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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia hroznových matolín a následne 

optimalizáciou extrakcie hroznových matolín. 

Teoretická časť sa zameriava na charakteristiku hrozna, chemické zloženie vína, výrobu 

vína a hlavne na využitie odpadu z vína. Taktiež sú popísané fenolické látky, ich rozdelenie 

do jednotlivých skupín a nakoniec tejto časti sú popísané všeobecné informácie o použitých 

experimentálnych metódach. 

V experimentálnej časti boli prevedené extrakcie červených hroznových matolín. Extrakcie 

boli prevedené v rôznych rozpúšťadlách, a to v zmesi etanol-voda (pomery 20:80; 40:60 

a 60:40), ďalej v zmesi glycerol-voda (pomery 10:90; 20:80 a 40:60) a nakoniec len v čistej 

deionizovanej vode. Extrakcie boli prevedené v rôznych časoch a účelom bolo optimalizovať 

extrakcie a získať najvyššie výťažky fenolických látok, teda antioxidantov. Časová 

a ekonomická stránka mali veľký význam pre zistenie a výber najvhodnejšieho rozpúšťadla. 

Čo sa týka výsledkov, ako najlepšie a najvhodnejšie rozpúšťadlo k extrakcii červených 

matolín bola vybraná zmes etanol-voda a to v pomere 60:40. Táto zmes vyextrahovala najviac 

fenolických látok a relatívne v najkratšom čase. Pri optimalizácii navážky sa zistilo, že 

optimálna navážka je 4 g matolín. Na konci bola prevedená opakovaná extrakcia, kde je 

zrejmé, že je prakticky zbytočná. Pri extrakcii do 2. stupňa je koncentrácia fenolických látok 

viac ako o polovicu nižšia než pri 1. stupni. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

víno, vinné matoliny, využitie odpadu z vína, extrakcia matolín, fenolické látky,  

UV–VIS spektrofotometria 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with using of grape pomace, waste from wine industry. It also deals 

with the determining of total phenolic substances in a grape pomace. 

 The theoretical part focuses on the characteristic of grape, the chemical composition of 

wine, making of wine and mainly on use of secondary raw materials. It also describes 

phenolic substances, their division and finally something general about using experimental 

methods. 

 In the experimental part a red grape pomace´s extraction was made. The extractions were 

made in different solvents, in a mixture ethanol-water (ratio 20:80; 40:60 and 60:40), also in a 

mixture glycerol-water (ratio 10:90; 20:80 and 40:60) and at the end in water. The extractions 

were made in a different time and the purpose was to optimize the extractions and to get the 

highest yield of phenolic substances, antioxidants. Time and economically side played an 

important role to find out and to choose the best solvent. 

 In the results, as the best and the optimal extraction´s solvent on extraction of red grape 

pomace was chosen the mixture ethanol-water and ratio was 60:40. That mixture extracted the 

most phenolic substances and relatively in the shortest time. During the optimization of 

sample weight was found out that optimal sample weight is 4 g of grape pomace. At the end 

repeated extraction was made. It is obviously practically worthless. After second step of 

extraction, the concentration of phenolic substances is more than a half lower than at the first 

step.  

 

KEYWORDS 

wine, grape pomace, exploitation of waste of wine production, extraction of grape pomace, 

phenolicsubstances, UV–VIS spectrophotometry
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1 ÚVOD 

Réva európska (vinná) – Vitis vinifera je jednou z najviac pestovaných plodín na svete. Určiť 

presne vek révy vinnej nie možné, ale určite je staršia ako ľudstvo. Jej stopy sa našli aj na 

brehoch Kaspického mora, v Grónsku či v Malej Ázii. Vedci sa domnievajú, že réva pochádza 

z údolia riek Eufrat a Tigris, kde sa už pred tisíckami rokov vyrábalo hroznové víno. 

Predpokladá sa, že väčšina vinohradníckych miest v Európe vznikla na územiach, ktoré boli 

obsadené Rimanmi. V hrobkách starých Egypťanov sa našli fresky, ktoré hovoria, že pred 

viac ako 2 500 rokmi sa pestovala réva a vyrábalo sa víno.    

