsah anthokyanů, polyfenolů a titrovatelných kyselin byl zaznamenán u 
odrůd 'Haschberg' (HAS), 'Heidegg 13' (HEI), 'Sambo' (SBO), 'Weihenstephan' 
(WEI), 'Samyl' (SYL) nebo 'Mammut' (MAM). Rakouská odrůda 'Haschberg' je 
velmi často pěstovaná v celé Evropě právě pro svůj vysoký obsah biologicky 
aktivních látek, byl v ní nalezen nejvyšší obsah rutinu. Dle analýz anthokyanů a 
polyfenolů vypadá slibně i slovenská odrůda 'Sambo'. Další slovenské odrůdy 'Dana' 
a 'Bohatka' patří do skupiny s nižším obsahem těchto látek. 

V odrůdách sklizně 2011 byl sledován obsah rutinu v plodech bezu černého a 
pohyboval se v rozsahu od 20,37 (odrůda 'Aurea') do 128,32 mg.100 g-1 (odrůda 
'Haschberg'). 

Protože nebyly k dispozici vzorky bezu černého ze sklizně roku 2012, byly na 
obsah jednotlivých sacharidů a organických kyselin analyzovány odrůdy 'Dana' a 
'Haschberg' ze sklizně 2011 (skladované po celou dobu při –20 °C). Jako majoritní 
složkou sacharidů byla v plodech bezu černého identifikována a kvantifikována 
glukosa, která zaujímala asi dvě třetiny z celkového množství sacharidů, zbytek 
tvořila fruktosa. Složení organických kyselin plodů bezu černého se lišil od ostatních 
druhů ovoce – jako majoritní složka zde byla identifikována kyselina citronová, 
obsah kyseliny jablečné byl menší než 10 % z celkového množství kyselin. Díky 
nízkému obsahu kyselin je poměr sacharidů a kyselin u tohoto ovoce vysoký 
podobně jako u aronií nebo některých odrůd jeřabin: 6,93–8,73. 

Na základě provedených analýz a statistického vyhodnocení dat lze k pěstování 
doporučit zejména odrůdu 'Haschberg', 'Samyl', 'Weihenstephan', 'Heidegg 13' nebo 
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slovenskou odrůdu 'Sambo', které obsahují vysoká množství anthokyanových barviv 
a polyfenolických látek.  

Chemické složení však není jediným parametrem, který určuje využití odrůdy 
v potravinářství. Lze sem zařadit také výtěžnost šťávy, hmotnostní výnos sklizně a 
další aspekty. Na základě těchto informací z uvedených odrůd lze doporučit odrůdy 
'Weihenstephan' nebo 'Samyl', které poskytují nejvyšší množství plodů na rostlinu. 
Avšak i ostatní z výše uvedených odrůd dosahují nadprůměrných výsledků [15]. 
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Obrázek 4: Biplot analýzy hlavních komponent (PCA) pro jednotlivé odrůdy bezu černého 

5.2.6 Srovnání ovoce 

Sledované druhy ovoce (rakytník, dřín, jeřáb, aronie a bez) byly srovnány 
z hlediska obsahu vybraných parametrů nejen v rámci odrůd, ale také byly 
posuzovány komplexně z hlediska technologického zpracování a využití 
v potravinářství.  

Tabulka 5 shrnuje rozsah průměrných hodnot jednotlivých sledovaných parametrů 
pro každý druh ovoce. 



 
Tabulka 5: Srovnání jednotlivých druhů ovoce (rozsah průměrných hodnot jednotlivých odrůd) 

 rakytník řešetlákový dřín obecný jeřáb ptačí aronie černá bez černý2 

 
sušina (%) 15,22–19,02 17,57–27,25 22,95–30,14 23,62–24,78 14,78–19,30 
 
vitamin C (mg.100g-1) 53,48–281,45 12,85–40,01 5,54–85,22 5,28–6,69 5,11–12,98 
 
celkové polyfenoly (mg.100g-1) 104,33–297,87 121,65–191,79 156,75–305,40 623,16–670,59 217,7–862,2 
 
celkové anthokyany (mg.100g-1) – 6,88–13,32 0,35–28,93 182,69–205,75 192,23–541,1 
 
titrovatelné kyseliny (g.kg-1) 15,77–26,93 15,29–22,20 9,04–21,85 8,98–9,55 7,01–13,67 
 
celkové organické kyseliny (g.kg-1) 20,33–25,97 16,81–36,85 10,16–26,21 9,76–11,56 6,09–8,87 
- k. citronová (g.kg-1) 0,26–0,55 0,157–0,525 0,11–0,90 – 5,46–7,90 
- k. jablečná (g.kg-1) 7,52–20,44 11,77–25,79 9,58–25,84 6,47–7,97 0,64–0,96 
- k. chinová (g.kg-1) 4,93–12,26 4,95–10,54 0,19–0,81 3,29–3,59 – 
 
celkové sacharidy (g.kg-1) 20,29–21,16 52,83–99,07 63,94–187,42 84,44–107,67 53,16–61,49 
- fruktosa (g.kg-1) 7,277–9,702 26,01–44,97 9,42–25,17 15,07–23,62 13,89–18,55 
- glukosa (g.kg-1) 10,59–13,43 30,27–57,45 48,24–144,32 59,26–62,32 39,21–42,94 
- sacharosa (g.kg-1) – – 6,28–21,05 14,11–20,73 – 
 
poměr sacharidy:org. kys. 0,81–1,02 1,43–5,89 4,51–10,89 8,65–9,31 6,93–8,73 

                                           
2 Analýzy celkových organických kyselin a celkových sacharidů byly prováděny u plodů ovoce ze sklizně 2012. Vzorky bezu černého této sklizně 
nebyly k dispozici, byly analyzovány pouze dostupné odrůdy 'Dana' a 'Haschberg' ze sklizně 2011. 
3 Odrůda 'Albida' nebyla zahrnuta do rozsahu pro svůj nulový obsah anthokyanů 
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Rakytník řešetlákový je v České republice importovaný rostlinný druh. Přesto 
v našich klimatických podmínkách dobře roste a jeho pěstování je snadné. Obsahuje 
značný obsah biologicky aktivních látek, především vitaminu C. Všechny tyto 
skutečnosti vedly k tomu, že před několika lety byly v České republice a na 
Slovensku vysazeny jeho první sady. Při zpracování rakytníku řešetlákového je 
problematický zejména sběr plodů. Keř má trny, křehké plody dobře drží na větvích 
a při otrhávání dochází k jejich výraznému poškození. Plody lze sklízet buď ořezem 
větví s plody s jejich následným zamražením, čímž se může poškodit růst rostliny 
[38]. Dalším způsobem je sklizeň až po prvních mrazech, kdy lze plody lépe oddělit 
od zbytku rostliny, avšak klesá obsah vitaminu C [3, 4].  

