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ABSTRAKT 

Tato bakaláUská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve š[ávE 
a v extraktech výlisk] plod] révy vinné ĚVitis vinifera L.). 

 V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její p]vod, morfologie, 
chemické složení, odr]dy a její použití. Následuje charakteristika anthokyanových barviv, 
jejich výskyt, vlastnosti. Jsou zde také popsány metody jejich stanovení. ZávErečná část se 
vEnuje extrakcím a jejím druh]m. 

 Experimentální část znázorOuje extrakce pUipravených výlisk]. Účelem tEchto extrakcí je 
zjištEní, kolik anthokyanových barviv a fenolických látek je obsaženo ve slupkách plod], 
a které rozpouštEdlo vykazuje nejvEtší výtEžky. Dále jsou zde popsány stanovení chemických 
charakteristik, jako jsou celková a cukerná sušina, pH, obsah titrovatelných kyselin, množství 
redukujících sacharid], fenolických látek a anthokyanových barviv. Všechna stanovení jsou 
provedena a výsledky jsou porovnáya ve š[ávE révy vinné a v extraktech výlisk] dvou odr]d 
(Cabernet Sauvignon a Zweigeltrebe).  

 Jako nejvhodnEjší rozpouštEdlo pro extrakci je zvolena smEs voda-ethanol (50:50) 
v množství 100 ml. Ve vybraných hodinách jsou určeny chemické charakteristiky Ěvypsány 
výšeě, kde obsah titrovatelných kyselin je vyjádUen na kyselinu vinnou, obsah fenolických 
látek je definován na kyselinu gallovou v mg GůE:100 g-1, a obsah anthokyan] na malvidin-
3-glukosid v mg MGE:100 g-1.  

 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Réva vinná ĚVitis vinifera L.ě, celková sušina, cukerná sušina, pH, titrovatelné kyseliny, 
redukující cukry, fenolické látky, anthokyanová barviva. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the research of chosen chemical characteristics in juice and in 
extracts of grapevine (Vitis vinifera L.). 

 The theoretical part is divided into three parts. In the first part is described the botanical 
characteristic of grapevine, then its origin, morphology, chemical composition, species and 
uses. In the second part are characterized anthocyanin pigments, their occurrence and 
attributes. There are described methods of the investigation. In the third part are described 
extractions. 

 The experimental part illustrates extractions of the pomace. The purpose of these 
extractions is to find out the total amount of anthocyanins and phenolics in the pomace, and 
which solvent gives the highest yield. Then the chemical characteristics, such as total and 
soluble solids, pH, the amount of titratable acids, reducing carbohydrates, phenolics and 
anthocyanins, are described in this section. All determinations are executed and results are 
compared among grapevine juice and two species (Cabernet Sauvignon and Zweigeltrebe). 

 The most suitable solvent is selected a mixture of water and ethanol in a ratio 50:50. In the 
most effective hours are determined the chemical characteristics. The titratable acids are 
expressed as the amount of the tartaric acid. The amount of phenolics is expressed as gallic 
acid and the amount of anthocyanins as malvidin-3-glucoside. 

 

KEYWORDS  

Grapevine (Vitis vinifera L.), total solids, soluble solids, pH, titratable acids, reducing sugars, 
total phenolics, total anthocyanins. 
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1 ÚVOD 

Réva vinná ĚVitis vinifera L.) patUí mezi nejvýznamnEjší plodinu na svEtE. Její vinice se 
celosvEtovE rozprostírají na ploše 7,66 mil. ha, a to zejména v EvropE, ůsii a ůmerice. Česká 
republika patUí mezi malé vinaUské zemE. Mezi vinaUské oblasti v Čechách patUí okolí Kutné 
Hory, Karlštejna, Polabí a Mostu. Na MoravE náleží oblasti Znojemska, Mikulovska, 
Velkopavlovicka a Slovácka. Krajina v Česku je charakteristická rozmanitými klimatickými 
podmínkami, což je pUíznivé pro pEstování r]zných odr]d. V současné dobE se v tuzemsku 
réva vinná pEstuje na rozloze 1ř 000 hektar]. 

 Jedná se o liánovitou rostlinu, jejíž plody Ěbobuleě se používají k pUímé konzumaci, 
k sušení, ale pUedevším jako surovina pro výrobu vína. Po vylisování plod] jsou získávány 
jako vedlejší produkty výlisky, které mohou mít i další využití. V dnešní dobE se ze semen 
bobulí dále vytváUí mouka či olej, které se dají dále využít jak v potravináUství, tak 
i v kosmetickém pr]myslu. Tyto výlisky také obsahují množství anthokyanových barviv, 
které patUí mezi antioxidanty, a které v potravináUském pr]myslu nahrazují syntetická barviva. 

 Cílem bakaláUské práce bylo extrahovat anthokyanová barviva z výlisk] révy vinné a zjistit 
optimální čas, pUi kterém lze dosáhnout nejlepších výtEžk] tEchto látek. Na experiment byly 
použity výlisky dvou odr]d révy vinné.  

 Dále byly stanoveny vybrané chemické charakteristiky, které byly určeny jak v extraktech, 
tak i ve š[ávE, která byla získána vylisováním plod]. Jednalo se o celkovou a cukernou 
sušinu, pH, obsah titrovatelných kyselin, redukujících cukr], fenolických látek 
a anthokyanových barviv.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Réva vinná 

Réva vinná (Vitis vinifera L.ě patUí mezi ekonomicky nejvýznamnEjší plodinu, co se 
celosvEtového mEUítka týče. Rozloha svEtových vinic tvoUí 7,66 mil. ha, kde nejvEtší plochu 
zaujímají v EvropE Ě57,ř %ě, dále v Asii (21,3 %) a Americe (13 %). Česká republika se Uadí 
mezi malé vinaUské zemE s tzv. vinohradnictvím chladného podnebí, které je spojeno 
s pUíznivými podmínkami, kdy se stUídají vyšší denní teploty s nízkými nočními. Tyto výkyvy 
teplot pozitivnE p]sobí na zrání hrozn], a to pUedevším na vývoj aromatických a fenolických 
látek. Vinice v tuzemsku se rozprostírají ve dvou oblastech, v Čechách Ěokolí Kutné Hory, 
Karlštejna, Polabí a Mostuě a na MoravE Ěpodoblasti Znojemska, Mikulovska, 
Velkopavlovicka a Slováckaě [1–3]. 

 Základní rozdElení  2.1.1

Čele@ révovité obsahuje asi 700 druh], které se Uadí do 14 rod], z nichž nejvýznamnEjší je 
Vitis L. Ěrévaě, která se dElí na dva podrody lišící se počtem chromozom] a morfologickými 
vlastnostmi – Muscanidinia ĚrozšíUená od východního pobUeží USů až po Mexikoě a Euvitis 
Ěcentrum severoamerické, východoasijské a euroasijskéě [1]. 

 Réva vinná se z pohledu pEstování Uadí do skupiny euroasijské a dElí se na dva poddruhy – 
ušlechtilou ĚVitis vinifera subsp. vinifera, tzv. evropská réva vinnáě a lesní ĚVitis vinifera 
subsp. silvestris, tzv. divoká formaě. Tyto dva poddruhy lze od sebe odlišit podle 
morfologických znak] uvedených v Tab. 2.1.  

Tab. 2.1: Morfologické rozdíly mezi lesní a ušlechtilou révou vinnou [1] 

 Lesní réva vinná Ušlechtilá réva vinná 

Pohlaví dvoudomé jednodomé 

StanovištE vlhké p]dy suché p]dy 

Kvetení začátek kvEtna až začátek června polovina kvEtna až polovina června 

Tvar 
bobule 

malá, kulatá nebo zploštElá velká a podlouhlá 

Kmen 
často rozvEtvený, tenký, k]ra se oddEluje ve 

velmi dlouhých tenkých proužcích 
silná k]ra se oddEluje v širších a 

souvisejících proužcích 

Semena 
malá, zaoblená, vyšší pomEr mezi šíUkou a 

délkou 
velká, hruškovitý tvar, nižší pomEr 

šíUky a délky 

Hrozen 
malý, kulovitý až kuželovitý, nepravidelná 

násada a nerovnomErná zralost bobulí v hroznu 
velký, podlouhlý, kompaktní, 

rovnomErná zralost bobulí v hroznu 

Listy 
malé, obvykle hluboce trojlaločnaté, Uapík krátký 

a tenký 
velké, výraznEji vykrajované, Uapík 

silný, lysý 
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 Taxonomické zaUazení [4] 2.1.2

Tíše: rostliny ĚPlantae) 

PodUíše: cévnaté rostliny ĚTracheobionta) 

NadoddElení: semenné rostliny ĚSpermatophyta) 

OddElení: rostliny krytosemenné ĚMagnoliophyta)  

TUída: vyšší dvoudEložné ĚRosopsida) 

PodtUída: Rosidae 

Tád: révotvaré ĚVitales) 

Čele@: révovité ĚVitaceae) 

Rod: réva ĚVitis) 

Druh: réva vinná ĚVitis vinifera L.) 

 Morfologie rostliny 2.1.3

 

Obr. 1: Vyobrazení révy vinné, jejího listu, kvEtenství a kvEtu [5] 

2.1.3.1 KoUenový systém 

KoUenový systém patUí mezi nejvýznamnEjší částí révy vinné. TvoUí základní vegetativní 
orgán a jeho cílem je upevOovat a ukotvovat révový keU v p]dE, ukládat zásobní látky 
Ěsacharidy a minerální látkyě, pUijímat vodu a živiny z p]dy, a umožOovat tvorbu rostlinných 
hormon]. Tento systém vzniká z podnožového Uízku a vytváUí koUenový kmen, na kterém se 
produkují hlavní, vedlejší a povrchové koUeny [1, 6]. 
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2.1.3.1 Listy 

Listy jsou druhou nejd]ležitEjší vyživovací částí rostliny. Obsahují zelené barvivo chlorofyl. 
Probíhá v nich fotosyntéza, z níž se získávají d]ležité látky pro r]st a vývoj, dále dýchání 
a transpirace [1].  

 V obrysu jsou listy okrouhlé, dlanitolaločnaté až dlanitodílné. Z pravidla mají 3–5 lalok], 
v pr]mEru 7–15 cm. Shora olysávají a na zubu pýUití až chlupatí. Listy mají relativnE velkou 
listovou čepel, která bývá bohatE členEna kv]li optimálnímu postavení k dopadajícím 
slunečním paprsk]m. Rychlý pUívod vody a odvod asimilát] umožOuje čepel, která má silnE 
členEnou žilnatinu [2, 6]. 

2.1.3.2 KvEt a kvEtenství 

KvEtenství révy vinné je lata, nacházející se obvykle v uzlech naproti list]m. Jejich velikost 
a délka závisí na odr]dE. Tvorba kvEtenství a hrozn] probíhá ve dvouletém cyklu. V prvním 
roce začíná kvEtní indukce, iniciace kvEtenství a první diferenciace. V druhém roce probíhá 
druhá diferenciace, vlastní kvetení a tvorba plod]. Celá tvorba závisí na odr]dE, podmínkách 
prostUedí a agrotechnice [1]. 

 KvEt je relativnE malý, nenápadnE zelený, pEtičetný, oboupohlavní a samosprašný. Korunka 
kvEtu tvoUená čepičkou se neotevírá, ale opadává, kdy se základy plátk] odtrhnou od kvEtního 
l]žka [1]. 

  Složení hroznu a bobule 2.1.4

 

Obr. 2: Složení hroznu [5] 

KvEtenství se promEOuje na souplodí – hrozen složený z bobulí, který si udržuje základní 
znaky kvEtenství a sestává ze stopky (ta upevOuje hrozen k výhonuě, tUapiny a bobulí. Bobule 
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je dužnatý plod révy, která se vyvíjí z pletiv vajíčka a skládá se ze slupky, dužniny a jadérek. 
Je upevnEna pomocí stopečky ke tUapinE [6]. 

 Tvar tUapiny a počet bobulí určuje tvar hroznu a hustotu uspoUádání bobulí. PomErem 
dužniny k pevné části hroznu je dána struktura hroznu, která je d]ležitá pro výlisnost. 
Velikost hroznu záleží na vyzrání, odr]dE a environmentálních podmínkách [6]. 

2.1.4.1 TUapina 

TUapina tvoUí 3–7 % z celkové hmotnosti hroznu a vytváUí se pUemEnou osy kvEtenství, kde 
mechanická a vodivá pletiva jsou zvEtšována. TUapiny obsahují vodu Ě35–90 %), cukry, 
kyseliny Ěvinná a jablečnáě, tUísloviny, rostlinná barviva a vysoký obsah fenolických látek 
[1, 6]. 

2.1.4.2 Bobule 

Bobuli je nutné brát jako základní, nezávislou biochemickou továrnu, ve které pUi vývoji 
dochází ke zmEnám ve velikosti, složení, barvE, textuUe, aromatických a chu[ových vlastností. 

 Bobule je vytvoUená ze skupiny pletiv, která obklopují semena. Nazývají se oplodí 
(perikarp). DElí se na slupku Ěexokarpě, dužninu Ěmezokarpě a pletivo ohraničující semena 
(endokarp). Bobule mají odlišnou velikost a tvar, který se mEní podle druhu, podmínek 
a zp]sobu pEstování. Mohou být kulaté, kulovité, vejčité, zploštElé a podlouhlé [1]. 