Počas produkcie vína vzniká niekoľko rôznych medziproduktov. Medzi najvýznamnejšie 

odpady (medziprodukty) patria strapiny, hroznové výlisky a vinné kaly. Spomínané 

medziprodukty majú široké využitie v rôznych odvetviach. Jedna z vyhlášok Ministerstva 

poľnohospodárstva hovorí, že odstránenie vedľajších produktov sa môže uskutočňovať nielen 

destiláciou, ale taktiež ich predajom, likvidáciou vo vinici alebo inak preukázateľným 

spôsobom. 

V súčasnosti najčastejšou možnosťou využitia odpadu je ukladanie odpadu z vína na polia 

alebo ich zaorávanie do pôdy. Ale vzhľadom k ich vysokému obsahu rôznych látok, ktoré 

pôsobia na pôdu negatívne, je táto možnosť nie veľmi ekologická. Ekologicky nezávažnou 

a často aplikovateľnou metódou je kompostovanie, pri ktorom vzniká humus. Ďalej sa odpad 

z výroby vína môže využiť napríklad na výrobu alkoholických a nealkoholických nápojov, 

múky, krmiva pre zvieratá, získanie kyseliny vinnej, olejov, na výrobu biopalív  

2. generácie. Odpad sa dá taktiež jednoducho spáliť, ale to je pravdepodobne tá posledná 

možnosť, ako využiť materiál s takto bohatým využitím.  

Vinárske medziprodukty sú zdrojom mnohých významných a vzácnych látok, čiže súčasný 

výskum je zameraný hlavne na možnosti využitia odpadových produktov z výroby vína, ako 

nových zdrojov antioxidantov. Spomínané látky majú široké uplatnenie, či už 

v potravinárskom priemysle alebo v medicíne. A práve kvôli tomuto, sa vinárenský priemysel 

stal jedným z najdôležitejších producentov bioodpadu. 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť možnosti využitia hroznových matolín, 

vinárskeho odpadu, a taktiež optimalizovať extrakciu hroznových výliskov, pri ktorej 

kľúčovým parametrom bolo stanovenie fenolických látok v matolinách.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Réva európska – Vitis vinifera 

Réva európska – Vitis vinifera, niekedy označovaná ako réva vinná, je najstarším a jediným 

druhom révy vinnej. Na naše územie sa dostala zo Stredomoria, kde má niekoľko tisíc ročnú 

tradíciu. Réva európska je geneticky veľmi plastická, a preto existuje niekoľko stoviek jej 

odrôd, vzniknutých mutáciami alebo šľachtením, adaptovaných na najrôznejších pôdnych 

a klimatických podmienkach. Je príbuzná s révou Vitis sylvestris, ktorá rastie divoko 

v západnej Ázii a bola taktiež známa v celej južnej a strednej Európe.  

 Réva je teplomilná rastlina, ktorej sa darí v oblastiach, kde zimné teploty neklesajú pod  

–20 °C, priemerné letné teploty sú v rozmedzí 18–25 °C. Horná medza pestovania je na 

severnej pologuli na 20 ° až 50 ° s.z.š. a na južnej pologuli 30 ° až 50 ° j.z.š. [1]. 

 

2.2  Zloženie hrozna 

Bobule sú najdôležitejšou časťou hrozna a skladajú sa zo šupky, dužiny a semena. Jednotlivé 

časti sú zobrazené na obrázku 1.  

 Z morfologického hľadiska sú jednotlivé zložky hrozna rozdielne. Ich hmotnostné 

zastúpenie nezávisí len od kultivaru hrozna, ale aj od pestovateľských a ekologických 

faktorov, prípadne aj od výskytu rôznych chorôb a škodcov. Časti hrozna majú veľký vplyv 

na chemické zloženie a kvalitu vína, a preto najvýznamnejšími parametrami sú hmotnosť, 

počet bobúľ, hmotnosť 100 bobúľ, hmotnosť 100 semien alebo počet bobúľ v 100 gramoch. 