V rakytníku bylo nalezeno nejvyšší množství vitaminu C ze všech sledovaných 
druhů ovoce (53–281 mg.100 g-1 plodů). Jeho obsah je taktéž vyšší než v jiných 
běžně pěstovaných druzích ovoce, které jsou považovány za jeho významné zdroje 
(citrusy, kiwi, jahody a další [17]). Pro svůj vysoký obsah vitaminu C stačí i malé 
množství pro dosažení doporučené denní dávky, která představuje 80 mg [32]. 
Obsah polyfenolů je nižší (104–298 mg.100 g-1) ve srovnání s ostatními 
sledovanými druhy ovoce. 

Plody rakytníku obsahují sice podobné množství kyselin jako dříny (16–27 g.kg-1, 
vyjádřeno jako titrovatelné kyseliny), avšak obsah sacharidů je výrazně nižší  
(20–21 g.kg-1). Poměr těchto dvou základních nutričních složek je důležitý pro 
celkový chuťový vjem – šťáva z rakytníku je tedy velmi kyselá – poměr sacharidů a 
kyselin dosahuje 0,8–1,0. Ke kyselé chuti přispívá i výrazný podíl kyseliny chinové 
na celkovém obsahu kyselin, který dosahoval i přes 50 %, v závislosti na odrůdě. 

Rakytník řešetlákový má jeden z nejnižších obsahů sušiny u sledovaných druhů 
ovoce:  
15–19 %, a proto získávání šťávy z těchto plodů může být poměrně jednoduché. 
Šťáva však obsahuje v poměrně velkém množství lipidickou složku, která může 
zkracovat stabilitu šťávy a navyšovat tak počet potřebných technologických operací, 
jako např. centrifugace nebo dekantace [4]. 

Pro své fyzikálně-chemické vlastnosti se rakytník hodí zejména pro přípravu 
šťávy, která by mohla být vhodně kombinována se sladšími typy ovoce pro 
vyváženější chuťový vjem. Jelikož má rakytník poměrně charakteristickou, 
výraznou a senzoricky atraktivní chuť, lze jej použít i pro přípravu džemů nebo 
sirupů. Tímto zpracováním se však může znehodnocovat obsah vitaminu C. 

V posledních letech došlo k velkému nárůstu povědomí spotřebitelů o tomto 
dosud méně využívaném druhu ovoce a v současné době je sortiment výrobků 
z rakytníku, nejen ze zahraniční produkce, široký a na českém trhu dobře dostupný, 
zejména v prodejnách zdravé výživy. 

Dřín obecný je v České republice domácí rostlinný druh s tradicí využití v lidové 
kuchyni. Jeho divoká forma se běžně vyskytuje na teplých slunných stráních střední 
a jižní Evropy. Ušlechtilé odrůdy jsou pěstovány většinou jen zahrádkáři, a nebo 
jsou vysazovány jako okrasné keře v parcích [3].  
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Dřín obecný v porovnání s ostatním sledovaným ovocem obsahuje menší 
množství biologicky aktivní látek s antioxidačním účinkem. Obsah vitaminu C se 
pohybuje v rozmezí 13–40 mg.100 g-1, obsah anthokyanů dosahuje podobně jako 
v jeřabinách 9–13 mg.100g-1. Obsah celkových polyfenolů byl stanoven na  
122–192 mg.100 g-1. Avšak jako jediný ze studovaných druhů ovoce je vhodný 
k přímé konzumaci díky poměru sacharidů a kyselin, který se pohybuje mezi 
hodnotami 1,4–5,9. Podobně jako rakytník řešetlákový, obsahují dříny vysoký podíl 
kyseliny chinové na celkovém obsahu organických kyselin (kolem 30–40 %), což 
jim propůjčuje, narozdíl např. od třešní, mírně trpkou chuť. 

Při technologickém zpracování lze postupovat podobně jako v případě třešní. 
Obsahuje významné množství vlákniny především ve formě pektinu [3], který 
ovšem může ztěžovat jeho technologické zpracování pro výrobu šťáv. Při 
technologii je třeba uvážit i přítomnost velkých pecek. Vysoký obsah pektinu však 
může být naopak žádoucí např. pro výrobu tzv. smoothie [2]. Pro svou méně 
výraznou chuť je vhodnější jej kombinovat s jinými druhy ovoce. 

V České republice nejsou zatím velkopěstitelé tohoto druhu ovoce a taktéž chybí 
na českém trhu jeho výrobky. 

Jeřáb ptačí je druh ovoce s dlouhou tradicí pěstování i zpracování v lidové 
kuchyni. Z České republiky pochází i původní sladká odrůda (Sorbus aucuparia L. 
var. moravica, f. dulcis), která slouží jako základní odrůda pro následná šlechtění. 
Sklizeň plodů jeřábů je obdobná jako u hroznů, kdy se stříhají celá plodenství. 

U plodů jeřábu, jeřabin, je obsah sledovaných látek velmi závislý na původu 
odrůdy. Jeřabiny obsahují významná množství vitaminu C (6–85 mg.100 g-1) a 
hydroxyskořicových kyselin [3, 10, 39], které spolu s anthokyany (0–29 mg.100 g-1) 
přispívají k antioxidační aktivitě ovoce. Obsah celkových polyfenolů byl stanoven 
na 157–305 mg.100 g-1. 