2.1.4.3 Slupka 

Slupka tvoUí Ř–20 % z celkové hmotnosti hroznu. Na povrchu je tvoUena vrstvou kutikuly, 
jejíž tlouš[ka se pohybuje v rozmezí 1,5–4,0 たm a závisí na odr]dE. Kutikula se tvoUí tUi týdny 
po oplození vajíčka a pUi dozrávání bobulí ztrácí svou sílu [1].  

 V buOkách slupky se vyskytují cukry, kyseliny Ězejména kyselina citrónováě, vosky Ěchrání 
pUed odparem vodyě, dusíkaté látky a minerální látky. Slupka je charakteristická zejména pro 
její obsah fenolických látek Ěantokyanová barviva, taninyě a aromatických Ěvonnýchě látek 
[6]. 

2.1.4.4 Dužnina 

Dužnina je složena z mnohoúhelníkových bunEk, které mají tenké bunEčné stEny, a vytváUejí 
vrstvy, které jsou rozdEleny do tUí částí. TvoUí Ř0 % z celkové hmotnosti bobule [1].  

 Jsou zde obsaženy cukry Ězejména glukóza a fruktóza, minimálnE sacharózaě, organické 
kyseliny Ěkyselina vinná a jablečnáě, anorganické kyseliny Ěkyselina fosforečnáě, kationty 
(draslík, vápník, sodík a zinekě, amonné ionty, aminokyseliny, bílkoviny a vonné látky [1]. 

2.1.4.5 Semena 

Semeno révy se vytváUí po oplození vajíčka a vyvíjí se zároveO s dalšími částmi bobule. PatUí 
do skupiny anatropních Ěobrácenýchě semen. Jeho tvar je hruškovitý s prodlouženým 
zobáčkem a je dlouhé 3–8 mm, široké 3–5 mm a tvoUí 0–6 % z celkové hmotnosti bobule [6]. 

 Jsou zdrojem olej] Ě10–20 %ě a tUíslovin Ě3–6 %). Zde jsou pUítomné i v malém množství 
fenolové látky, nenasycené mastné kyseliny a lecitin. V hroznových jádrech je též obsažen 
procyanidin, známý jako antioxidant [1]. 
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 Chemické složení bobulí 2.1.5

BEhem procesu zrání dochází k pUemEnE bobule, která je tvrdá, kyselá a zelená, na mEkkou 
a barevnou bobuli, která obsahuje mnoho chemických sloučenin, na nichž pak závisí kvalita 
plodu. 

2.1.5.1 Voda 

NejvýznamnEjší součástí vinné révy je voda, kterou pUijímá koUenovým systémem z p]dy. Je 
nutné, aby byl uspoUádán transport vody a roztok], a aby byl vlídný gradient vodního 
potenciálu mezi bobulí a ostatními částmi rostliny. Toto také závisí na odr]dE, vývojovém 
stádiu a umístEní bobulí v hroznu. Pokud vinná réva pUezraje, dochází ke ztrátám vody 
v d]sledku odpaUování nebo napadení hrozn] ušlechtilou hnilobou ĚBotrytis cinerea) [1, 7]. 

2.1.5.2 Cukry 

Cukry jsou obsaženy pUedevším ve vakuolách bunEk dužniny, a také v menším množství 
v buOkách slupky. Základní cukry, nacházející se v hroznech a vínE, jsou D-glukóza  
a D-fruktóza, jejichž pomEr se mEní bEhem zrání hrozn] Ěpo zamEkání je zastoupena více 
glukóza nežli fruktóza, v dobE zralosti bývá zastoupení cukr] vyrovnanéě. Mezi další cukry 
patUí L-arabinóza, D-xylóza, D-ribóza a L-rhamnóza, které se v bobulích vyskytují 
ve stopovém množství. Tyto cukry nejsou metabolizovány kvasinkami, a proto jejich obsah 
nemá žádný význam v hroznech, a také neovlivOuje senzorickou vlastnost vína. Po zamEkání 
bobule nastává silné hromadEní glukózy a fruktózy, a jejich ukládání je závislé na pr]bEhu 
fotosyntézy a vývoji velikosti bobule [1]. 

 Cukernatost m]že být ovlivnEna zmEnami obsahu vody, napadením hrozn] ušlechtilou 
formou šedé hniloby, anebo klimatickými faktory ĚpUi nízké teplotE tvorba cukr] klesáě. Je 
také omezena fyzikálnE-chemickými faktory a genetickými dispozicemi odr]dy. ůby bobule 
nezačala praskat, musí obsahy cukr] odpovídat osmotickému tlaku 2,2–3,3 MPa, což 
odpovídá hodnotE 200–250 g:l-1 cukru ve zdravé bobuli [1, 8]. 

2.1.5.3 Organické kyseliny 

Druhou nejvýznamnEjší skupinou obsahových látek v bobulích jsou organické kyseliny, které 
pUispívají ke složení, stabilitE a smyslovým vlastnostem vína. PatUí mezi nE kyselina vinná 
a kyselina jablečná, které tvoUí 70–90 % z obsahu organických kyselin v bobulích révy vinné. 
V malém množství se v hroznu vyskytuje i kyselina citrónová [1, 6].  

 Kyselina vinná nejvíce ovlivOuje chu[ bobulí a organoleptické vlastnosti. Je zodpovEdná 
za ostrou a kyselou chu[ v hroznech, a je stabilní, kdy se její obsah zmEní pouze zUídka. 
ZmEna je vEtšinou vyvolána draslíkem, kdy se následnE tvoUí draselné soli, anebo naUedEním 
obsahu bobulí vodou [1].  

 Oproti tomu kyselina jablečná dodává hrozn]m tzv. zelenou chu[, která má ostré, hrubé, 
nezralé tóny. Její obsah klesá r]znou intenzitou v pr]bEhu dozrávání. Z pohledu chu[ových 
vlastností vína u modrých odr]d je potUeba, aby obsah kyseliny jablečné byl nízký. Lze toho 
docílit pomocí jablečno-mléčné fermentace. Toto závisí nejen na počasí, na stanovišti, ale 
také na agrotechnických zásazích, proto se také kyselina jablečná považuje za nejdynamičtEji 
se mEnící kyselinu [1]. 
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 Koncentrace a složení kyselin závisí na odr]dE a počasí. Snížením obsahu kyseliny 
jablečné lze též ovlivnit obsah kyselin v hroznech. Kyseliny ovlivOují pUedevším senzorickou 
část vyrobeného vína, ale slouží také jako konzervační činidlo [1].  

2.1.5.4 Dusíkaté látky 

Výskyt dusíku v hroznech m]že být v r]zných formách – anorganických či organických. 
NejčastEji bývají hlavními dusíkatými sloučeninami aminokyseliny, bílkoviny a sloučeniny 
obsahující dusík v amonné formE. Jeho celkový podíl v moštu bývá v rozsahu  
100–1 200 mg:l-1. Složení a obsah ovlivOuje činnost kvasinek a tvorbu aromatických látek, 
jejichž hlavními prekurzory jsou aminokyseliny Ějejich profil ovlivOuje v]ni vínaě. Odr]da, 
podnož, ročník, zp]sob ošetUování vinice, hnojení, ošetUování p]dy ve vinici a také napadení 
r]znými chorobami má vliv na celkový obsah dusíkatých látek v hroznech [1]. 

 Nejd]ležitEjší pro kvalitu hrozn] je asimilovatelný dusík, který je pUítomen v primárních 
aminokyselinách. Tyto aminokyseliny tvoUí 51–92 % z celkového asimilovatelného dusíku 
v bobulích, a také jsou zdrojem dusíku pro kvasinky a mléčné bakterie. Hlavními zástupci 
jsou arginin a prolin. Prolin se hromadí v bobulích po zamEkání a jeho obsah se postupnE 
zvyšuje Ěvysoký obsah je spojen se suchy ve viniciě. Arginin se hromadí v bobulích pUed 
zamEkáním, a poté postupnE klesá. Kvasinky v anaerobních podmínkách pro svou výživu 
prolin v]bec nepoužívají, spíše upUednostOují amonný dusík. V závislosti na výživE mohou 
značnE kvasinky využívat glutamin, který se štEpí na glutamát a amonium [1, 6]. 

 Minerální dusík je spíše v amonné formE, kdy se jeho množství pUi zrání snižuje. Je však 
d]ležitou složkou pro výživu kvasinek, které tuto formu dusíku upUednostOují. KromE dusíku 
jsou aminokyseliny zdrojem síry [6].  

 Pokud je teplé a suché počasí, m]že se v hroznech objevovat vEtší množství bílkovin, které 
zp]sobují problémy pUi kvašení výskytem bílkovinných zákal] [6]. 

 Vitaminy jsou d]ležité pro metabolismus kvasinek, pUi alkoholovém kvašení jsou 
nejd]ležitEjší biotin, thiamin a kyselina pantotenová [1]. 

2.1.5.5 Minerální látky 

Minerální látky se podílejí na r]stu i vývoji rostliny, dále p]sobí na organoleptické vlastnosti 
vína Ěchu[, svEžest, barvu a celkový dojemě. Jejich obsah je ovlivnEn p]dou ve vinici a jejím 
geologickým p]vodem, počasím panujícím bEhem roku, ale také výživou révy vinné ve vinici 
[6]. 

 Draslík je jednou z hlavních minerálních látek obsažených v bobulích, kdy jeho 
koncentrace se zvyšuje v pr]bEhu dozrávání a ovlivOuje obsah kyselin a hodnotu pH ve vínE. 
Vápník je kladným prekurzorem kvality a chu[ových vlastností vína a ovlivOuje též koUenový 
systém révy vinné. V počátečním stádiu r]stu kvasinek pUispívá také na kvalitE fosfor. Jeho 
nízký obsah omezuje kvašení, a tím také zhoršuje kvalitu vína. NahoUklou chu[ vína ovlivOuje 
vysoká koncentrace hoUčíku [1]. 
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Tab. 2.2: Obsah hlavních minerálních složek v révE vinné [1] 

Prvek Draslík Vápník HoUčík Sodík Hliník Železo ME@ Zinek Mangan Olovo 

Obsah 
(mg:l-1) 

1 000–
2 500 

50–200 50–140 20–50 10–50 2–10 0,8–1,0 0,1–5,5 0,3–5,0 
0,05–
0,4 

 

2.1.5.6 Fenolické látky 

Fenolické látky jsou velice d]ležité složky pro hrozen, nebo[ určují klíčové charakteristiky 
vína, jako je napUíklad barva, hoUkost, tUíslovitá chu[ a antioxidační vlastnosti. Složení 
a obsah se liší podle odr]d Ěbílá nebo červená vínaě a stáUí ročník] Ěmladá a staršíě. Fenolické 
látky se dElí na flavonoidy a neflavonoidy [1]. 

 Mezi neflavonoidní fenolické látky patUí hydroxybenzoové kyseliny Ězejména kyselina 
gallová, protokatechová a vanilováě, které se ve vínE vyskytují minoritnE ve formE glykosid] 
a ester]. Dále zde m]žeme zaUadit hydroxyskoUicové kyseliny Ěkyselina kumarová, kávová, 
ferulová, kaftarová a fertarováě, které jsou d]ležité u červených vín pro kopigmentaci, tj. jev, 
pUi kterém pigmenty tvoUí komplexy s dalšími bezbarvými organickými sloučeninami nebo 
kovovými ionty. Stilbeny, patUící mezi neflavonoidy, jsou nízkomolekulární látky, které 
vyznačují pozitivní zdravotní účinky a patUí zde trans- a cis-resveratrol a piceid [1]. 

 NejvýznamnEjší skupinu fenolických látek zastupují flavonoidy, které se dElí na antokyany, 
flavonoly a flavanoly. Flavonoly obsažené ve vínE jsou kaempferol, quercetin, myricetin 
a isorhamnetin a chrání rostlinu pUed UV záUením [1].  

 Anthokyanová barviva se vyskytují nejčastEji u modrých odr]d ve vakuolách bunEk 
ve slupce. Základní barviva jsou malvidin, cyanidin, delfinidin, petunidin a peonidin. 
Anthokyany bývají v hroznech nestabilní, proto jsou vázané na glukózu, která je stabilizuje. 
K jejich vytvoUení dochází v pr]bEhu zrání hrozn] a na jejich obsah mají vliv podmínky 
pEstování a extrakce pUi výrobE vína [1, 6]. 

 Flavan-3-oly a jejich polymery nazývané taniny ĚtUíslovinyě jsou významné pro chu[ 
a strukturu vína. TUísloviny se dElí na dvE skupiny – hydrolyzovatelné Ěkyselina gallová, 
elagová a malý podíl hydroxyskoUicových kyselině, které nemají p]vod v hroznech, ale 
pochází zejména ze dUeva sud], a kondenzované Ěkatechin a epikatechině. Flavan-3-oly jsou 
spojeny s hoUkou chutí Ěodvozené od nízkomolekulárních sloučenin s nižším stupnEm 
polymerizace) a tUíslovitými tóny Ěvysokomolekulární s vyšším stupnEm polymerizaceě [1]. 