Zloženie hrozna sa pohybuje približne v tomto rozmedzí: [2] 

➢ 95–98 % bobúľ, 7–11 % šupiek, 2–6 % semien, 83–91 % dužiny 

➢ 2–5 % strapín 
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2.2.1 Bobule 

Charakter a tvar hrozna sa určuje podľa niekoľkých kritérií. Napríklad podľa rozkonárenia a 

stavby strapín, veľkosti a počtu bobúľ, dĺžky stopiek. Bobuľa sa skladá zo šupky, dužiny 

a semena. Hmotnosť bobúľ býva rozdielna, a preto hmotnosť 100 bobúľ sa pohybuje od 115 

do 400 g.  Tvar a farba sú vlastnosťami kultivaru. Na veľkosť má vplyv dostatok vody, typ 

kultivaru, výživa výsadby alebo dostatok vody v pôde. Poznáme bobule sýtozelené, 

slaboružové, zlatožlté, ružové, sýtočervené až modrofialové. Stupeň zrelosti charakterizuje 

farebný tón farieb.  

 V aromatických odrodách sa hromadia buketné látky, ktoré majú v rámci jednotlivých 

kultivarov rozdielne zloženie. Modré odrody majú antokyány a triesloviny, ktoré sfarbujú 

bobuľu do modročervena. U bielych odrôd sa mení zelená farba až na zlatožltú. Dozrievanie 

bobúľ podmieňuje hlavne kultivar, poloha, podnebie, klimatické a pestovateľské podmienky 

[2].   

 

2.2.1.1 Šupka 

Tvorí ju epiderma a takmer 6–10 vrstiev buniek. Hrúbka epidermy jednotlivých druhov je 

rozdielna. Šupka tvorí približne 6–9 % celkovej hmotnosti hrozna. Šupka obsahuje rôzne 

prírodné látky, ktoré majú vplyv na kvalitu vína. Hlavnou zložkou je voda  

(53–82 %).  Bunkové šťavy obsahujú cukry, triesloviny, organické látky, polyfenoly, flavóny, 

oxalát vápenatý a mnoho ďalších látok. Bunkovú membránu tvorí hlavne celulóza a voskové 

zlúčeniny. Ich množstvo je takmer 1,5 % [2].  

 Šupky bielych kultivarov obsahujú žltozelené farbivá, tzv. flavóny a chlorofyl. Šupky 

červených a modrých bobúľ obsahujú červené farbiva, antokyány, ktoré sa akumulujú 

v subkutikulárnych vrstvách. Z modrých odrôd môžeme vyrobiť biele alebo ružové víno. 

Musia sa vylisovať hneď po zbere, pretože farbivo sa uvoľňuje nakvasovaním alebo ohrevom. 

Väčšina odrôd hrozna na výrobu červených vín má farbivo, ktoré sa vyskytuje v šupkách, 

a len niektoré špeciálne odrody a hybridy majú farbivo aj v dužine [3].  

Obsah cukrov a kyselín v šupkách zrelých bobúľ je nižší ako v nezrelých, pretože počas 

vývinu bobúľ je šupka fotosynteticky aktívna. Nachádza sa tu aj oxalát amonný, značné 

množstvo ďalších dusíkatých látok, ktorých množstvo v sušine tvorí 1,5–2 %. V šupkách 

modrých odrôd sú prítomné aj triesloviny, ich obsah sa pohybuje v rozmedzí 0,4–2 %, ale 

samozrejme záleží na ročníku a kultivare [2]. 

 

2.2.1.2 Dužina 

Dužina tvorí približne 85% hmotnosti bobule a je základnou časťou bobule pre vinársku 

technológiu. Dužinu tvoria dve časti: vonkajšia časť – obvodová, ktorá je šťavnatejšia 

a vnútorná – tuhšia, v ktorej sa nachádzajú semená a cievne zväzky. Dužina obsahuje 

podstatnú časť šťavy bobule. V nej sa vyskytujú všetky látky, ktoré obsahuje vylisovaný 

hroznový mušt. Chuťové vlastnosti dužiny závisia hlavne od kultivarových vlastností viniča 

a majú vplyv na kvalitu vín. Podstatnou zložkou dužiny je voda (v 1 000 g muštu sa jej 

nachádza 700–800 g). Ďalej sú to cukry, voľné organické kyseliny, viazané organické 

kyseliny, dusíkaté látky a minerálne látky [2].  
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2.2.1.3 Semená 