Taktéž poměr mezi sacharidy a organickými kyselinami je vysoký: 4,5–10,9. 
Plody jsou velmi sladké a kromě fruktosy a glukosy obsahují i sacharosu. Výtěžnost 
šťávy z tohoto ovoce může být poměrně nízká z důvodu nejvyššího obsahu sušiny ze 
sledovaného ovoce (23–30 %), na kterém má velký vliv právě vysoký obsah 
sacharidů (64–187 g.kg-1). Do této celkové sumy sacharidů navíc není započítaný 
obsah sorbitolu, který se v jeřabinách i aroniích vyskytuje ve významném množství 
[40]. 

Díky vysokému obsahu sacharidů by šťáva připravená z tohoto ovoce mohla 
sloužit k doslazování směsí ovocných šťáv. Jako minoritní složku v směsných 
ovocných šťávách by bylo vhodné šťávu z jeřabin zařazovat také pro její nepříliš 
výraznou a méně známou chuť. Navíc, některé odrůdy mohou mít poměrně trpkou a 
hořkou chuť. 

Kulturní odrůdy jeřábu se v České republice ve velkém nepěstují a taktéž chybí 
výrobky z něj na českém trhu. 

Aronie černá (temnoplodec černoplodý) není v České republice původní druh, 
avšak její druhová blízkost s jeřábem ptačím poukazuje na podobné vlastnosti – lze 
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ji snadno pěstovat v našich podmínkách, je mrazuvzdorná a nemá speciální nároky 
na stanoviště [3]. Plody aronie se sklízí stejným způsobem jako jeřabiny.  

Obsah vitaminu C v plodech aronie je nejnižší ze sledovaných druhů ovoce  
(5–7 mg.100 g-1), podobně jako odrůdy jeřábu, které vznikly křížením s tímto 
druhem ovoce. Obsah anthokyanů je však v aroniích, podobně jako v plodech bezu 
černého, velmi vysoký: 183–206 mg.100 g-1. V aroniích bylo nalezeno i velké 
množství polyfenolů: 623–671 mg.100 g-1. 

Plody aronie obsahují kromě fruktosy a glukosy i sacharosu a sorbitol. Podíl 
sacharidů převažuje nad podílem kyselin a tedy poměr mezi těmito složkami se 
pohybuje v rozsahu 8,7–9,3. Nežádoucí senzorickou vlastností se může zdát výrazná 
svíravá chuť plodů, za kterou je zodpovědný především vysoký obsah 
proanthokyanidinů a hydroxyskořicových kyselin [41]), kvůli níž je také výhodnější 
kombinovat konzumaci aronie s jinými ovocnými druhy. 

Výrobky z plodů aronie lze na českém trhu koupit, avšak převážně zahraniční 
výroby, např. z Rakouska nebo Polska. Pomalu se objevují i výrobky od tuzemských 
malopěstitelů. 

Bez černý je taktéž domácí druh ovoce s dlouhou tradicí zpracování v lidové 
kuchyni i léčitelství. Jeho pěstování je díky nenáročnosti na stanoviště velice 
snadné. Sklizeň bezu černého probíhá stejně jako v případě hroznů. 

Plody i květy mají ověřené farmakologické účinky [43], obsahují vysoké 
množství rutinu (20–128 mg.100 g-1) a ze sledovaných druhů ovoce mají nejvyšší 
obsah anthokyanů (0–541 mg.100 g-1) a polyfenolů (218–862 mg.100 g-1). Množství 
vitaminu C není v porovnání s ostatními druhy ovoce významné, dosahuje hodnot 
5–13 mg.100 g-1. Šlechtěné odrůdy obsahují minimální množství kyanogenního 
sambunigrinu [14].  

Plody bezu černého mají vyšší poměr sacharidů a kyselin (6,9–8,7), jen trochu 
nižší než jeřabiny nebo aronie. Mohou tak být vhodně kombinovány i s kyselejšími 
druhy ovoce. 

Obsah sušiny je, podobně jako u rakytníku řešetlákového, nejnižší (15–19 %) 
ze sledovaného ovoce, avšak, na rozdíl od rakytníku, bezy neobsahují v dužině 
lipidickou složku a získávání šťávy je proto poměrně jednoduché. Výtěžnost se 
pohybuje od 50–70 % [15]. 

Pro charakteristické aroma bezových plodů je ovšem využití ve formě 100% 
šťávy nevhodné. Jeho kombinací se šťávou z jiného sladkého ovoce lze připravit 
poměrně chutný výrobek, který si stále zachovává významné množství biologicky 
aktivních látek.  

Perspektivou při pěstování a zpracování bezu černého je také možnost 
minimalizace odpadu při technologických procesech: odpad z plodů bezu po 
vylisování stále obsahuje vysoká množství anthokyanů a lze jej využít pro výrobu 
žádaných potravinářských barviv přírodního původu. Samotné keře (listy i větve) 
bezu černého obsahují významná množství rutinu a po každoroční prořezávce keřů 
mohou být odpadní větve a listy využity k extrakci této látky pro farmaceutický 
průmysl [3, 44].  
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V České republice je v současnosti několik sadů, v ostatních státech střední 
Evropy je bez černý hojně pěstován a využíván. V České republice lze zakoupit 
výrobky jen zahraniční výroby. 

 
Po zhodnocení současného stavu problematiky na základě provedené literární 

rešerše, analýz plodů, zohledněním technologických aspektů a osobních znalostí 
trhu, byl jako nejvhodnější zástupce ovoce pro využití v potravinářství zvolen bez 
černý. Všechny zmíněné druhy ovoce jsou kromě plodů dřínu málo vhodné 
k přímému konzumu, jsou kyselé či trpké, popřípadě mají jiná úskalí při získávání 
šťávy, např. velké množství sušiny, pektinu, lipidické složky, apod. Stále mají však 
velký potenciál stát se vhodnými surovinami pro nejrůznější potravinářské výrobky, 
které by mohly zaujmout koncového spotřebitele nejen svou dosud neznámou chutí, 
ale také obsahem látek s pozitivními účinky na lidské zdraví. 