2.1.5.7 Aromatické látky 

Další skupinou sekundárních metabolit] jsou aromatické látky, které vytváUí konečné aroma 
vína, kdy se jedná pUedevším o primárním, hroznovém nebo odr]dovém aroma. Výskyt je 
charakteristický pro každou odr]du, dále také záleží na podnebí, p]dních podmínkách 
a agrotechnice [1, 6].  
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 K bobulím se vEtšinou vztahuje primární typ aroma, které se dElí na aromatické látky 
ve volné formE ĚpUi kvašení rychle unikají, pUímo ve vinice je lze rozeznat senzorickým 
hodnocenímě a na aromatické prekurzory ve vázané formE Ěd]ležité pro kvalitu vína, uvolOují 
se činností enzym] nebo kvasinek a tvoUí celkový aromatický profil vínaě [6]. 

 ůromatické látky se dále dElí podle jejich chemického složení a aromatického projevu 
na monoterpeny, norisoprenoidy, methoxypyraziny a tEkavé fenoly. Zdrojem muškátového 
a kvEtinového aroma jsou monoterpeny, které se dále využívají pro zjištEní odr]d díky jejich 
charakteristickému odr]dovému složení. Vyskytují se u odr]d Muškát moravský, Tramín, 
Ryzlink rýnský, ad. Odbouráváním karotenoid], které jsou uloženy v pevných částech bobule, 
se získávají norisoprenoidy. ɴ-damascenon ručí za typické aroma odr]dy Chardonnay 
po tropických kvEtech a plodech. Bylinné, travnaté aroma je typické pro isobutylpyrazin, 
které patUí mezi methoxypyraziny. Tyto aromatické látky (zejména 2-methoxy-3-
isobutylpyrazin) jsou typické pro odr]dy Sauvignon a Cabernet Sauvignon [6].  

 Nežádoucí aroma, které snižuje kvalitu vína, zapUíčiOují tEkavé fenoly, které se vyskytují 
v bílých i modrých odr]dách a vytváUí se z hydroxyskoUicových kyselin [6]. 

2.1.5.8 Rostlinné hormony 

Rostlinné hormony se podílejí na zrání hrozn]. Jako hlavní rostlinný hormon, který ovlivOuje 
zrání bobulí, se považuje kyselina abscisová ĚůBůě. Její koncentrace bývá vysoká na začátku 
vývoje a poté klesá. ůBů se účastní biosyntézy anthokyan] a na hromadEní cukr] v bobulích. 
Její tvorbu podporuje stres vyvolaný suchem a kladnE p]sobí na produkci sekundárních 
metabolit]. Zrání hrozn] m]žou zpomalit auxiny. Na r]stu, stresové odezvE a vývoji rostliny 
se účastní brassinosteroidy, kdy jejich koncentrace roste v dobE zamEkání [1, 9].  

 Odr]dy 2.1.6

Typickým rysem vinaUství v České republice je množství r]znE pEstovaných odr]d 
a rozmanité klimatické podmínky v krajinE. BEhem 3. století byla vyšlechtEná réva vinná 
z Tíma vysázena v okolí Pálavy. Ve Velkomoravské Uíši bylo pEstování révy obvyklou 
činností [10].  

 V ř. a 10. století se pEstování rozšíUilo v okolí Prahy, a poté se šíUilo dále díky kUes[anství 
a budování klášter]. Ve 13. století se začaly zakládat vinice a mEsta, do té doby vysazovala 
vinice pouze šlechta. NejvEtší rozkvEt vinohradnictví pUišel za vlády Karla IV., který nechal 
dovézt z Francie burgundské odr]dy, které se pEstují dodnes. Jedná se o Rulandské bílé, šedé 
a modré [10, 11].  

 V dalších století vinaUství vzkvétalo, avšak v 17. století byla spousta vinic zničena bEhem 
tUicetileté války, a v roce 1Řř0 pUišel na Moravu révokaz, který zničil vEtšinu 
západoevropských vinic [11, 12]. 

 Obnova začala ve 20. století a v současnosti je réva vinná pEstována na ploše 
19 000 hektar] [11]. 
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2.1.6.1 Bílé odr]dy 

V České republice pro výrobu bílých vín pUevládají tUi základní odr]dy, které zaujímají 
polovinu plochy vinic. Jedná se o Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené, které jsou tradiční 
na jižní MoravE a rakousko-moravském pomezí. Na severu Moravy a v Čechách se pEstuje 
odr]da pocházející ze Švýcarska – Müller-Thurgau [10, 12]. 

2.1.6.2 Modré odr]dy 

K výrobE červených vín se využívají odr]dy révy s modUe zbarvenými bobulemi. V Česku 
jsou vinaUské oblasti vhodnEjší pro výrobu bílých vín, protože tvorba tUíslovin a červeného 
barviva je intenzivnEjší v oblastech jižní Evropy. Také u červených vín je vyžadována malá 
koncentrace kyseliny jablečné, proto tuzemská vína mají vyšší obsah a patUí mezi tzv. tvrdá 
vína. Mezi modré odr]dy napUíklad patUí Modrý Portugal, Rulandské modré, Cabernet 
Moravia, ůndré, a také Cabernet Sauvignon a Zweigeltrebe, které byly použity v této práci 
[10–12]. 

2.1.6.2.1. Cabernet Sauvignon 

Pozdní moštová odr]da révy vinné pEstovaná na výrobu červených vín je též nazývána 
synonymy – Petit Cabernet, Carbouret, Petit Bouchet, Lafit anebo Lafet. Její zastoupení 
ve vinících v České republice je 1,3 %, a vyskytuje se v MutEnické, Velkopavlovické oblasti 
v Česku, v Malokarpatské a Jihoslovenské na Slovensku [2, 13, 14].  

 

Obr. 3: ZnázornEní odr]dy Cabernet Sauvignon – pupeny, listy, stUapec [13] 
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 Cabernet Sauvignon má stUednE velký list, jehož tvar čepele je pEtiúhelníkovitý, 
sedmilaločný s mElkými horními bočními výkroji, p]sobící svým členEním dekorativnE. 
Hrozen této odr]dy je stUednE velký s ouškem, stUednE hustý s krátkou stopkou. Bobule je 
kulatá, ale malá a její zbarvení je modročerné. Dužnina nemá zbarvení a její chu[ je spíše 
koUenitá [13, 14].  

 KvEty pučí v polovinE dubna. Rostlina kvete v první a druhé dekádE června a mEknutí 
bobulí začíná v poslední dekádE srpna. Dozrávání ĚsklizOová zralostě nastává v druhé 
polovinE Uíjna a termín sbEru je závislý na požadované kvalitE révy [13]. 

 Je náchylná na napadení révové plísnE, avšak proti napadení plísní šedou je odolná. Díky 
dobrému vyzrávání dUeva je odolná v]či mraz]m [17]. 

2.1.6.2.2. Zweigeltrebe 

Tato mladá odr]da révy vinné je pEstovaná na výrobu červených vín s tmavE granátovou 
barvou a fialovým zábleskem. Zweigeltrebe byl vyšlechtEn kUížením odr]dy SvatovavUinecké 
a Frankovky roku 1ř22 rakouským Ueditelem vinaUské školy v Klosterneuburgu 
Dr. Friedrichem Zweigeltem. Na jejím rozšíUení se po druhé svEtové válce podílel Dr. Lenz 
Moser. Tento druh patUí mezi nejrozšíUenEjší modré odr]dy v Rakousku. Dále se pEstuje 
v NEmecku, Ma@arsku, Švýcarsku, Anglii a Belgii [2, 18, 19].  

 

Obr. 4: ZnázornEní odr]dy Zweigeltrebe – pupeny, listy, stUapec [1ř] 

 



19 
 

 Od druhé poloviny 60. let se tato odr]da začala pEstovat i v bývalém Československu, 
zejména na MoravE. V roce 1řŘ0 byla zapsána do Státní odr]dové knihy České republiky 
a Listiny registrovaných odr]d na Slovensku. Zweigeltrebe se vyskytuje v Mostecké, 
BrnEnské, MutEnické a Strážnické vinaUské oblasti, a její zastoupení ve vinících činí 4,7 % 
[18]. 

 P]vodní jméno odr]dy bylo Rotburger, které se však mohlo lehce zamEnit za odr]du 
Rotberger, která pochází z NEmecka a vznikla kUížením odr]dy Trolínské a Ryzlinku 
rýnského. Proto roku 1ř75 se pUejmenovala na Zweigeltrebe na počest jejího šlechtitele [20].   

 KeU této odr]dy je bujný a roste vzpUímenE. Zweigeltrebe má tmavozelené listy, které jsou 
stUednE velké, mírnE dElené a tUílaločné, zUídka pEtilaločné s mElkými výkroji. Hrozny jsou 
velké, kUídlaté a husté. Modročerné bobule jsou kulaté s pevnou slupkou a jsou dobUe odolné 
v]či plísni šedé [18, 19]. 

 KvEty pučí v druhé dekádE dubna a kvetou ve druhé dekádE kvEtna. Rostlina dozrává 
koncem záUí a sklízí se od začátku Uíjna až do poloviny tohoto mEsíce. Tato odr]da je vhodná 
pro pEstování na hlinitých p]dách, na písčitých její r]st umdlévá [19].  

 Použití révy vinné 2.1.7

BEžnE se plody používají k pUímé spotUebE, ale také se zpracovávají na rozinky sušením 
na slunci. Rozinky obsahují antioxidanty a vitaminy C, ů a E, a také zahrnují fytonutrienty 
patUící do skupiny antioxidant] rostlinného p]vodu, které napomáhají ke snižování rizik 
u onemocnEní spojených se stáUím [21].  

2.1.7.1 Výroba vína 

Nejvíce jsou však bobule pEstovány pro následnou výrobu vína. NejvEtší rozkvEt vinaUství 
bylo zaznamenáno ve 14. století za vlády Karla IV., který toto odvEtví podporoval a v letech 
135Ř, 1370 a 137Ř vydal naUízení, která obsahovala pravidla pro pEstování révy vinné [11].  

 Víno je definované jako výrobek, který byl dosažen úplným nebo částečným alkoholovým 
kvašením čerstvých, rozdrcených nebo nerozdrcených hrozn] nebo hroznového moštu. Obsah 
alkoholu ve vínE je v rozmezí Ř,5–15 obj. %. Bílá vína jsou vyrobena z bílých, žlutých odr]d. 
Červená vína jsou vyrábEna z modrých odr]d [10].  

2.1.7.2 Kosmetické využití 

PUi výrobE vína dochází k tomu, že vzniká mnoho odpad], mezi které patUí napUíklad semena, 
u kterých jsou následnE hledány prostUedky dalšího využití. Hroznová jádra jsou dále 
zpracována na extrakt nebo olej, které se dále pUidávají do kosmetických pUípravk], anebo se 
využívají pUi peelingu. 

2.1.7.3 Extrakt z hroznových jader 

Extrakt se získává extrakcí alkoholem čištEných a rozmElnEných jader. Poté je extrakt 
zfiltrován a získaný filtrát se zakoncentruje destilací a vysuší rozprašováním. Látka je poté 
smíchána s alkoholem nebo vodou. Extrakt je velice významný pro své antimikrobní, 
antimykotické a antioxidační vlastnosti [22–24]. 
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 V závislosti na odr]dE obsahují semena proteiny, lipidy, sacharidy, a také 5–8 % 
polyfenol] Ěflavan-3-oly – katechin, epikatechin, gallokatechině, díky kterým je extrakt 
považován jako silné antioxidační činidlo, které zabraOuje pUedčasnému stárnutí, a také 
napomáhá odstranEní poškození k]že vlivem slunečního záUení [22–24]. 

2.1.7.4 Olej z hroznových semen 

Olej z jader vinné révy byl již používán ve 14. století na Pyrenejském poloostrovE a využíval 
se na léčbu kožních nemocí. V dnešní dobE je olej vyrábEn po celém svEtE, zejména v Itálii, 
ŠpanElsku, Spojených státech amerických a Chille [25]. 

 Olej se získává z jader lisováním. Využitím hydraulických lis] se celá jádra lisují bu@ 
za studena, anebo ve šnekovém lisu za pr]bEžného zahUívání Ějádra jsou pUedem namletáě. 
Lisováním za tepla však olej ztrácí svou kvalitu a obsah rozpustných tuk] a vitamin] je 
redukován [26]. Olej lze též získat extrakcí rozpouštEdly Ěbenzenem, ale olej obsahuje více 
nečistotě, horkou vodou, superkritickou fluidní extrakcí anebo extrakcí tlakem vody [27]. 

 Semena révy vinné obsahují 6–20 % oleje. Olej má zelenožlutou barvu a je bez výrazné 
chuti. Jeho chemické složení závisí na odr]dE. Má bohaté složení mastných kyselin, nejvíce je 
zastoupena kyselina linolová Ě65–72 %ě, olejová Ě12–23 %ě, palmitová Ě4–11 %ě a stearová 
(8,5–15 %ě. Olej je vysoce oxidačnE stabilní díky vysoké koncentraci tUíslovin [28–30].  

 Za studena lisovaný olej se využívá v kosmetice pro jeho stahovací a zvláčOující účinky. 
Pro vysoký obsah antioxidant] Ěprokyanidin a resveratrolě se též využívá ve farmacii. 
Resveratrol je látka, která se nachází v odr]dách modrých hrozn], má antibakteriální 
a antioxidační účinky, ale prokazatelnE zpomaluje stárnutí. Vitaminy mohou napomáhat 
ke zlepšení zraku, k pružnosti kloub] [30, 31]. 