1000 bobúľ obsahuje priemerne 1 800–2 000 semien, ktorých sušina tvorí takmer 71,5 % 

z hmotnosti semien. Podstatnú časť sušiny (10–20 %) tvorí olej, ktorý je zelený s rôznymi 

odtieňmi, čo závisí od kultivaru a tlaku v lise. Ďalšou významnou zložkou sušiny sú 

triesloviny, ktoré tvoria 3–6 %. Semená modrých bobúľ obsahujú viacej trieslovín ako 

semená bielych bobúľ [2]. Sú to látky trpkej chuti, ktoré sa vo vode a v liehu ľahko 

rozpúšťajú. Taktiež sú veľmi dôležité pri kvasení a pri tvorení celkovej chuti vína, prispievajú 

k trvanlivosti vína a priaznivo vplývajú na liečenie žalúdočných katarov [4]. U červených vín 

sa vylúhovanie trieslovín podporuje, pretože sú v harmonickom pomere s kyselinami, 

farbivom a etanolom. U bielych odrôd sú triesloviny nežiaduce [3]. Hlavnými zložkami 

trieslovín sú katechíny, ktoré tvoria až 20 % trieslovín. Semená obsahujú aj leukoantokyány, 

ktoré zvyšujú kvalitu červených vín, pretože sa môžu transformovať na antokyány 

a triesloviny. Z cukrov sa v semenách nachádza glukóza, fruktóza a sacharóza. Ich množstvo 

je rozdielne a závisí od jednotlivých kultivarov [2]. 

 

2.2.2 Strapina 

Strapina je súbor rozkonárených stopiek strapca. Zabezpečuje spojenie medzi listami 

a bobuľami. Prúdia cez ňu šťavy z koreňov a opačne. Chemické zloženie je v závislosti od 

kultivaru rozdielne. Obsah vody v strapine závisí od zrelosti bobúľ. V čase zberu hrozna jej 

podiel tvorí 78–80 % z hmotnosti strapiny. Obsahujú málo cukrov, kyseliny vinnej a jablčnej, 

ale viac trieslovín, dusíkatých a minerálnych látok. Dostatočne nevyzreté strapiny obsahujú 

zelené a žlté farbivá. Obsah popolovín v sušine sa pohybuje v rozpätí 6–10 %. Strapiny 

obsahujú 1–3 % tanínu, 7–10 % drevitých látok, 1–2 % živíc, 1,5–2,5 % minerálnych látok 

a 0,3–0,5 % cukrov [2]. 

 

2.3 Chemické zloženie vína 

Víno je nápoj, ktorý sa získava kvasením hrozna alebo hroznového muštu. Vína sa môžu deliť 

do rôznych skupín na základe niekoľkých parametrov, napríklad trieda a druh, obsah cukru, 

odroda alebo farba.  

 Zrelosť je veľmi dôležitá časť vo výrobe vína. Je výsledkom viacerých biochemických 

a fyziologických procesov, ktoré prebiehajú v révovom kry. Obsah látok sa mení od 

počiatočných štádií rastu hrozna, cez dobu zberu, výrobu vína, až po zrenie. Medzi hlavné 

zložky vína patria estery, dusíkaté látky, minerálne látky, alkoholy, lipidy, proteíny, vitamíny 

a taktiež študované fenolické látky. [3] 

 Obsah jednotlivých látok vo víne ja daný podmienkami rastu, odrodou vína, dobou zberu, 

výrobnými procesmi a taktiež jeho uskladnením. Ovocné a bylinkové vône môžeme priradiť 

k prchajúcim vonným látkam. Kyslosť môžeme priradiť kyseline vinnej alebo jablkovej, 

sladkosť k zostatkovému cukru a trpkosť je známkou prítomnosti fenolických látok. Existujú 

aj negatívne vplyvy, ktoré môžu víno ovplyvňovať. Napríklad zrazeniny na dne fľaše alebo 

zakalenie. Taktiež vysoký obsah určitých prchavých látok, môže spôsobiť štipľavú až 

dráždivú chuť. [4] 
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2.4 Výroba vína 

Technologické postupy používané pri spracovaní vinného hrozna ovplyvňujú podobu 

vznikajúcich odpadov. Celý technologický postup je znázornený na obrázku 2. Prvými 

krokmi, spoločnými pre výrobu bielych a červených vín, sú po zbere procesy odstopkovanie 

a mletie vinného hrozna. Odpadové medziprodukty vznikajú už na začiatku procesu, tzv. 

odzrnkovanie, kde ako odpad sú strapiny. Po tomto kroku, môžu byť samotné bobule pomleté. 