Aby mohly být co nejlépe využity biologicky aktivní látky v ovoci obsažené, bylo 
třeba zvolit vhodný výrobek, který by byl pro spotřebitele dostatečně atraktivní a 
netradiční, chuťově přijatelný a zachoval si co nejvíce látek, které mohou mít 
pozitivní vliv na lidský organismus. Nejpřímější cestou k takovému výrobku byla 
zvolena vícedruhová šťáva, kdy jednu složku tvoří šťáva z plodů bezu, která dává 
výrobku biologicky aktivní látky a druhá složka je z chuťově přijatelnějšího ovoce, 
které zjemní charakteristické bezové aroma a uděluje finálnímu výrobku 
spotřebitelem preferovanou chuť. 

5.3 ANALÝZA Š ŤÁVY 

Na základě srovnání ovoce v předchozí kapitole byl pro využití v potravinářském 
průmyslu zvolen bez černý.  

Byly analyzovány odrůdy 'Dana' a 'Bohatka', které budou využity pro přípravu 
finálního produktu. Šťávy z jednotlivých odrůd byly připraveny v laboratoři a byly u 
nich analyzovány následující parametry: refraktometrická sušina, vitamin C, 
jednotlivé sacharidy, titrovatelné kyseliny, celkové polyfenoly a celkové 
anthokyany. 

Odrůdy byly vybrány na základě možností spolupracujícího subjektu Agrofrukt 
Hustopeče, který má možnost využít sadů s těmito odrůdami pro produkci šťávy. 
Na základě výsledků analýz jednotlivých odrůd byla také vysazena odrůda 
'Haschberg', která však v roce 2013 neposkytovala dostatečné množství plodů pro 
přípravu šťávy a její analýzu. 

Výsledky analýz jsou shrnuty v Tabulce 6Tabulka 6. 
Obě odrůdy slovenského původu se vyznačují poměrně vyrovnaným složením a 

potvrzují tak výsledky analýz provedených na odrůdách ze sklizní roku 2010 a 2011. 
Obsah látek s antioxidačními vlastnostmi, mezi něž patří vitamin C, anthokyany a 
polyfenoly, je taktéž vysoký. Obsah polyfenolů je mírně vyšší u odrůdy 'Dana', 
zatímco množství anthokyanů a vitaminu C je vyšší u odrůdy 'Bohatka'. Odrůda 
'Bohatka' obsahuje více sacharidů a tedy výsledný poměr mezi sacharidy a 
organickými kyselinami je u této odrůdy vyšší. Obě odrůdy však svým vysokým 
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poměrem sacharidů a organických kyselin lze využít ke kombinaci např. s méně 
sladkou šťávou v případě, že procentuální podíl bezové šťávy bude dost vysoký na 
to, aby svou sladkostí ovlivnil celkový senzorický vjem z výrobku. 

Tabulka 6: Srovnání analýz šťáv vybraných odrůd bezu černého (sklizeň 2013) 
parametr Dana Bohatka 
refraktometrická sušina (° Brix) 8,85 ± 0,30 8,99 ± 1,24 
vitamin C (mg.100 ml-1) 8,5 ± 1,2 12,1 ± 1,4 
polyfenoly (mg.l00 ml-1) 379,8 ± 5,3 359,8 ± 17,6 
anthokyany (mg.100 ml-1) 200,5 ± 1,6 240,3 ± 1,2 
titr. kyseliny (g.l-1) 7,89 ± 0,09 7,61 ± 0,07 
celk. sacharidy (g.l-1) 71,5 ± 0,4 97,8 ± 0,7 
- fruktosa (g.l-1) 18,4 ± 0,3 25,7 ± 0,3 
- glukosa (g.l-1) 53,1 ± 0,1 72,1 ± 0,5 
- sacharosa (g.l-1) – – 
poměr sacharidy:organické kys. 9,1 12,9 

5.4 SENZORICKÁ ANALÝZA 

Senzoricky bylo hodnoceno osm vzorků ovocných nápojů složených ze šťáv 
plodů bezu černého a bílých a červených hroznů v různých poměrech (Tabulka 7). 
Nápoje A, B, C, G a H obsahovaly jen 100% ovocné šťávy. Nápoje D, E, F byly 
ředěny vodou – nektar.  

Tabulka 7: Vzorky nápojů pro senzorickou analýzu 
 obsah jednotlivých složek/šťáv (%) 

vzorek bezová hroznová bílá hroznová červená voda 
A 40 30 30 0 
B 50 50 0 0 
C 50 0 50 0 
D 20 0 40 40 
E 20 40 0 40 
F 20 20 20 40 
G 30 70 0 0 
H 30 0 70 0 

Cílem bylo vyhodnotit chuť jednotlivých nápojů a posoudit, které složení nápoje 
by mohlo být optimální pro využití v potravinářství – uvedení na trh. 

5.4.1 Posouzení pomocí stupnice 

Vzorky byly senzoricky hodnoceny pomocí sedmibodové ordinální stupnice (1 = 
vynikající, 7 = nepřijatelná). Byly hodnoceny čtyři parametry: vzhled a barva šťávy, 
její konzistence, chuť a vůně a celkové posouzení nápoje, jejichž jednotlivé body 
stupnice byly v dotazníku podrobně definovány. 

Z Obrázku 5 je patrné, že nejlépe byly hodnoceny nápoje A, B a C, spolu s nápoji 
G a H, hodnocení „vynikající“ „velmi dobrá“. Tyto nápoje byly tvořeny 100% 
ovocnou šťávou, bez přídavku vody. Nejlépe byly hodnoceny šťávy s vyšším 
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obsahem bezové složky. Dotazník byl koncipován tak, aby byla nalezena nejlepší 
kombinace chutí – aby bezová složka byla stále výrazná, avšak nikoli nepříjemná 
nebo narušující celkový dojem, ať již zrakový nebo chuťový. 