 Olej lze zahUát na vysoké teploty Ě252 °Cě, aniž by se pUepálil. Je tedy vhodný na tepelné 
úpravy Ěsmaženíě, aniž by vznikly nežádoucí látky. Olej lze skladovat pUi pokojové teplotE 
na temném místE bez pUístupu vzduchu. Jelikož olej obsahuje vitamin E Ěochrana pUed 
žluknutímě, jeho trvanlivost je prodlužena, pokud se dodržují podmínky ke skladování [32]. 

2.1.7.5 Mouka ze semen 

V posledních letech začala dostávat více pozornosti také mouka vyrábEná ze semínek vinné 
révy, která byla zbavena tuku procesem studeného lisování. StejnE jako olej a extrakt je 
mouka bohatým zdrojem antioxidačních oligomerních proanthokyanidin]. Tyto antioxidanty 
se skládají ze dvou typ]: bioflavonoid] a polyfenol]. Dále je mouka výborným zdrojem 
hoUčíku, vápníku, železa, zdravých tuk], bílkovin, vlákniny ĚŘ4 %, nejvEtší zastoupení tvoUí 
enzymatická vlákninaě a vitamin] C, E, PP a skupiny B. Barva a chu[ produktu závisí 
n  použité odr]dE [33–36]. 

2.2 ůnthokyanová barviva 

ůnthokyany Ěz Ueckého anthos = kvEt a kianos = modráě jsou rozsáhlou skupinou barviv 
spadající do skupiny flavonoid]. Tyto pigmenty jsou zodpovEdné za lesklou oranžovou, 
r]žovou, červenou, fialovou a modrou barvu v kvEtech nebo plodech nEkterých rostlin. 
Nalézají se ve vakuolách rostlinných bunEk formou r]znE velkých granulí [37, 38].   
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Obr. 5: Barevný rozsah bEžných anthokyan] [39] 

 PatUí mezi nejrozšíUenEjší skupinu rostlinných barviv. Jsou rozpustné ve vodE a doposud 
bylo objeveno až 300 r]zných druh]. Hlavní barviva červených odr]d révy vinné jsou 
malvidin, kyanidin, peonidin, delfinidin a petunidin, 3-p-kumaroyl-, 3-kaffeoyl-,  
3-acetyl-glukosidy [39].  

 Tato barviva také hrají d]ležitou roli pUi opylování, ale také odpuzují býložravce a parazity. 
ů co víc, anthokyany uskutečOují nEkolik d]ležitých fyziologických funkcí v rostlinných 
buOkách a jejich biosyntéza je vyvolána biotickými a abiotickými stresovými faktory, jako je 
napUíklad svEtlo, UV záUení, vysoká či nízká teplota či mirkobiální nebo virové útoky [40]. 

 Struktura a vlastnosti 2.2.1

ůnthokyany jsou glykosidy nazývající se anthokyanidiny. Všechny tyto látky jsou odvozeny 
z jedné základní struktury, kterou je 2-fenylbenzopyryliový kation. V pUírodE se vyskytuje 
15 r]zných anthokyanidin], které jsou v poloze C-4´substituovány hydroxylovou skupinou, 
ale lišící se substitucí v polohách C-3, C-5, C-6, C-7, C-3´a C-5´. V polohách C-3, C-5, C-5´a 
C-7 mohou být též subtituovány methoxyskupiny [38, 39].  

 

Obr. 6: Základní struktura hlavních anthokyan] [38] 
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 NejvýznamnEjších je 6 anthokyanidin] s hydroxyskupinou v poloze C-3. Podle četnosti 
výskytu se jedná o kyanidin, delphinidin, pelargonidin, peonidin, malvidin a petunidin. Barva 
anthokyanidin] také závisí na počtu hydroxylových skupin [39]. 

 

Obr. 7: Strukturální transformace anthokyan] ve vodném prostUedí s rozdílným pH [39] 

 Zásadní vliv na zmEny zbarvení anthokyan] má zmEna pH prostUedí. V prostUedí o pH 1,0 
je dominatní flavyliový kation, který pUispívá k červenému zbarvení. PUi zvyšování pH 
červená barva slábne a rovnováha se posunuje k užitku bezbarvé karbinolové pseudobáze. 
V oblasti pH 4,0–4,5 dochází k úplnému odbarvení. Dále tvorbou neutrální chinoidní báze 
vzniká opEt purpurovE červené zbarvení. V oblasti o pH 7,5–Ř,0 se vytváUí modUe zbarvený 
anion a pUi dalším r]stu pH se jeho intenzita snižuje a vzniká žlutE zbarvený chalkon [39]. 

 ůnthokyany mohou být dále ovlivnEny teplotou, enzymy, kyslíkem, peroxidy 
a záUením [38]. 

 Stanovení celkových anthokyan] 2.2.2

2.2.2.1 Extrakce  

NejbEžnEjší metodou pro získání r]zných sloučenin nalezených v ovoci bývá extrakce pomocí 
rozpouštEdla. ůnthokyany jsou polární molekuly, a tedy nejvhodnEjší a nejbEžnEjší 
rozpouštEdla pro jejich extrakci jsou vodní smEsi ethanolu, methanolu nebo acetonu. Tyto 
metodiky zahrnují soubEžnou extrakci dvou a více látek, které nejsou fenolické (cukry, 
organické kyseliny, proteiny vyžadující posloupné purifikační procesy) [38]. 
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 Mezi nejbEžnEjší metody patUí ty, kde jako extrakční činidla je použit okyselený methanol 
nebo ethanol. Z tEchto metod je nejefektivnEjší extrakce s methanolem. Bylo zjištEno, že 
v anthokyanových extrakcí s methanolem z hroznové pulpy byla extrakce o 20 % efektivnEjší 
než s ethanolem, a o 73 % než s vodou. ůvšak v potravináUském pr]myslu je ethanol 
preferován více kv]li toxicitE methanolu [38].  

 V kyselých extrakčních rozpouštEdlech by se mEla brát velká opatrnost a mElo by se 
vyhnout silným kyselinám kv]li tomu, že by mohly být anthokyany degradovány 
Ěhydrolýzouě, a v tom pUípadE by byla zničena glykosidická vazba [38]. 

2.2.2.2 Spektrofotometrické metody 

Spektrofotometrické metody je možné použít pro bEžné laboratorní účely a pro provozy, kde 
není pUístupné HPLC. pH-diferenciální metoda, která se využívá na výzkumných pracovištích 
a v laboratoUích potravináUského pr]myslu, se projevila jako pUijatelná metoda, která je 
jednoduchá, rychlá a pUesná [41].  

2.2.2.2.1. UV-VIS spektrofotometrie 

V této metodE se mEUí míra pr]chodu záUení analyzovanou látkou. Čím vEtší velikost absorpce 
záUení, tím více molekul je ve vzorku pUítomno, které jsou schopné absorpce záUení dané 
vlnové délky. Pokud poklesne intenzita záUení, je pohlcena část svEtelného spektra ve vzorku. 
Hodnota tohoto poklesu se vyjádUí pomocí transmitance, která je formulována jako zlomek 
prošlého svEtla ke vstupujícímu svEtlu. Její záporný logaritmus se nazývá absorbance A 
[41, 42]. Jelikož je závislost absorbance na koncentraci lineární, lze poté vypočítat 
koncentraci pomocí Bouguerova-Lambertova-Beerova zákona podle rovnice 1: 

  lcA   , (1) 

kde: 

i … molární absorpční koeficient (l:mol-1:cm-1) 

c … koncentrace vzorku (mol:l-1) 

l … délka dráhy pr]chodu svEtla vzorkem = délka kyvety (cm) 

2.2.2.3 pH-diferenciální metoda 

První zmínky o této metodE byly v roce 1ř4Ř, kdy pánové Sondheimer a Kertesz pUedstavili 
návrh. Tento koncept byl o určování množství anthokyan] pomocí mEUení zmEn absorbance 
pUi dvou odlišných pH Ě3,4 a 2,0ě. PozdEji, díky dalším studiím byly tyto hodnoty pH 
upUesnEny na 1,0 a 4,5. Tato metoda se považuje za rychlou a pUesnou [43, 44]. 

 Vlivem pH dochází ke strukturálním zmEnám u anthokyan]. U pH 1,0 pUevažuje oxoniová 
forma, pUi pH 4,5 pUevládá hemiketalová forma, která je bezbarvá [39]. 

 MEUení probíhá pUi dvou vlnových délkách Ě520 a 700 nmě. PUi 520 nm dochází 
k maximální absorpci záUení a pUi 700 nm se provádí korekce chyby v mEUení v d]sledku 
zákalu. MEUení probíhá pro obE pH a hodnoty namEUené pUi druhé vlnové délce jsou poté 
odečítány od prvních [43, 44].  
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 Obsah pigmentu je posléze vypočítán pomocí namEUené absorbance, molekulové hmotnosti 
pigmentu a molárního absorpčního koeficientu majoritního anthokyanu. ZjištEný výsledek 
koncentrace se uvádí jako hodnota koncentrace monomerního pigmentu, protože 
anthokyanové polymery se nepodvolují zmEnE zbarvení vlivem pH [43, 44]. 

2.2.2.4 Hmotnostní spektrometrie 

V poslední dobE se využívají techniky HPLC spolu s APCI-MS, FAB-MS a ESI-MS pro 
identifikaci anthokyan]. Tyto metody byly vytvoUeny pro netEkavé nebo termodynamicky 
nestabilní látky, jako jsou již zmínEné anthokyany. Tyto techniky zabraOují evaporaci 
a následné ionizaci, a dodávají energii do pevného či kapalného vzorku. Tím jsou pUímo 
tvoUeny plynné ionty. V d]sledku toho je možné získat velmi zjednodušená spektra. Tyto 
metody ĚFůB, ESIě jsou považovány za ionizační zdroje, které zp]sobují malý rozpad 
a umožOují pUesné molekulární hmotnostní stanovení [38]. 

2.2.2.5 Kapilární elektroforéza 

Tato pomErnE nová metoda je vhodná pro separaci, kvantifikaci a identifikaci anthokyan]. 
První analýza byla zaznamenána v roce 1996. V této studii byla použita kUemenná kapilární 
trubice, borátový pufr ĚpH Řě a PDů detektor. Kv]li nestabilitE v]či zásaditému pH byli 
rozlišení a citlivost této metody velmi nízké. ůutoUi byli schopni získat pouze výsledky pro 
vysoké koncentrace anthokyan]. PozdEji stejní výzkumníci navrhli další metodu, která 
využívala fosfátový pufr o pH 2,1 a CTůB jako povrchovE aktivní látku [38].  

 Výsledky kvantifikace byly použity pro kvantitativní stanovení anthokyan] ve vínE jako 
alternativa HPLC [38]. 

2.3 Extrakční metody 

Extrakce patUí mezi separační metody, bEhem nichž dochází k pUechodu složky ze smEsi látek 
v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze. DElí se tedy na extrakci z pevné fáze do kapalné 
a extrakci z kapaliny do kapaliny. Tento postup je vhodný pro izolaci tepelnE nestálých látek, 
protože m]že probíhat i za laboratorních podmínek anebo za chladu [45].  

 Macerace 2.3.1

V tomto procesu jsou pevné složky vzorku vloženy do uzavUené nádoby s rozpouštEdlem. 
Vzorek se nechá stát alespoO po dobu tUí dn] s častým promícháním, dokud se látky 
nerozpustí. Jako rozpouštEdlo se v této metodE používá alkoholové, hydroalkoholové anebo 
vodní Ěnesmí trvat dlouho kv]li kontaminaciě [46]. 

 Macerace se též používá jako technologický proces výroby vína nebo v kosmetice pro 
pUípravu r]zných tinktur. Celková doba macerace závisí na druhu materiálu [45].  

 Infuze 2.3.2

Jedná se o proces extrakce chemických sloučenin nebo rostlinného materiálu v rozpouštEdle 
(voda, olej, alkohol), za účelem udržet materiál v rozpouštEdle bEhem procesu. Infuzí se též 
nazývají výsledné kapaliny. Proces je odlišný od odvaru, který zahrnuje vaUení rostlinného 
materiálu anebo pronikání, v kterém voda proniká skrz materiál [45, 46]. 
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 Digesce 2.3.3

Digesce je forma macerace s mírným zahUíváním bEhem extrakce za pUedpokladu, že teplota 
nezmEní aktivní složky rostlinného materiálu. Proto je vysoká efektivnost v použití látky, 
která udrží materiál v suspenzi (menstruum) [45, 46]. 

 NejčastEji extrakce probíhá bEhem 35–40 °C, pUestože se nem]že zvýšit na víc jak 50 °C. 
Tento proces se používá pro tvrdší části rostlin anebo pro části obsahující špatnE rozpustné 
látky. Tyto části se uvádEjí do nádoby s pUedem oteplenou kapalinou. Ty se udržují po dobu 
p]l hodiny nebo 24 hodin. Nádoba se pravidelnE tUepe [45, 46]. 

 Perkolace 2.3.4

Perkolace je nejbEžnEjší postup pro pUípravu tinktur a kapalných extrakt]. Perkolátor je 
kónická nádoba s otevUeným horním víkem. V nEm je umístEné kulaté víko, které umožOuje 
pr]chod kapaliny v mírném tlaku a podrobuje materiály, které jsou položeny na nEm. Dno má 
nastavitelná uzávEr, který umožOuje pr]chod tekutin vhodnou rychlostí [45, 46]. 