 V nasledujúcom kroku prebieha macerácia, ktorá v prípade bielych vín môže trvať 

niekoľko hodín, avšak platí to len pre aromatické odrody bielych vín. U modrých odrôd, teda 

pri výrobe červených vín, je macerácia veľmi dôležitým krokom, pretože sa pri nej extrahujú 

aromatické a farebné látky. Tento krok trvá 4–14 dní a dochádza pri tom ku vzniku etanolu 

a uvoľneniu farbív a fenolických látok. 

 U vín je vzniknutý rmut lisovaný, z ktorého vzniká množstvo odpadu – vinné matoliny.  

Následne vzniká hroznový mušt, ktorý je pripravený ku kvaseniu, dokvaseniu a postupom 

času dochádza k sedimentácii (vinné kaly), ktoré sú ďalším zdrojom odpadov. Vinné kaly 

vznikajú aj vďaka biologickému odbúraniu kyselín, ktoré je založené na princípe jablčno-

mliečneho kvasenia. Posledné kroky sú zretie a následné plnenie vína[6]. 

 

 
Obrázok 2: Schéma výroby vína [6] 
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2.5 Odpady pri výrobe vína 

Medzi hlavné medziprodukty spracovania vinného hrozna patria matoliny, ktoré zaujímajú 

najväčší podiel (13 hm.%), vinné kaly (6 hm.%) a strapiny (3 hm.%). Celkovo teda odpad pri 

výrobe vína tvorí približne 22 hm.%. Množstvo vzniknutého odpadu nie je veľmi závislé na 

odrode hrozna a technológii [6]. 

 

2.5.1 Vinné matoliny a ich využitie 

Súčasťou matolín sú semená, zvyšky strapín a šupky z vylisovaných bobúľ. Semená tvoria 

14–30 %, strapiny 8–10 % a zvyšok predstavujú šupky. Napríklad z množstva 1 000 kg 

hrozna zostane po vylisovaní 230–300 kg matolín, 40–60 kg strapín, zvyšok je vylisovaný 

mušt. Je to štruktúrny materiál s objemovou hmotnosťou 360–420 kg/m3 [7]. 

 Praktické využitie vinných matolín (hroznových výliskov) je v súčasnosti veľmi rozsiahle 

(obrázok 3). Využívajú sa na výrobu matolínovej pálenky alebo vína. Ide o liehovinu, ktorá sa 

vyrába výhradne zo skvasených matolín. Niekedy sa k matolinám pridávajú aj vinné kaly. 

Medzi najvýznamnejšie typy liehovín patrí grapa, ktorá je charakteristická pre Taliansko [6]. 

 Ďalším využitím je kompostovanie. Premena matolín na kvalitný humus je možná len 

vtedy, ak bude optimálna skladba kompostu. Pre optimálnu skladbu kompostu je výhodné 

pridať k matolinám ešte suroviny, ako je zemina, strapiny a vinné kaly. Matoliny sú rozložené 

približne za 6–10 mesiacov. Výhodou kompostovania je, že matoliny sú granulovitý materiál, 

čiže nie je potrebné používať drviče. Priebeh kompostovania môže skomplikovať vysoký 

podiel jadier, ktoré sú suché. Obsahujú rôzne kyseliny a silice, ktoré inhibujú rozvoj 

a pôsobenie prospešných mikroorganizmov [8]. 