Vzorky D, E a F byly hodnoceny jako „dobré“ až „uspokojivé“. Šlo o nektary – 
ovocné šťávy s přídavkem vody. Podíl bezové a hroznové šťávy v celkovém 
množství nápoje byl tedy nižší. Zředěné šťávy vykazovaly nejen hůře hodnocenou 
chuť, ale také horší vzhled a konzistenci. 

Ordinální stupnice
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Obrázek 5: Vyhodnocení posuzování pomocí ordinální stupnice (1 – vynikající, 7 – 
nepřijatelná). Výsledek prezentován jako medián hodnocení 13 hodnotitelů. 

5.4.2 Posouzení pomocí profilového testu 

Dále hodnotitelé posuzovali předložené nápoje profilovým testem – byla 
hodnocena intenzita vybraných deskriptorů chuti (harmonická, ovocná, trpká, 
kyselá, sladká, bezová, hroznová, jiná). Intenzitní stupnice byla pětibodová (1 = 
neznatelná, 5 = velmi silná). 

Z výsledků je patrné, že 100% ovocné šťávy mají poměrně podobný profil. Jako 
více harmonické a sladké byly označeny vzorky G a H (vyšší obsah sladké hroznové 
šťávy, méně charakteristického bezového aroma).  

Všechny vzorky byly hodnoceny jako poměrně málo trpké a kyselé, výjimku 
tvořily vzorky B a C, které obsahovaly vždy jen jednu složku hroznové šťávy, ať už 
červenou nebo bílou. Hlavní podíl na trpkosti a kyselosti mělo však nejvyšší 
množství bezové šťávy (50 %) – vzorek B. 

Vzorový profilový test vyjádřený pomocí pavučinového grafu nejlépe 
hodnocených vzorků A, B a C je znázorněn na Obrázku 6. 
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Obrázek 6: Profilový test pro vzorky A, B, C. Znázorněné intenzity jednotlivých deskriptorů 
jsou vyjádřeny jako medián 

5.4.3 Pořadový test 

V závěru dotazníku bylo zhodnoceno celkové pořadí jednotlivých vzorků nápojů. 
Na Obrázku 7 je znázorněno pořadí pomocí krabicového grafu, v kterém je pomocí 
mediánu a kvantilů zobrazeno rozložení jednotlivých hodnocení.  

Na základě Friedmanova testu (Tabulka 8) bylo vyhodnoceno, že mezi 
jednotlivými vzorky byly nalezeny statisticky významné rozdíly na statistické 
hladině významnosti P = 0,05. Nejlépe byl vyhodnocen vzorek A, nejhůře vzorek D. 
Pouze vzorky C a H byly vyhodnoceny jako shodné s ostatními. 

Tabulka 8: Vyhodnocení Friedmanova testu (S = shodné, R = rozdílné) 
výrobky  A B C D E F G H 

A - S S R R R S S 
B S - S R S R S S 
C S S - S S S S S 
D R R S - S S R S 
E R S S S - S S S 
F R R S S S - R S 
G S S S R S R - S 
H S S S S S S S - 
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Senzorická analýza
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Obrázek 7: Vyhodnocení pořadí pomocí krabicového grafu se znázorněním 25–75% 
kvantilu – jako střední hodnota je použit medián. 

 
Všechny použité senzorické testy prokázaly, že nejlépe byly hodnoceny 100% 

ovocné šťávy – konkrétně vzorky A, B, C, G a H. Vzorky D, E, F s přídavkem vody 
(nektary) byly hodnoceny hůře. 

5.5 ETIKETA 

Na základě užitných vzorů č. 23248 a č. 23809 podaných firmou Agrofrukt 
Hustopeče ve spolupráci s VUT v Brně mohou být připraveny dva typy nápojů 
„Nealkoholický nápoj z bezinek a vinných hroznů“ a „Nealkoholický nápoj 
z bezinek s obsahem ovocné nebo zeleninové šťávy“. 

Finální přípravek byl vytvořen na základě obou užitných vzorů jako 100% ovocná 
šťáva s 10% podílem šťávy z černého bezu a 90% obsahem jiné šťávy (hroznové 
nebo jablečné). Produkt byl konzervován pasterací bez přídavku cukru, sladidel, 
kyseliny citronové nebo kyseliny askorbové. 

Tabulka 9 znázorňuje návrh povinných a doporučených údajů na etiketě výrobku. 
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Tabulka 9: Návrh údajů pro etiketu finálních přípravků 
údaj bezovo-hroznová šťáva bezovo-jablečná šťáva 

název potraviny 100% ovocná šťáva. Pasterovaná. 100% ovocná šťáva. Pasterovaná. 
seznam složek Hroznová šťáva 90 %,  

bezová šťáva 10 % 
jablečná šťáva 90 %,  
bezová šťáva 10 % 

čisté množství 
potraviny 

v závislosti na obalu  
0,75 l nebo 0,186 l 

v závislosti na obalu  
0,75 l nebo 0,186 l 

datum min. 
trvanlivosti 

dle data výroby dle data výroby 

podmínky 
úchovy 

Po otevření skladujte v ledničce. 
Spotřebujte do tří dnů. 

Po otevření skladujte v ledničce. 
Spotřebujte do tří dnů. 

jméno a adresa 
provozovatele 

adresa výrobce adresa výrobce 

výživové údaje4 průměrná energetická hodnota ve 100 
ml: 254,4 kJ/ 60,06 kcal   
tuky: 0,5 g (18,5 kJ/ 4,5 kcal) 
   z toho 
-  nasycené mastné kyseliny: 0,05 g 
(1,8 kJ/ 0,5 kcal) 
sacharidy: 13,1 g (222,2 kJ/ 52,3 kcal)  
   z toho 
-  cukry: 13,1 g (222,2 kJ/ 52,3 kcal) 
bílkoviny: 0,7 g (11,9 kJ/ 2,8 kcal) 
sůl: 0 g 
doplňující informace: Sůl je 
v potravině obsažena výlučně 
v důsledku přirozeně se vyskytujícího 
sodíku. 

průměrná energetická hodnota ve 100 
ml: 152,4 kJ/ 35,6 kcal  
tuky: 0,5 g (18,5 kJ/ 4,5 kcal) 
   z toho 
-  nasycené mastné kyseliny: 0,05 g 
(1,8 kJ/ 0,5 kcal) 
sacharidy: 7,1 g (120,2 kJ/ 28,3 kcal)  
   z toho 
-  cukry: 7,1 g (120,2 kJ/ 28,3 kcal) 
bílkoviny: 0,7 g (11,9 kJ/ 2,8 kcal) 
sůl: 0 g 
doplňující informace: Sůl je 
v potravině obsažena výlučně 
v důsledku přirozeně se vyskytujícího 
sodíku. 

výživová 
tvrzení 

Obsahuje přirozeně se vyskytující 
cukry. 