 Provlhčená látka se nejprve zalije vyluhovadlem v perkolátoru a maceruje se za laboratorní 
teploty. Po uplynutí doby macerace se vypustí tak, že výluh se nechá rovnomErnE vykapávat 
rychlostí cca 10–20 kapek za minutu. BEhem toho se však pUilévá vyluhovadlo. Získaný výluh 
se poté dále zpracovává. PUebytečné vyluhovadlo se odstraní napUíklad destilací ve vakuové 
odparce. Výsledný extrakt m]že být tekutý, hustý nebo suchý [45, 46]. 

 VytUepávání 2.3.5

VytUepávání je proces, kdy se látky pUevádEjí z jednoho rozpouštEdla do druhého. V tomto 
procesu se využívá na rozdílné rozpustnosti látky v obou rozpouštEdlech, mísitelnosti či 
nemísitelnosti obou rozpouštEdel [45, 46].  

 D]ležitým faktorem je též rozdElovací koeficient látky v obou fázích. Pokud je vEtší než 
jedna, látka samovolnE pUechází z p]vodního roztoku do druhého. Pokud se hodnota blíží 
k jedné, musí být použité opakované nebo frakční vytUepávání [45, 46].  

 VytUepávání se provádí v dElící nálevce, která je naplnEna roztokem. Poté se pUidá druhé 
rozpouštEdlo do 75 % objemu nálevky. Nálevka se uzavUe a protUepe. Po protUepání je nálevka 
ponechána v klidu. Po určité dobE vzniká mezi kapalinami rozhraní [45, 46]. 

  



26 
 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Laboratorní vybavení 

 Pom]cky 3.1.1

 bEžné laboratorní sklo 
 dElené a nedElené pipety 
 automatická pipeta 100–1 000 たl 
 mikrozkumavky 
 filtrační kelímky S4 
 vodní vývEva 
 byrety 
 exsikátor 
 ruční vinaUský lis s plachetkou 

 PUístroje 3.1.2

 analytické váhy Pioneer ĚOhaus, USůě 
 sušárna Memmert UFE550 ĚMemmert, NEmeckoě 
 pUedvážky ů&D Instruments EK-600H (A&D Instruments, Japonsko) 
 UV/VIS spektrofotometr Helios け ĚThermoSpectronic, Velká Británieě 
 elektrický vaUič ĚETů, Česká republikaě 
 pH metr 50 XS ĚXS Instruments, Itálieě 
 ůbbeho refraktometr ĚZeiss, NEmeckoě 
 magnetické míchadlo Lavat MM4 ĚLavat, Česká republikaě 

 Chemikálie 3.1.3

 ethanol ĚPenta, Česká republika) 
 hydroxid sodný ĚPenta, Česká republikaě 
 Fehling]v roztok I ĚSigma-ůldrich, Švýcarskoě 
 Fehling]v roztok II ĚSigma-ůldrich, Švýcarskoě 
 síran železitý ĚPenta, Česká republikaě 
 dihydrát kyseliny š[avelové ĚPenta, Česká republikaě 
 kyselina sírová ĚLach-Ner, Česká republikaě 
 fenolftalein ĚLachema, Česká republikaě 
 manganistan draselný ĚPenta, Česká republikaě 
 kalibrační pufry pH metru ĚXS Instruments, Itálieě 
 chlorid draselný ĚLachema, Česká republikaě 
 octan sodný ĚLachema, Česká republikaě 
 Folin-Ciocalteuovo činidlo ĚSigma-ůldrich, Švýcarskoě 
 bezvodý uhličitan sodný ĚLachema, Česká republikaě 
 kyselina octová ĚLach-Ner, Česká republikaě 
 kyselina chlorovodíková ĚLach-Ner, Česká republikaě 
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3.2 P]vod biologického materiálu 

Ke studiu extrahovatelnosti biologicky aktivních látek byly použity výlisky dvou odr]d révy 
vinné ze dvou vinaUských oblastí. 

 Jednak byly zpracovány plody révy vinné odr]dy Cabernet Sauvignon, které pocházely 
z Vinodolské vinaUské oblasti na Slovensku. Byly sklizeny v Uíjnu 2016, a byly určeny 
na výrobu tzv. ledového vína. Vzorky byly zamraženy v mikrotenových sáčcích. 

 Tak dále byly pro experimenty použity výlisky odr]dy Zweigeltrebe, které pocházely 
z malovinaUství v Šakvicích. Výlisky byly zamraženy a uchovávány v igelitových sáčcích. 

3.3 PUíprava š[ávy a výlisk]  

Na vylisování š[ávy z plod] révy vinné odr]dy Cabernet Sauvignon byl použit ruční vinaUský 
lis s plachetkou. Plody byly vyjmuty z mrazničky, vloženy do lisy a ponechány volnE 
rozmrznout. Po vylisování byla š[áva v PET lahvi a zamražena. Získané výlisky byly 
rozprostUeny na alobal a vloženy do sušárny, kde byly sušeny pUi teplotE 45 °C po 72 hodin. 
Vysušené výlisky byly uchovány v alobalu. Pro odhad vlivu velikosti částic výlisk] 
na množství vyextrahovaného barviva byla část výlisk] odr]dy Zweigeltrebe rozmElnEna ve 
tUecí misce. 

3.4 PUíprava extraktu a extrakce 

Výlisky byly extrahovány dvEma rozpouštEdly – destilovanou vodou a extrakční smEsí 
ethanol a voda v objemovém pomEru 1:1. RozpouštEdla byla volena tak, aby extrakty mohly 
být pUípadnE použity v potravináUství, a aby finanční náklady na extrakci nebyly vysoké. 

 Do Erlenmeyerových banEk bylo naváženo 25 g výlisk], které byly zality 100 ml 
rozpouštEdla. Hrdlo banEk bylo zakryto alobalem a baOky byly ponechány v laboratorních 
podmínkách. Ve zvolených časových intervalech byly odebírány vzorky, a byly uskladnEny 
v mrazničce pro pozdEjší analýzy. Odebraný objem extraktu byl doplnEn použitým 
rozpouštEdlem. 

 Podle účelu extrakce byly výlisky extrahovány dvEma postupy. Pro stanovení času, 
dostačujícího pro vyextrahování maximálního množství anthokyan], byly vzorky 
o objemu  ml odebírány každou hodinu a pozdEji analyzovány na obsah anthokyanových 
barviv. Pigmenty byly stanoveny pH diferenciální metodou, a byly vyjádUené jako ekvivalent 
monomerního pigmentu malvidin-3-glukosidu v mg:100 g-1. Tento glukosid je majoritním 
barvivem v modrých hroznech. 

 Pro získání dostatečného objemu extraktu na stanovení jeho vybraných chemických a 
fyzikálních vlastností byla extrakce pozmEnEna. Odvážené množství výlisk] bylo pUelito 
extrakční smEsí ethanol a voda 1:1 obj., a v časech maximálního zisku pigmentu byly 
odebrány vzorky o objemu 20 ml. 

3.5 Stanovení celkové sušiny 

Petriho misky byly zváženy na analytických vahách. Bylo na nE vloženo 15 bobulí révy vinné 
a vše bylo znovu zváženo. Petriho misky se vzorky byly vloženy do sušárny a bobule byly 
sušeny nejprve pUi teplotE 45 °C po tUi dny. Poté byla teplota zvýšena na 60 °C a následující 
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den byla zvýšena na 105 °C. PUi této teplotE bylo ovoce sušeno do konstantní hmotnosti. Poté 
byly misky pUemístEny do exsikátoru a po vychladnutí zváženy.  

 Obsah sušiny ws, vyjádUený v procentech, se vypočítá podle rovnice 2: 

 %100
1

2 
m

m
ws , (2) 

kde:  

m2 … hmotnost vzorku po vysušení Ěgě 

m1 … hmotnost vzorku pUed vysušením (g) 

3.6 Refraktometrické stanovení cukerné sušiny 

PUed mEUením byla zkontrolována nulová poloha refraktometru. Plochy hranol] byly 
d]kladnE vyčištEny destilovanou vodou a utUeny do sucha. Na spodní hranol byla nanesena 
tyčinkou destilovaná voda a rozetUena. Horní hranol byl pUiklopen a zabezpečen. Sklon 
hranol] byl nastaven tak, aby rozhraní svEtla a stínu bylo v pr]sečíku kUíže. Stupnice byla 
nastavena na nulu. Poté byly hranoly odklopeny, vysušeny a na spodní hranol byl nanesen 
vzorek a rozetUen po celé jeho ploše. Horní hranol byl pUiklopen a zajištEn zámkem. V pravém 
okuláru bylo nastaveno rozhraní a v levém okuláru byla odečtena hodnota indexu lomu. 
MEUení bylo provedeno tUikrát a z hodnot byla vypočítána pr]mErná hodnota. K pr]mErné 
hodnotE byla nalezena v tabulce odpovídající sušina v hmotnostních procentech.  

 

3.7 Stanovení pH 

PUed stanovením byl nakalibrován pH metr na kyselou oblast pomocí pufr] o pH 7 a pH 4. 
Do kádinky bylo odmEUeno 25 ml š[ávy, do které byla následnE ponoUená elektroda. Po 
ustálení byla zapsána výsledná hodnota. MEUení bylo provedeno tUikrát a byla spočítána 
pr]mErná hodnota. 

 

3.8 Stanovení titrovatelných kyselin 

 Standardizace odmErného roztoku hydroxidu sodného 3.8.1

Na pUípravu 100 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol:l-1 bylo vypočítáno potUebné množství 
dihydrátu kyseliny š[avelové. Navážka byla kvantitativnE pUevedena do odmErné baOky, kde 
byla rozpuštEna a doplnEna vodou po značku. Do titrační baOky bylo odpipetováno 10 ml 
roztoku a byly pUidány tUi kapky fenolftaleinu. Roztok byl titrován hydroxidem sodným 
do slabE r]žového zbarvení. Titrace byla provedena tUikrát. 

 PUesná koncentrace byla vypočítána podle rovnice 3: 

   ,2
VM

Fm
NaOHc š




  (3) 

kde: 

mš … hmotnost navážky kyseliny š[avelové (g) 
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M … molekulová hmotnost dihydrátu kyseliny š[avelové (g:mol-1) 

V … objem spotUeby NaOH (l) 

F … faktor zUedEní 

 

 Vlastní stanovení titrovatelných kyselin 3.8.2

Po nakalibrování pH metru pufry o pH 4 a 7 byla kádinka naplnEna 25 ml vzorku. Bylo do ní 
vloženo míchadlo a byla položena na míchačku. Do kádinky byla ponoUena elektroda 
pH metru a roztok byl za stálého míchání titrován odmErným roztokem NaOH do pH 7. 

 Koncentrace, vyjádUena v mmol H+, byla vypočítána podle rovnice 4: 

 1000




V

NaOH
H V

Vc
c , (4) 

kde: 

cNaOH … pUesná koncentrace odmErného roztoku (mol:l-1)  

V … objem NaOH (l) 

VV … objem vzorku (l) 

 

 Titrační kyselost, pUepočítaná na kyselinu vinnou, byla vypočítána podle rovnice 5: 

 
n

Mc
c H

kys






, (5) 

kde: 

cH+ … koncentrace vypočítaná podle rovnice (mol:l-1) 

M … molární hmotnost kyseliny vinné (150,09 g:mol-1)   

n … počet karboxylových skupin v kyselinE 

 

3.9 Stanovení redukujících cukr]  

 Stanovení podle Bertranda 3.9.1

Standardizace odmErného roztoku manganistanu draselného 

Na pUípravu 100 ml roztoku o koncentraci 0,05 mol:l-1 bylo vypočítáno potUebné množství 
dihydrátu kyseliny š[avelové. Navážka byla kvantitativnE pUevedena do odmErné baOky, kde 
byla rozpuštEna a doplnEna vodou po značku. Z roztoku bylo pipetováno 10 ml do titrační 
baOky, bylo okyseleno 5 ml roztoku kyseliny sírové a z byrety byl pUidán 1 ml odmErného 
roztoku manganistanu. Titrační baOka byla následnE oteplena na 60 °C a po odbarvení roztoku 
byl roztok titrován do slabE r]žového zbarvení, které bylo stabilní nejménE 30 sekund. 
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 PUesná koncentrace manganistanu draselného byla vypočítána podle rovnice 6: 

  
VM

Fm
KMnOc

š

š





5

2
4 , (6) 

kde: 

mš … navážka kyseliny š[avelové (g) 

Mš … molekulová hmotnost dihydrátu kyseliny š[avelové (g:mol-1)  

V … objem manganistanu draselného (l) 

F … faktor zUedEní 

 

Vlastní stanovení dle Bertranda  

Do odmErné baOky na 100 ml byl napipetován 1 ml vzorku a byl odvážen s pUesností na 1 mg. 
Vzorek byl doplnEn vodou a promíchán. Do Erlenmeyerovy baOky bylo napipetováno 20 ml 
Fehlingova roztoku I a II, smEs byla zahUívána na 60 °C, a poté bylo pUidáno 10 ml zUedEného 
vzorku a vzorek byl zahUíván k varu, který byl dále udržován 2 minuty. Po 2 minutách byla 
baOka ochlazena pod proudem studené vody. Poté byl vzorek pUefiltrován pUes filtrační 
kelímek S4. Sraženina byla promyta horkou vodou a rozpuštEna síranem železitým. Roztok 
byl ihned titrován odmErným roztokem manganistanu draselného do slabE r]žového zbarvení. 