Obsahuje přirozeně se vyskytující 
cukry. 

 

                                           
4 Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, Přílohy V, odstavce 19 nemusí 
být výživové údaje uváděny pro potraviny dodávané výrobcem v malých množstvích přímo 
konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele 
[32]. Hodnoty pro tuky a bílkoviny převzaty z [45] 
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5.6 ANALÝZA FINÁLNÍHO P ŘÍPRAVKU 

Byly analyzovány dva finální produkty – hroznovo-bezová 100% ovocná šťáva a 
jablečno-bezová 100% ovocná šťáva na obsah sacharidů, titrovatelných kyselin, 
refraktometrické sušiny, vitaminu C, celkových anthokyanů a celkových polyfenolů. 

Tabulka 10: Výsledky analýz finálního přípravku 
parametr hroznovo-bezová šťáva jablečno-bezová šťáva 
refraktometrická sušina (°Brix) 19,7 ± 0,3 11,2 ± 0,1 
titrovatelné kyseliny (g.l-1)5 6,83 ± 0,03 5,19 ± 0,03 
celkové sacharidy (g.l-1) 130,71 ± 1,25 70,68 ± 0,33 

- fruktosa (g.l-1) 77,89 ± 0,50 57,85 ± 0,33 
- glukosa (g.l-1) 52,82 ± 0,81 9,45 ± 0,54 
- sacharosa (g.l-1) nedetekováno 3,38 ± 0,27 

poměr sacharidy: kyseliny 19,1 13,6 
vitamin C (mg.l-1) 0,90 ± 0,09 9,90 ± 0,14 
celkové anthokyany (mg.l-1) 38,14 ± 1,63 20,31 ± 0,14 
celkové polyfenoly (mg.l-1) 250,6 ± 9,4 143,5 ± 5,3 

Obě šťávy obsahovaly pouze 10% bezové složky, proto je celková charakteristika 
šťávy ovlivněna především její majoritní částí.  

Hroznová šťáva je oproti jablečné velmi sladká – obsahuje 130,71 g sacharidů, 
vyjádřených jako suma fruktosy a glukosy, v jednom litru. Díky poměrně nízkému 
obsahu titrovatelných kyselin (6,83 g.l-1) je výsledný poměr sacharidů a kyselin 
velmi vysoký – 19,1. Jablečno-bezová šťáva obsahuje skoro poloviční množství 
sacharidů (70,68 g.l-1), poměr sacharidů a kyselin je tedy nižší – 13,6. Tímto 
parametrem je tato šťáva podobná čerstvě připravené bezové šťávě, která dosahuje 
hodnot poměru v rozmezí 9,1–12,9. 

Vyšší obsah vitaminu C byl nalezen v jablečno-bezové šťávě. Čistá bezová šťáva 
obsahovala 85–121 mg.l-1 vitaminu C, k jehož znehodnocení došlo nejspíše vlivem 
procesu výroby koncentrátu z bezové šťávy. Obsah vitaminu C ve finálním 
přípravku je tak ovlivněn především majoritní složkou šťávy – jablečnou šťávou. 

Obsah anthokyanových barviv vztažený jen na bezovou složku je v obou finálních 
výrobcích podstatně nižší (až 10krát) než v případě čerstvé bezové šťávy. 
Nejpravděpodobnější příčinou ztrát je výroba koncentrátu bezové šťávy, který se 
nejčastěji připravuje odpařováním vody za zvýšených teplot, které výrazně 
napomáhají degradaci nebo polymerizaci anthokyanů a tím ztrátě zbarvení [2, 46, 
47]. Z obou analyzovaných finálních přípravků byl vyšší obsah anthokanů nalezen 
v hroznovo-bezové šťávě.  

Na základě celkového zhodnocení finálních produktů, analýz čerstvých bezových 
šťáv a v neposlední řadě s přihlédnutím k výsledkům senzorické analýzy nápojů, se 

                                           
5 Pro hroznovo-bezovou šťávu je obsah titrovatelných kyselin vyjádřen v ekvivalentech majoritní 
kyseliny vinné, pro jablečno-bezovou šťávu je obsah titrovatelných kyselin vyjádřen 
v ekvivalentech majoritní kyseliny jablečné. 
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jako vhodnější jeví použití vyššího podílu bezové složky nebo použití méně 
sladkého ovoce jako majoritní složky.  

Výhodou sladké majoritní složky v ovocné šťávě může být, že pro přípravu 
produktu s vhodným poměrem sacharidů a kyselin lze použít i méně sladké odrůdy 
bezu. 

Nevýhodou přípravy ovocné šťávy připravované ze surovin pěstovaných v České 
republice (a klimatickém pásu Evropy) je jejich sezónnost. Ovoce dozrává většinou 
v průběhu srpna a září, a pokud není vhodným způsobem uskladněno, musí být po 
sklizni zpracováno. Ať již přímo na finální produkt – ovocnou šťávu, nebo 
koncentrát, který se použije po rekonstituci pro přípravu produktu v době výroby. 

Výroba šťáv s delší dobou trvanlivosti až 12 měsíců vyžaduje nákladné výrobní 
procesy a jiné obalové materiály, jako je např. blesková pasterace v integrovaném 
aseptickém balicím systému do obalů z PET (popř. TetraPak) nebo ošetření 
vysokým tlakem ve flexibilních kontejnerech [2].   

Na základě provedených analýz ovoce z různých sklizní bylo prokázáno, že obsah 
nutričních i biologicky aktivních látek může být variabilní. Nestálost kvalitativních 
parametrů taktéž ovlivňuje finální produkt, což může spotřebitel poznat především 
senzoricky a je vhodné tedy na obalu produktu zdůraznit, že jednotlivé šarže 
výrobků se od sebe mohou lišit v závislosti na druhu použitých surovin. 

Analyzované finální produkty jsou díky nízkému obsahu bezové složky poměrně 
vhodnou formou, jak zprostředkovat novou surovinu a její aroma koncovému 
spotřebiteli. Celkovým zhodnocením analyzovaných finálních produktů a 
senzorickou analýzou různých hroznovo-bezových šťáv však lze vyslovit 
doporučení pro přípravu produktu s vyšším podílem bezové složky, popř. vhodnou 
kombinací s méně sladkou majoritní složkou. 
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6  ZÁVĚR 

Vybrané druhy netradičního ovoce jsou vhodným zdrojem zdravotně prospěšných 
látek a bez obtíží je lze pěstovat i v klimatických podmínkách České republiky. 
V zahraničí jsou všechny uvedené druhy ovoce více pěstované, zpracovávané 
do rozmanitého sortimentu výrobků a tudíž i více konzumované. 

Na českém trhu roste poptávka po obdobných výrobcích, i čeští spotřebitelé jsou 
náročnější a při výběru potravin hledají zboží s přidanou výživovou hodnotou a 
obsahem látek s možným pozitivním účinkem na lidský organismus. Taktéž kladou 
důraz na kvalitu a původ použitých surovin, jakožto i na způsob jejich pěstování. 

Každý ze sledovaných druhů ovoce má trochu jiné vlastnosti a jeho využití 
v potravinářství se odvíjí od jeho fyzikálně-chemických vlastností. Ovoce obecně je 
považováno za významný zdroj vlákniny, vitaminů a dalších látek s pozitivními 
účinky na lidské zdraví jako jsou fenolické látky, anthokyany, třísloviny, minerální 
látky, atp. [2] Proto je preferován způsob přímé konzumace, aby nedošlo 
k znehodnocení těchto látek technologickým zpracováním. Ne všechny druhy ovoce 
jsou však k přímé spotřebě vhodné. 

Ve spolupráci s šlechtitelskými subjekty (s Mendelovou univerzitou v Brně, 
Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích byly sledovány 
různé odrůdy vybraných druhů ovoce (rakytník řešetlákový, dřín obecný, jeřáb ptačí, 
aronie černá a bez černý) z hlediska obsahu základních nutričních složek, sacharidů 
a organických kyselin, a látek, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví vitaminu C, 
polyfenolických látek a anthokyanů. 

Rakytník řešetlákový je v posledních letech mezi spotřebiteli v České republice 
stále známější. Je vyhledáván pro svou charakteristickou ovocnou chuť a vysoký 
obsah zdravotně prospěšných látek – především vitaminu C. Sortiment jeho 
výrobků, které jsou často českého původu od malopěstitelů, je poměrně široký. 
Zahrnuje ovocné šťávy, sirupy nebo džemy, bonbony a další. Sušené plody se 
přidávají jako součást nejrůznějších čajových směsí. 

Plody rakytníku jsou velmi kyselé, poměr obsahu sacharidů ku kyselinám se 
pohybuje kolem hodnoty 1, celkový vjem z kyselé chuti také podporuje vysoké 
procento obsahu kyseliny chinové. Nejvýznamnější látkou vyskytující se v plodech 
rakytníku je vitaminu C, který dosahuje hodnot až 281 mg.100 g-1 plodů (nejvíce 
ze sledovaných druhů ovoce) a je velmi závislý na původu odrůdy. 

Celkem bylo zkoumáno sedm odrůd rakytníku řešetlákového různého původu. 
Bylo prokázáno, že obsah zdravotně významných látek (nejen vitaminu C, ale i 
polyfenolů) je závislý na poddruhu rakytníku. Evropský poddruh rhamnoides 
(odrůda 'Leicora') dosahoval ve sledovaných parametrech nejvyšších hodnot. Taktéž 
poměrně dobře hodnoceny byly odrůdy poddruhu mongolica ('Aromat' a 
'Vitamínová'). Na základě výsledků analýz, jejich statistického zpracování a 
pomologických a hospodářských charakteristik [37] lze pro použití v potravinářství 
doporučit odrůdy 'Leicora', 'Vitamínová' nebo českou odrůdu 'Buchlovický'. 
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Plody dřínu obecného se jako jediné ze sledovaných druhů ovoce hodí pro přímou 
konzumaci. Chutí se podobají třešním, jen mají více svíravou chuť způsobenou 
významným podílem kyseliny chinové na celkovém množství organických kyselin. 
Výrobky připravené z těchto plodů však na českém trhu chybí. 

Plody dřínu obsahují podobné množství polyfenolických látek jako plody 
rakytníku, avšak množství vitaminu C je nižší (až 40 mg.100 g-1 plodů). Dřínky, jak 
bývají plody dřínu nazývány, obsahují více sacharidů, poměr obsahu sacharidů 
k obsahu kyselin je vyšší a tedy plody jsou senzoricky přijatelnější, než plody 
rakytníku. Technologické zpracování, např. pro přípravu šťávy, může ztěžovat vyšší 
množství pektinu [3]. 

Na základě analýz deseti odrůd dřínu ukrajinského, rakouského, českého a 
slovenského původu a jejich pomologických a hospodářských charakteristik [37] 
byly vytipovány následující odrůdy, které lze doporučit pro pěstování z hlediska 
obsahu sledovaných látek: česká odrůda 'Ruzyňský' (pro vysoký obsah anthokyanů a 
vitaminu C), nebo rakouské odrůdy 'Fruchtal' (pro vysoký obsah vitaminu C a 
polyfenolických látek) a 'Jolico' (pro vysoký obsah vitaminu C a vysoký poměr 
sacharidů a kyselin – 5,4). 