 1 ml roztoku KMnO4 o koncentraci 0,02 mol:l-1 odpovídá 3,315 mg redukujících cukr]. 
Obsah redukujících cukr] v hmotnostních procentech byl vypočítán podle rovnice 7: 

  
%,100

02,0

315,34 





m

FVKMnOc
wc  (7) 

kde: 

c … pUesná kocnetrace KMnO4 (mol:l-1)  

V … objem spotUebovaného odmErného roztoku (l)  

m … hmotnost vzorku (g)  

F … faktor zUedEní 

 

 Gravimetrické stanovení  3.9.2

Do odmErné baOky byl napipetován 1 ml vzorku a byl odvážen s pUesností na 1 mg. Vzorek 
byl doplnEn vodou na 100 ml a promíchán. Do Erlenmeyerovy baOky bylo napipetováno 
20 ml Fehlingova roztoku I a II, smEs byla zahUívána na 60 °C, a poté bylo pUidáno 20 ml 
zUedEného vzorku a vzorek byl zahUíván k varu, který byl dále udržován 2 minuty. Poté byla 
baOka ochlazena pod proudem studené vody. Do vysušených a zvážených filtračních kelímk] 
byla kvantitativnE pUevedena vzniklá sraženina a byla propláchnuta horkou vodou 
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a ethanolem. Filtrační kelímek byl poté vložen do sušárny vyhUáté na 105 °C na 45 minut. 
Po vysušení byl vložen do exsikátoru a po vychladnutí byl zvážen. 

 1 mg oxidu mE@ného odpovídá 0,462 mg redukujících cukr]. Obsah redukujících cukr], 
určený v hmotnostních procentech, byl vypočítán podle rovnice 8: 

 
%100

462,0
2 




v

OCu
c m

Fm
w , (8) 

kde: 

OCum
2

 … hmotnost oxidu mE@ného Ěgě  

F … faktor zUedEní   

mv … hmotnost vzorku Ěgě 

 

3.10 Stanovení celkových fenolických látek podle Folin-Ciocalteua 

PUíprava 7,5% roztoku uhličitanu sodného 

Na analytických vahách bylo naváženo 7,5 g uhličitanu sodného. Navážka byla rozpuštEna 
v 90 ml destilované vody a kvantitativnE pUevedena do odmErné baOky na 100 ml. BaOka byla 
doplnEna po rysku destilovanou vodou. 

 

Vlastní stanovení celkových fenol] 

Do odmErné baOky na 100 ml byl napipetován 1 ml vzorku. Vzorek byl doplnEn vodou 
po značku a promíchán. Do tUech zkumavek bylo automatickou pipetou pipetováno 100 たl 
Folin-Ciocalteuova činidla, 1,Ř ml vody a 100 たl vzorku. Po pEti minutách byl pUidán 1 ml 
roztoku uhličitanu sodného. Po dvou hodinách byla mEUena absorbance pUi 750 nm oproti 
slepému vzorku. 

 Celkový obsah fenolických látek byl vyjádUen prostUednictvím kyseliny gallové ĚGůEě, 
a byl vypočítán podle rovnice 9: 

 012042,0004046,0  cA  (9) 

 Na závEr byl pUepočítán na obsah fenolických látek v mg na 100 g suchých výlisk]. 

 

3.11 Stanovení anthokyan] pH diferenciální metodou 

PUíprava acetátového pufru o pH 4,5 

Na analytických vahách bylo naváženo 54,43 g octanu sodného. Navážka byla kvantitativnE 
pUevedena destilovanou vodou do kádinky, kde byla rozpuštEna v 960 ml vody. pH bylo 
upraveno na hodnotu 4,5 kyselinou octovou. Objem kádinky byl pUeveden do odmErné baOky 
o objemu 1 000 ml a roztok byl doplnEn destilovanou vodou po rysku. 
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PUíprava chloridového pufru o pH 1 

Na analytických vahách bylo naváženo 1,Ř6 g chloridu draselného. Navážka byla 
kvantitativnE pUevedena destilovanou vodou do kádinky, kde byla rozpuštEna v 980 ml vody. 
pH bylo upraveno na hodnotu 1 kyselinou chlorovodíkovou. Vzorek byl pUeveden do 
odmErné baOky o objemu 1 000 ml a byl doplnEn vodou po značku. 

Vlastní stanovení 

Do odmErné baOky na 100 ml byl napipetován 1 ml vzorku, který byl doplnEn vodou 
po rysku. Do šesti zkumavek bylo pipetováno po 500 たl zUedEného vzorku. Do prvních tUí 
bylo pUidáno 2,5 ml acetátového pufru o pH 4,5. Do zbylých zkumavek bylo pUidáno 2,5 ml 
chloridového pufru o pH 1. Byla zmEUena absorbance u každého vzorku pUi 510 nm a 700 nm. 
Jako slepý vzorek byla použita voda. 

 Koncentrace anthokyan] byla vypočítána podle rovnice 10, a byla pUepočítána na majoritní 
anthokyan révy malvidin-3-glukosid (MGE): 

 
l

FMA
c







1000
 , (10) 

kde: 

    5,47005101700510 pHpH AAAAA  ,  

M … molekulová hmotnost malvidin-3-glukosidu (493,5 g:mol-1)  

F … faktor zUedEní  

ɸ … molární absorpční koeficient pro malvidin-3-glukosid (28 000 l:mol-1:cm-1)  

l … délka kyvety Ěcmě 

 Celková koncentrace anthokyan] byla pUepočítána na koncentraci v mg na 100 g. 

 

3.12 Statistické zpracování namEUených dat 

Všechna namEUená data byla zpracována pomocí statistických funkcí programu Microsoft 
Excel. ůritmetický pr]mEr byl vypočítán prostUednictvím funkce PR¥MDR. 
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4 DISKUZE ů VÝSLEDKY 

V této bakaláUské části byly stanoveny vybrané chemické a fyzikální charakteristiky ve š[ávE 
vinné révy a v extraktech jejich výlisk]. Stanoveny byly celková a rozpustná sušina, pH, 
titrovatelné kyseliny, redukující cukry, celkové fenolické látky a celková anthokyanová 
barviva. Nalezené hodnoty byly vzájemnE porovnány a diskutovány. 

 Š[áva z révy vinné byla pUipravena podle kapitoly 3.3 a extrakt byl pUipraven podle 
kapitoly 3.4. 

4.1 Stanovení celkové sušiny  

Celková sušina byla pUipravena podle postupu, který je popsaný v kapitole 3.5. Byly sušeny 
dva vzorky plod] odr]dy Cabernet Sauvignon, které byly po sušení zváženy. Po pátém 
zvážení byla považována hmotnost za konstantní. Celková sušina u obou vzork] byla 
vypočítána podle rovnice 2. 

Tab. 4.1: NamEUené hodnoty a obsah sušiny ve vzorcích 

Vážení Vzorek 1 (g) Vzorek 2 (g) 

čerstvá navážka 22,9407 23,0407 

1 5,5492 5,7034 

2 5,4403 5,6129 

3 5,4451 5,6104 

4 5,4313 5,6049 

5 5,4311 5,6047 

Sušina (hm. %) 23,7 24,3 

 

 U plod] odr]dy Cabernet Sauvignon byla stanovena celková sušina na 24,0 % 

 Z vypočítaných hodnot celkové sušiny pro oba vzorky byl vypočítán aritmetický pr]mEr. 
Celková sušina u vinné révy byla stanovena na 24,0 %. Modré odr]dy révy vinné obsahují 
nejvíce vody, a to rozmezí 70–80 % [47]. 

4.2 Stanovení anthokyanových barviv 

Stanovení bylo provedeno podle postupu uvedeného v kapitole 3.11, a bylo stanoveno tUikrát. 
Z namEUených hodnot byla vypočtena pr]mErná hodnota, z které bylo vypočítáno množství 
anthokyanových barviv pomocí pH diferenciální metody. 

 Byla provedena extrakce výlisk] révy vinné pomocí dvou zvolených rozpouštEdel Ěvoda, 
smEs voda a ethanolě, kdy 25 g výlisk] bylo zalito 100 ml rozpouštEdla. Množství 
anthokyanových barviv bylo stanoveno v každém extraktu pH diferenciální metodou, a bylo 
vyjádUené jako ekvivalent monomerního pigmentu malvidin-3-glukosidu v mg:100 g-1. 

 Výsledné hodnoty byly poté vyjádUeny v grafu jako závislost množství anthokyanových 
barviv na čase extrakce. NáslednE byly z grafu vyhodnoceny časy, ve kterých byla množství 
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barviv ve výliscích ustálena, a ve kterých byly poté stanoveny vybrané chemické 
charakteristiky Ětedy 6., 7. a Ř. hodinaě. Časy byly vybrány jednotnE pro všechny extrakce.  

Tab. 4.2: Obsah anthokyan] v daném rozpouštEdle v závislosti na čase extrakce – Cabernet Sauvignon 

 
mg MGE:100 g-1 

t (hod) Voda Ethanol/voda (50:50) 

1 14,4 37,5 

2 29,1 113,3 

3 36,9 158,0 

4 53,1 201,3 

5 63,4 224,4 

6 76,3 277,8 

7 85,6 290,0 

8 93,0 311,7 

9 102,7 360,0 

10 102,7 323,2 

11 100,8 339,8 

12 106,2 348,5 

13 105,1 354,2 

14 108,9 352,1 

 

 

Obr. 8: Závislost obsahu anthokyanových barviv v extraktu odr]dy Cabernet Sauvignon na dobE 
extrakce 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m
g 

M
G

E:
10

0 
g-1

 

t (hod) 

Voda Ethanol/voda (50:50)



35 
 

 Podle obrázku Ř lze pozorovat, že nejlepším rozpouštEdlem byla smEs vody a ethanolu 
v pomEru 1:1, protože obsah anthokyan] je vyšší než u extrakce vodou. 

 Ze závislosti pro smEs vody a ethanolu byla odstranEna hodnota v čase 9. hodinE, nebo[ 
byla odlehlá. 

Tab. 4.3: Obsah anthokyanových barviv odr]dy Cabernet Sauvignon 

 Š[áva 
Extrakt 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

mg MGE:100 g-1 46,7 277,8 290,0 311,7 

 

 

 

Obr. 9: Obsah anthokyanových barviv ve š[ávE a extraktech odr]dy Cabernet Sauvignon 

 

 Z obrázku ř lze pozorovat, že nejvyšší množství anthokyan] bylo obsaženo v extraktu 
odebraném v osmé hodinE Ě311,7 mg MGE:100 g-1ě. NejménE bylo obsaženo ve š[ávE 
(46,7 mg MGE:100 g-1ě. Lze také pozorovat, že obsah anthokyan] s časem rostl. 

 Na základE extrakce odr]dy Cabernet Sauvignon bylo vybráno rozpouštEdlo pro extrakci 
výlisk] odr]dy Zweigeltrebe. Zvoleno bylo rozpouštEdlo smEsi vody a ethanolu v pomEru 
1:1, jelikož poskytovalo vyšší obsah anthokyanových barviv.  

 Dále byly provedeny dvE extrakce. První výlisky byly po zvážení hned zality 
rozpouštEdlem a ponechány extrakci. Druhé byly nejprve rozmElnEny v tUecí misce 
a po zvážení byly ihned zality daným rozpouštEdlem a ponechány extrakci. 
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Tab. 4.4: Obsah anthokyan] v rozpouštEdle smEsi voda/ethanol Ě50:50ě v závislosti na čase extrakce – 

Zweigeltrebe 

 mg MGE:100 g-1 

t (hod) RozmElnEné výlisky Výlisky 

1 125,8 101,1 

2 184,1 149,5 

3 222,8 187,4 

4 236,2 206,3 

5 241,1 235,1 

6 269,2 241,4 

7 257,9 231,4 

8 276,2 242,8 

9 273,4 242,8 

10 288,9 259,7 

11 284,7 272,3 

12 297,3 251,3 

13 262,9 254,1 

14 255,8 249,9 

 

 

Obr. 10: Závislost obsahu anthokyanových barviv v extraktu odr]dy Zweigeltrebe na dobE extrakce 

 

 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m
g 

M
G

E:
10

0 
g-1

 

t (hod) 

RozmElnEné výlisky Výlisky



37 
 

 Z obrázku 10 lze pozorovat, že extrakty výlisk], které byly rozmElnEny, obsahovaly více 
anthokyanových barviv než obyčejné výlisky, protože slupka plodu byla narušena, a tím lépe 
uvolnila látky. 

 U extrakce rozmElnEných výlisk] byly z grafu vyUazeny hodnoty pro 13. a 14. hodinu, 
protože byly odlehlé hodiny. U druhé extrakce byly vyUazeny hodnoty ze sedmé a jedenácté 
hodiny také pro odlehlost. 

Tab. 4.5: Obsah anthokyanových barviv odr]dy Zweigeltrebe 

 Extrakt z rozmElnEných výlisk] Extrakt z výlisk] 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

mg MGE:100 g-1 269,2 257,9 276,2 241,4 231,4 242,8 

 

 

Obr. 11: Obsah anthokyanových barviv v extraktech odr]dy Zweigeltrebe 

 

 Vysoké množství anthokyanových barviv lze pozorovat u extraktu z rozmElnEných výlisk]. 
V osmé hodinE bylo stanoveno množství barviv na 276,2 mg MGE:100 g-1.  

 Oproti tomu u extraktu z výlisk] byly hodnoty menší než u extrakce rozmElnEných výlisk]. 
ůvšak hodnoty se liší v rozmezí 26,5–33,4 mg MGE:100 g-1. U nedrcených výlisk] byla 
nejvyšší hodnota namEUena v osmé hodinE na 242,8 mg MGE:100 g-1 a nejnižší v sedmé 
hodinE Ě231,4 mg MGE:100 g-1). 
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Obr. 12:  Porovnání obsah] anthokyanových barviv ve š[ávE a extraktech 

 

 Podle obrázku 12 lze pozorovat, že š[áva odr]dy Cabernet Sauvignon obsahovala nejménE 
anthokyanových barviv Ě46,7 mg MGE:100 g-1ě. Nejvíce množství barviv obsahovaly 
extrakty odr]dy Cabernet Sauvignon Ěv rozmezí 277,Ř–311,7 mg MGE:100 g-1ě. NejménE 
obsahu anthokyanových barviv mEly extrakty z výlisk] odr]dy Zweigeltrebe  
(231,4–242,8 mg MGE:100 g-1). 

 Obsah anthokyanových barviv se liší v odr]dE, v klimatických podmínkách vývoji rostliny 
a geografické poloze. 

 

4.3 Refraktometrické stanovení cukerné sušiny 

Stanovení cukerné sušiny bylo provedeno podle postupu popsaného v kapitole 3.6. Sušina 
byla stanovena vždy v hroznové š[ávE ĚpUipravené podle kapitoly 3.3ě a v pUíslušných 
extraktech z výlisk] dvou odr]d.  

 Byly vždy namEUeny tUi hodnoty indexu lomu, ze kterých byl vypočítán pr]mEr. 
Z pr]mErné hodnoty bylo určeno podle tabulky hmotnostní procento cukerné sušiny jako 
hmotnostní procento sacharózy.  

 Výsledky pro odr]du Cabernet Sauvignon jsou uvedeny v tabulce 4.6 a vyneseny do grafu 
na obrázku 13. Výsledky pro odr]du Zweigeltrebe jsou uvedeny v tabulce 4.7 a vyneseny do 
grafu na obrázku 14. Stanovené hodnoty refraktometrické sušiny u obou studovaných odr]d 
jsou porovnány na obrázku 15. 
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Tab. 4.6: Obsah cukerné sušiny v odr]dE Cabernet Sauvignon 

  
označení 
extraktu index lomu hm. % 

sacharózy 

Š[áva - 1,3664 21,5 

Extrakt 

6 1,3648 20,6 

7 1,3643 20,3 

8 1,3661 21,3 

 
 

 
Obr. 13: Obsah cukerné sušiny v odr]dE Cabernet Sauvignon 

 
 Z obrázku 13 vyplývá, že nejvyšší obsah cukerné sušiny byl nalezen ve š[ávE odr]dy 
Cabernet Sauvignon a to na 21,5 hm. %. Nejnižší hodnota cukerné sušiny, 20,3 hm. % byla 
určena v extraktu odebraném v sedmé hodinE. 

 

Tab. 4.7: Cukerná sušina v extraktech výlisk] odr]dy Zweigeltrebe 

Extrakt z rozmElnEných výlisk] Extrakt z výlisk] 

označená 
extraktu 

index 
lomu 

hm. % 
sacharózy 

označení 
extraktu 

index 
lomu 

hm. % 
sacharózy 

6 1,3577 16,3 6 1,3555 14,9 

7 1,3591 17,1 7 1,3564 15,4 

8 1,3538 13,8 8 1,3547 14,4 
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Obr. 14: Graf obsahu cukerné sušiny ve výliscích odr]dy Zweigeltrebe 

 
 Nejvyšší hodnota cukerné sušiny u rozmElnEných výlisk] byla stanovena v extraktu ze 
sedmé hodiny, a to na 16,3 hm. %. Naopak nejnižší v extraktu z osmé hodiny, 13,8 hm. %. 
U nedrcených výlisk] odr]dy Zweigeltrebe byla určena nejvyšší hodnota cukerné sušiny 
v extraktu ze sedmé hodiny, a to na 15,4 hm. %. Hodnoty ze šesté a osmé hodiny se liší pouze 
o 0,5 %. 

 

 
Obr. 15: Porovnání obsah] cukerné sušiny ve š[ávE a v extraktech 

 
 Z porovnání výsledk] u extrakt] je možné pozorovat, že nejvyšší hodnotu cukerné sušiny 
obsahoval extrakt odr]dy Cabernet Sauvignon, který byl odebrán v Ř. hodinE. Nejnižší 
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hodnota cukerné sušiny byla stanovena u extraktu odr]dy Zweigeltrebe v rozmElnEných 
výliscích odebraných v Ř. hodinE. Extrakty odr]dy Cabernet Sauvignon obsahovaly více 
cukerné sušiny než ostatní extrakty. Množství cukerné sušiny je však též ovlivnEno tím, 
v které fázi zralosti byly odr]dy vinné révy posbírány. 

 
4.4 Stanovení pH 

pH bylo stanoveno podle postupu v kapitole 3.7. Bylo stanoveno vždy v hroznové š[ávE 
ĚpUpravené podle kapitoly 3.3ě a v pUíslušných extraktech z výlisk] obou odr]d. Každý vzorek 
byl analyzován tUikrát a z namEUených hodnot byl vypočítán aritmetický pr]mEr. Výsledky 
pro odr]du Cabernet Sauvignon jsou uvedeny v tabulce 4.8 a vyobrazeny na obrázku 16. Pro 
extrakty odr]dy Zweigeltrebe jsou výsledky uvedeny v tabulce 4.9 a zobrazeny na 
obrázku 17. 

 

Tab. 4.8: Stanovení pH u š[ávy a extrakt] odr]dy Cabernet Sauvignon 

 Š[áva 
Extrakt 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

pH 3,6 4,7 4,7 4,7 

 

 

 

Obr. 16: Hodnoty pH ve š[ávE a extraktu odr]dy Cabernet Sauvignon 

 pH extrakt] výlisk] odr]dy Cabernet Sauvignon odebraných v určitých dobách bylo 
stanoveno na 4,7. Hodnota pH š[ávy byla určena na 3,6 a od extrakt] se lišila o 1,1. 
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Tab. 4.9: Stanovení pH – Zweigeltrebe 

Extrakt z rozmElnEných 
výlisk] Extrakt z výlisk] 

označení 
extrakt] pH označení 

extrakt] pH 

6 4,1 6 4,1 

7 4,1 7 4,1 

8 4,1 8 4,1 

 

 Všechny extrakty pUipravené z drcených i nedrcených výlisk] odr]dy Zweigeltrebe mEly 
pUesnE stejné pH, a to 4,1. 

 

 

Obr. 17: Porovnání stanovených hodnot pH ve š[ávE a extraktech 

 

 Z obrázku 17 lze pozorovat, že nejvyšší hodnoty pH obsahovaly extrakty z výlisk] odr]dy 
Cabernet Sauvignon. U tEchto extrakt] bylo stanoveno pH na 4,7. Nejnižší hodnota pH byla 
stanovena u vylisované š[ávy, a to 3,6. Z výsledk] je patrné, že vinná réva je kyselé ovoce, 
jelikož se hodnoty pH pohybují v rozmezí 3,6–4,7. Hodnota pH m]že být ovlivnEna zralostí 
plod] a obsahem kyselin. Pokud je vysoká kvalita hrozn], je jejich pH 3,1–3,4. Pokud je 
naopak nízká jejich pH má hodnotu 3,5 a více [1]. 

4.5 Stanovení titrovatelných kyselin 

Titrovatelné kyseliny byly stanoveny podle postupu v kapitole 3.8. Byly stanoveny 
v hroznové š[ávE a v pUíslušných extraktech z výlisk] obou odr]d. Každý vzorek byl 
analyzovanán tUikrát a z namEUených hodnot byl vypočítán aritmetický pr]mEr v milimolech 
H+ iont] litru. Toto číslo bylo pUepočítáno na majoritní kyselinu obsaženou v hroznech, což je 
kyselina vinná.  
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 Výsledky pro odr]du Cabernet Sauvignon jsou uvedeny v tabulce 4.10. Množství 
titrovatelných kyselin pro odr]du Zweigeltrebe jsou uvedeny v tabulce 4.11 a zobrazeny na 
obrázku 18. 

Tab. 4.10: Titrovatelné kyseliny v odr]dE Cabernet Sauvignon 

 Š[áva 
Extrakt 

Kyselina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

Vinná (mg:l-1) 4 150 692 722 615 

 

 Nejvíce množství kyseliny vinné obsahovala š[áva odr]dy Cabernet Sauvingnon. U hrozn] 
vysoké kvality bývá obsah kyseliny vinné v rozmezí 5,0–8,0 g:l-1. U nízké kvality je obsah 
kyseliny vinné menší než 5,0 g:l-1. U extrakt] byla nejvíce obsažena kyselina vinná v sedmé 
hodinE, nejménE v osmé.  

Tab. 4.11: Titrovatelné kyseliny v extraktech výlisk] odr]dy Zweigeltrebe 

 Extrakt z rozmElnEných výlisk] Extrakt z výlisk] 

Kyselina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

Vinná Ěmg:l-1) 1 153 1 229 1 460 922 998 1 076 

 

 

Obr. 18: Množství kyseliny vinné v extraktech odr]dy Zweigeltrebe 

 

 V porovnání extrakt] podle obrázku 18 lze pozorovat, že extrakty z rozmElnEných výlisk] 
obsahovaly více titrovatelných kyselin než extrakty z výlisk]. U rozmElnEných výlisk] byla 
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kyselina vinná nejvíce obsažena v osmé hodinE, nejménE v šesté. U nedrcených výlisk] byla 
kyselina vinná nejvíce obsažena v osmé hodinE a nejménE v šesté.  

 

 

Obr. 19: Porovnání výsledk] stanovení množství kyseliny vinné ve š[ávE a extraktech 

 Podle obrázku 19 obsahovala nejvEtší množství kyseliny vinné š[áva z odr]dy Cabernet 
Sauvignon. V porovnání extrakt] nejvyšší podíl kyselin vinné obsahovaly extrakty 
z rozmElnEných výlisk], a nejnižší podíl byl u extrakt] odr]dy Cabernet Sauvignon.  

4.6 Stanovení redukujících cukr] 

Redukující cukry byly stanoveny podle postupu popsaného v kapitole 3.9. Pro š[ávu a každý 
extrakt byly redukující cukry stanoveny tUikrát gravimetrickou metodou a tUikrát metodou 
podle Bertranda. Z namEUených primárních hodnot byly vypočítány pr]mEry. Ty pak byly 
pUepočteny na hmotnostní % sacharózy. Výsledky pro odr]du Cabernet Sauvignon jsou 
uvedeny v tabulce 4.12 a obrázku 20. Výsledné hodnoty odr]dy Zweigeltrebe jsou uvedeny 
v tabulce 4.13 a obrázku 21. 

Tab. 4.12: Stanovení redukujících cukr] v produktech odr]dy Cabernet Sauvignon 

 Š[áva 
Extrakt 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

Gravimetrická metoda Ěhm. %ě 21,6 7,2 7,3 6,8 

Metoda podle Bertranda (hm. %) 22,0 7,5 7,4 7,2 

Pr]mEr obou metod (hm. %) 21,8 7,4 7,4 7,0 
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Obr. 20: Obsah redukujících cukr] ve š[ávE a extraktech odr]dy Cabernet Sauvignon 

 Z obrázku 20 lze pozorovat, že nejvEtší obsah redukujících cukr] byl stanoven ve š[ávE, 
21,8 hm. % sacharózy. Obsah redukujících cukr] v extraktech odebraných v určitých 
hodinách byl stanoven v rozmezí 7,0–7,4 hm. % sacharózy.  

Tab. 4.13: Stanovení redukujících cukr] odr]dy Zweigeltrebe 

 
Extrakt z rozmElnEných 

výlisk] Extrakt z výlisk] 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

Gravimetrická metoda (hm. %) 2,6 2,6 3,2 2,7 2,7 2,2 

Metoda podle Bertranda  
(hm. %) 

2,2 2,6 3,4 2,2 2,0 1,9 

Pr]mEr obou metod (hm. %) 2,4 2,6 3,3 2,4 2,3 2,1 

 

 

Obr. 21: Obsah redukujících cukr] v extraktech odr]dy Zweigeltrebe 
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 Vysoký obsah redukujících cukr] mEly extrakty z rozmElnEných výlisk]. Nejvyšší obsah 
mEl extrakt odebraný v osmE hodinE Ě3,3 hm. %ě. NejménE redukujících cukr] mEl extrakt 
z výlisk] odebraný v osmé hodinE Ě2,1 hm. %).  