Jeřáb ptačí je v České republice původní druh, známý především jako okrasná 
dřevina. Výrobky z tohoto druhu ovoce chybí na českém trhu. Jeho většímu využití 
brání malé povědomí o nutričních i senzorických kvalitách šlechtěných odrůd. 
Taktéž vyšší obsah sušiny v plodech (až 30 %) může ztěžovat technologické 
zpracování, např. přípravu šťávy. 

Bylo studováno celkem dvanáct odrůd jeřábu ptačího, mezi kterými byly nalezeny 
významné rozdíly v obsahu sledovaných látek v závislosti na genetickém původu 
odrůdy (rostlinném druhu, s kterým byly kříženy původní odrůdy: hloh, aronie, 
hruška, mišpule a další). Hlavním rozlišovacím znakem byl obsah anthokyanů, který 
se pohyboval v rozmezí 0–29 mg.100 g-1 ovoce. Ještě větší rozptyl byl nalezen u 
obsahu vitaminu C (6–85 mg.100 g-1). Odrůdy s vyšším obsahem anthokyanů 
zároveň vykazovaly nižší obsah vitaminu C. 

Plody šlechtěných odrůd jeřábu ptačího obsahují vysoká množství sacharidů, 
navíc obsahují i sorbitol [40]. Poměr obsahu sacharidů a kyselin se pohyboval mezi 
hodnotami 4,5–10,9; sorbitol do tohoto poměru zahrnut nebyl. 

Na základě výsledků analýz a statistického zpracování dat lze k pěstování 
doporučit německou odrůdu 'Koncentra' pro vysoký obsah sacharidů a vitaminu C a 
vysoký efektivní výnos [37]). Vysoký obsah vitaminu C a polyfenolických látek má 
taktéž odrůda 'Sorbinka', která je vyšlechtěna z české základní odrůdy S. aucuparia 
moravica, nebo 'Alaja Krupnaja'. Vysoký obsah anthokyanů a sacharidů má 
slovenská odrůda 'Granatina'. 

Aronie černá, botanicky temnoplodec černoplodý, je dřevina velmi podobná 
jeřábu ptačímu. Přestože není původním druhem v České republice, na českém trhu 
lze nalézt několik výrobků, které opět pocházejí od drobných pěstitelů. 

Aronie černá je vyhledávaná především pro svůj vysoký obsah anthokyanů. 
Ve dvou sledovaných odrůdách aronie se obsah anthokyanů pohyboval mezi 183 a 
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206 mg.100 g-1 ovoce. Obsah polyfenolických látek byl 2–3krát vyšší než v plodech 
rakytníku, dřínu nebo jeřábu, avšak množství vitaminu C je v aroniích nejnižší,  
5–6 mg.100 g-1 ovoce. Plody jsou také poměrně sladké, poměr mezi sacharidy a 
kyselinami je 8,7–9,3. 

Obě studované odrůdy aronie černé, česká 'Nero' a finská 'Viking' obsahují velmi 
podobná množství všech sledovaných látek a obě tak lze doporučit pro využití 
v potravinářském průmyslu. 

Posledním studovaným druhem ovoce byl bez černý, jehož výrobky se na českém 
trhu omezují hlavně na využití aromatických květenství pro přípravu sirupů, různých 
nápojů nebo čajů).  

Bylo sledováno sedmnáct odrůd bezu černého původem především z Dánska, 
Rakouska a Slovenska. Plody bezu černého, bezinky, se vyznačují vysokým 
obsahem anthokyanových barviv, polyfenolických látek a rutinu. Obsah 
anthokyanových barviv dosahoval až 541 mg.100 g-1 ovoce, obsah polyfenolů až 
862 mg.100 g-1. Rutin se v plodech nachází v množství 20–128 mg.100 g-1. 

Plody bezu černého obsahují i optimální poměr obsahu sacharidů a kyselin:  
6,9–8,7, které přispívají k celkovému pozitivnímu senzorickému vjemu z ovoce. 

Na základě celkového zhodnocení studovaných druhů plodů z hlediska obsahu 
zdravotně prospěšných látek, základního nutričního složení, možnostem 
technologického zpracování a využití v potravinářství byl ve spolupráci se 
zástupcem výrobního podniku zpracovávajícího ovoce vybrán bez černý jako 
perspektivní plodina pro využití v potravinářství. 

Hlavní nevýhodou bezinek může být jejich charakteristická chuť, na kterou 
nemusí být český spotřebitel příliš zvyklý. Toto lze však vhodně řešit kombinací 
bezové šťávy s jinou, chuťově méně výraznou, neutrálnější šťávou, např. hroznovou 
nebo jablečnou, případně zeleninovou. Proto byly z bezové a hroznové šťávy byly 
připraveny vícedruhové džusy nebo nektary o různém složení, které byly podrobeny 
senzorickému hodnocení. Nejlépe byly hodnoceny 100% ovocné šťávy připravené 
s 30–50% podílem bezové šťávy. 

Pro finální přípravek byl nakonec soukromým výrobním subjektem zvolen pouze 
10% podíl bezové šťávy kombinovaný s hroznovou nebo jablečnou šťávou. 
Analyzované finální produkty jsou díky nízkému obsahu bezové složky poměrně 
vhodnou formou, jak zprostředkovat novou surovinu a její aroma koncovému 
spotřebiteli. Avšak pro lepší využití potenciálu plodů bezu černého je cílem připravit 
produkt s vyšším obsahem bezové složky. 

Jako právní ochrana popsaného jedinečného nového výrobku byl získán „užitný 
vzor“. Ochraňuje kombinované džusy nebo nektary tvořené ovocnou nebo ovocno-
zeleninovou šťávou a šťávou z plodů bezu černého. 

V této práci bylo prokázáno, že nejen bez černý ale i ostatní druhy sledovaného 
ovoce mají velký potenciál stát se vhodnými surovinami pro přípravu nových 
potravinářských produktů, které mohou mít pozitivní účinky na lidský organismus a 
jsou připravovány šetrnými výrobními technologiemi s minimem přídavných látek a 
technologických operací a za použití surovin, vypěstovaných na našem území. 
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