 

 

Obr. 22: Porovnání obsah] redukujících cukr] stanovených ve š[ávE a všech extraktech 

 Z obrázku 22 lze pozorovat, že nejvyšší obsah redukujících cukr] byl stanoven ve š[ávE 
odr]dy Cabernet Sauvignon (21,8 hm. %ě. Je to kv]li malému množství cukr] obsažených 
ve slupkách révy vinné, a také tím že odr]da byla ponechána na pozdní sbEr, kdy obsah cukr] 
v bobulích se zvyšuje v d]sledku jejich hromadEní a zamEkání bobule. Dále je to dané 
množstvím vody v bobuli. V porovnání extrakt] nejvyšší obsah redukujících cukr] mEly 
extrakty odr]dy Cabernet Sauvignon. Extrakty odr]dy Zweigeltrebe mEly, v porovnání 
s druhou odr]dou, tUikrát menší obsah redukujících cukr].   

 

4.7 Stanovení celkových fenolických látek 

Celkové fenolické látky byly stanoveny podle postupu v kapitole 3.10. Pro každý vzorek 
š[ávy a extraktu byly stanoveny tUikrát a pUepočítány s využitím ekvivalentu kyseliny gallové. 
Z takto získaných primárních výsledk] byl vypočítán aritmetický pr]mEr.  

 Výsledky stanovení celkových fenol] ve š[ávE a extraktech odr]dy Cabernet Sauvignon 
jsou uvedeny v tabulce 4.14. Jsou vyjádUeny jako ekvivalent kyseliny gallove v mg na 100 g 
suchých výlisk] nebo š[ávy. Graficky jsou znázornEny na obrázku 23. Výsledné hodnoty pro 
odr]du Zweigeltrebe jsou uvedeny v tabulce 4.15 a obrázku 24. 
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Tab. 4.14: Obsah celkových fenolických látek - odr]da Cabernet Sauvignon 

 Š[áva 
Extrakt 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

mg GAE:100 g-1  1 090,6 798,2 832,6 869,8 

 

 

 

Obr. 23: Obsah celkových fenolických látek ve š[ávE a extraktech odr]dy Cabernet Sauvignon  

  

 Z obrázku 23 lze pozorovat, že nejvyšší obsah fenolických látek byl stanoven ve š[ávE 
na 1 090,6 mg GůE:100 g-1. Naopak nejmenší množství bylo stanoveno v extraktu 
odebraného v šesté hodinE, a to 798,2 mg GůE:100 g-1. 

 

Tab. 4.15: Obsah celkových fenolických látek – odr]da Zweigeltrebe 

 Extrakt z rozmElnEných výlisk] Extrakt z výlisk] 

 6. hodina 7. hodina 8. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 

mg GůE:100 g-1  697,9 1 066,7 1 186,3 333,7 696,9 1 110,2 
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Obr. 24: Obsah celkových fenolických látek v extraktech odr]dy Zweigeltrebe 

 

 Nejvyšší obsah fenolických látek byl stanoven v extraktu rozmElnEných výlisk], 
odebraném v osmé hodinE, a to 1 186,3 mg GůE:100 g-1. Nejmenší obsah byl stanoven 
v extraktu z výlisk] odebraném v šesté hodinE. Množství bylo vypočteno  
na 333,7 mg GůE:100 g-1. 

 

 

Obr. 25: Porovnání výsledk] obsah] celkových fenolických látek ve š[ávE a extraktech 
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 Podle obrázku 25 obsahoval extrakt rozmElnEných výlisk] po Ř hodinách extrakce nejvíce 
celkových fenolických látek Ě1 186,3 mg GůE:100 g-1). NejménE fenolických látek 
(333,7 mg GůE:100 g-1ě obsahoval extrakt výlisk] odr]dy Zweigeltrebe extahovány jen 6 
hodin. Z obrázku lze též pozorovat, že obsah fenolických látek se po hodinE zvEtšoval. 
Prudký nár]st lze pozorovat u extraktu z výlisk] odr]dy Zweigeltrebe. Mírný nár]st byl 
pozorován u extraktu odr]dy Cabernet Sauvignon. 
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5 ZÁVDR 

Cílem této bakaláUské práce bylo stanovení chemických charakteristik a bioaktivních látek 
ve š[ávE a extraktech modrých odr]d révy vinné. Pro analýzu byly použity plody révy vinné 
(Vitis vinifera L.ě odr]dy Cabernet Sauvignon a Zweigeltrebe. 

  V experimentální části byly provedeny extrakce pomocí dvou r]zných rozpouštEdel. 
Prvním rozpouštEdlem byla použita voda, druhým byla smEs vody a ethanolu v pomEru 50:50. 
Na základE vyššího výtEžku barviv byla, jako nejvhodnEjší rozpouštEdlo, vybrána smEs vody 
a ethanolu. Dále byly vyhodnoceny časy, ve kterých byla množství barviv ustálena, 
a ve kterých byly dále stanovovány chemické charakteristiky. Jednalo se o 6., 7. a 8. hodinu 
odbEru extrakt]. Časy byly vybrány jednotnE pro všechny extrakce.  

 Z plod] révy vinné byla stanovena celková sušina na 24,0 %. Dále byly stanoveny 
chemické charakteristiky odebraných extrakt] a š[ávy. Nejprve byla stanovena cukerná sušina 
vyjádUená v hmotnostních procentech sacharózy. Nejvíce cukerné sušiny obsahovala š[áva 
(21,5 hm. %ě, dále extrakt odr]dy Cabernet Sauvignon odebraný v osmé hodinE Ě21,3 hm. %). 
NejménE cukerné sušiny obsahoval extrakt rozmElnEných výlisk] odr]dy Zweigeltrebe 
odebraný v osmé hodinE Ě13,Ř hm. %). 

 PUi stanovení pH bylo zjištEno, že pH š[ávy bylo 3,6, kdežto pH extrakt] byla vEtší než 4. 
U výlisk] odr]dy Zweigeltrebe bylo stanoveno pH na 4,1. Extrakty odr]dy Cabernet 
Sauvignon obsahovaly pH 4,7.  

 Titrační kyselost byla vypočítána na kyselinu vinnou. Bylo zjištEno, že nejvíce množství 
kyseliny vinné obsahovala š[áva (4 150 mg:l-1). Oproti tomu nejmenší množství kyseliny 
vinné obsahovaly extrakty odr]dy Cabernet Sauvignon Ězejména extrakt odebraný v 8. 
hodinuě. Bylo zjištEno, že extrakt obsahoval 615 mg:l-1 kyseliny vinné.  

 Redukující cukry byly stanoveny gravimetrickou metodou a metodou podle Bertranda. 
NejvEtší obsah redukujících cukr] byl stanoven ve š[ávE na 21,8 %. Nejmenší obsah 
obsahovaly extrakty výlisk] odr]dy Zweigeltrebe. Nejmenší množství bylo stanoveno 
v extraktu odebraném v 8. hodinE na 2,1 %. 

 Pomocí Folin-Ciocalteuové metody bylo stanovené celkové množství fenolických látek. 
Nejvíce fenolických látek obsahoval extrakt z rozmElnEných výlisk] odr]dy Zweigeltrebe 
odebraný v Ř. hodinE. Množství bylo stanoveno na 1 186,3 mg GůE:100 g-1. NejménE 
fenolických látek obsahoval extrakt výlisk] odr]dy Zweigeltrebe odebraný v 6. hodinE. 
Extrakt obsahoval 333,7 mg GůE:100 g-1. 

 ůnthokyanová barviva byla stanovena pH diferenciální metodou. NejvEtší obsah barviv byl 
stanoven v extraktu odr]dy Cabernet Sauvignon odebraném v 8. hodinE 
na 311,7 mg MGE:100 g-1. Nejmenší obsah barviv byl určen ve š[ávE 
na 46,7 mg MGE:100 g-1. Je to dané tím, že barviva jsou obsažena ve slupkách plodu a 
nikoliv v dužninE. Na základE výsledk] lze určit, že slupky plod] révy vinné jsou dobrým 
zdrojem anthokyanových barviv.  

 Na základE výsledk] a studie by mohla být provedena další práce zabývající se optimalizací 
podmínek pro extrakce anthokyanových barviv z výlisk] révy vinné. Dále by mohly být 
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použity jiné odr]dy révy vinné. Tím by mohlo být zjištEno, která odr]da obsahuje ve slupkách 
nejvíce barviv, které by se daly dále využít v potravináUství. KromE toho by mohla být též 
provedena studie zabývající se extrakcí výlisk] loubince pEtilistého, který je v určitém 
množství jedovatý pro človEka. Mohl by být stanoven jak obsah anthokyanových barviv, tak 
obsahu toxických látek (hederinu, hederakosidu a hederageninu). 
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7 SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOL¥ 

APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku 

CTAB cetrimoniumbromid 

ESI ionizace elektrosprejem 

FAB ionizace urychlenými atomy 

GAE ekvivalent kyseliny gallové 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

MGE ekvivalent malvidin-3-glukosidu 

MS hmotnostní spektrometrie 

PDA fotodiodové pole 

UV ultrafialové záUení 

VIS viditelné záUení  
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9 PTÍLOHY 

PUíloha 1: Tabulky – stanovení anthokyanových barviv 

Tab. 9.1: Pr]mErné hodnoty absorbancí extrakce odr]dy Cabernet Sauvignon ve vodE 100 ml 

Doba extrakce 
(hod) 

ůcetátový pufr 
 pH = 4,5 

Chloridový pufr 
 pH = 1 TedEní 

510 nm 700 nm 510 nm 700 nm 
1 0,003 0,001 0,023 0,001 

10,5x 

2 0,005 0,001 0,044 0,001 

3 0,007 0,001 0,061 0,005 

4 0,009 0,004 0,080 0,003 

5 0,010 0,004 0,096 0,004 

6 0,011 0,000 0,109 0,000 

11,1x 

7 0,013 0,001 0,122 0,000 

8 0,014 0,001 0,134 0,001 

9 0,016 0,002 0,147 0,000 

10 0,018 0,001 0,149 0,000 

11 0,022 0,003 0,151 0,002 

12 0,014 0,003 0,151 0,003 

13 0,012 0,002 0,148 0,003 

14 0,015 0,005 0,155 0,005 

 

Tab. 9.2: Pr]mErné hodnotyabsorbancí extrakce odr]dy Cabernet Sauvignon v rozpouštEdle 
voda/ethanol 100 ml 

Doba extrakce 
(hod) 

ůcetátový pufr 
 pH = 4,5 

Chloridový pufr  
pH = 1 TedEní 

510 nm 700 nm 510 nm 700 nm 
1 0,004 0,003 0,031 0,004 

20x 

2 0,008 0,006 0,081 0,001 

3 0,020 0,001 0,132 0,004 

4 0,025 0,005 0,161 0,002 

5 0,015 0,002 0,170 0,002 

6 0,020 0,002 0,212 0,002 

7 0,020 0,002 0,220 0,001 

8 0,024 0,004 0,240 0,004 

9 0,030 0,006 0,279 0,005 

10 0,021 0,004 0,244 0,003 

11 0,028 0,003 0,266 0,005 

12 0,026 0,002 0,277 0,012 

13 0,027 0,004 0,273 0,004 

14 0,030 0,002 0,276 0,004 
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Tab. 9.3: Pr]mErné hodnoty absorbancí extrakce odr]dy Zweigeltrebe v rozpouštEdle  
voda/ethanol 100 ml 

Doba extrakce 
(hod) 

ůcetátový pufr 
pH = 4,5 

Chloridový pufr 
pH = 1 TedEní 

510 nm 700 nm 510 nm 700 nm 
1 0,008 0,001 0,080 0,000 

20x 

2 0,014 0,001 0,121 0,001 

3 0,018 0,002 0,151 0,001 

4 0,023 0,002 0,169 0,001 

5 0,026 0,008 0,193 0,007 

6 0,026 0,006 0,197 0,005 

7 0,023 0,007 0,169 0,007 

8 0,025 0,006 0,199 0,007 

9 0,026 0,007 0,198 0,006 

10 0,024 0,002 0,208 0,001 

11 0,024 0,002 0,217 0,001 

12 0,023 0,003 0,202 0,002 

13 0,028 0,004 0,207 0,003 

14 0,029 0,003 0,206 0,002 

 

Tab. 9.4: Pr]mErné hodnoty absorbancí extrakce rozmElnEných výlisk] odr]dy Zweigeltrebe 
v rozpouštEdle voda/ethanol 100 ml 

Doba extrakce 
(hod) 

ůcetátový pufr  
pH = 4,5 

Chloridový pufr 
 pH = 1 TedEní 

510 nm 700 nm 510 nm 700 nm 
1 0,011 0,002 0,100 0,001 

20x 

2 0,018 0,002 0,148 0,001 

3 0,021 0,001 0,179 0,001 

4 0,023 0,003 0,190 0,001 

5 0,025 0,001 0,197 0,001 

6 0,026 0,002 0,217 0,001 

7 0,027 0,002 0,210 0,001 

8 0,027 0,003 0,223 0,002 

9 0,026 0,003 0,220 0,002 

10 0,027 0,003 0,232 0,003 

11 0,028 0,003 0,230 0,002 

12 0,029 0,005 0,238 0,003 

13 0,027 0,006 0,215 0,006 

14 0,031 0,006 0,212 0,005 
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PUíloha 2: Kalibrační kUivka kyseliny gallové 

 

Obr. 26: Kalibrační kUivka kyseliny gallové 
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