 Taktiež súčasťou vinných matolín sú semená, ktoré sú častým zdrojom hlavne pre výrobu 

jemných  a chuťovo príjemných vinných olejov [6]. Pri výrobe jedného litra oleja je potrebné 

asi 50 kg semien, toto množstvo sa získa z 500 kg hrozna. Vyrába sa lisovaním za studena 

alebo za tepla, prípadne rafináciou. Získaný olej má zelenú farbu, olej, ktorý je lisovaný za 

studena ma sýtejšiu zelenú farbu a je viac aromatický. V stredoveku sa používal ako liečebný 

prostriedok a stále sa používa ako kozmetický prípravok. Taktiež má priaznivé účinky pri 

hojení malých rán. [29]. Pre svoje významné dietetické vlastnosti je olej zo semien veľmi 

cenenou surovinou, a to vďaka vysokému obsahu esenciálnych mastných kyselín. 

Významnou zložkou sú triesloviny s obsahom 3–6 %, obsah olejov je 10–20 %, veľké je aj 

množstvo antioxidantov alebo vitamínov [7]. 

Zo semien sa dá vyrobiť vinná (hroznová) múka. Získava sa pri výrobe oleja, kde sa 

semená sušia a presievajú na špeciálnych zariadeniach v závislosti od veľkosti zŕn. Nakoniec 

sa semená pomelú a získa sa hroznová múka [30]. Neobsahuje lepok a ani laktózu a je veľmi 

bohatá na vlákninu. Obsahuje 84 % vlákniny, z toho 64 % tvorí enzymatická vláknina. Ďalej 

je bohatá na prírodné antioxidanty ako sú katechín alebo epikatechín [31]. Avšak múka by sa 

nemala používať spoločne s mliečnymi výrobkami, pretože proteíny znižujú antioxidačný 

účinok [30]. 

 Rovnako ako strapiny, sú vinné matoliny významným zdrojom pre získanie prírodných 

antioxidantov. Pomocou extrakcie matolín behom výroby vína činí z týchto produktov ideálne 

substráty s vysokým obsahom fenolických látok. Celkový obsah fenolických látok je 
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u matolín spravidla menší, než u strapín. Získané množstvo antioxidantov z matolín závisí od 

použitého extrakčného postupu [6]. 

Výlisky z vína je možné využiť aj ako substrát pre produkciu niektorých enzýmov. 

Napríklad celuláza, pektináza alebo xylanáza, ktoré sú hodnotné hydrolytické enzýmy. 

Najzaujímavejší enzým je celuláza, ktorá má niekoľko využití najmä v potravinárskom ale aj 

v papierenskom a textilnom priemysle. V potravinárskom priemysle má využitie pri produkcii 

nektárov, extrakcii olejov alebo pri skrátení doby lisovania šťav a muštov. Na tvorbu 

enzýmov nemá žiadny vplyv veľkosť granulometrie matolín. Na produkciu enzýmov má skôr 

vplyv obsah vody a nutnosť aplikácie uhlikatého zdroja. Najčastejšie mikroorganizmy na 

produkciu týchto enzýmov sú plesne Aspergillusniger alebo Monascuspurpurem [32].    

 Matoliny sa dajú ďalej využiť napríklad ako súčasť odpadovej biomasy, krmivá pre 

hospodárske zvieratá [6]. Najnovšie aj pre biopalivá 2. generácie. 

 

 
Obrázok 3: Prehľad o možnostiach využívania hroznových výliskov [9] 

 

2.5.2 Vinné (kvasničné) kaly a ich využitie 

Druhým významným odpadom z vína sú vinné kaly, ktoré sa niekedy nazývajú aj ako vinné 

kvasnice alebo usadeniny [10]. Vznikajú pri výrobe vína v priebehu kvasenia. Sediment 

obsahuje najmä mikrobiálnu biomasu tvorenú kvasinkami a baktériami, taktiež nerozpustné 

sacharidy (celulózu, hemicelulózu), anorganické látky a organické kyseliny (hlavne kyselina 

vinná)[6]. Nájdu sa tam aj nerozpustné bielkoviny, farbivá, kryštáliky vínanu vápenatého 

alebo rôzne nečistoty z muštu.  

 Ako je spomenuté, vinné kaly sa skladajú najmä z kvasničných buniek, ktorých množstvo 

odpovedá približne 5 až 8 % z kvaseného vína. Sú polotekutou hmotou s obsahom asi 80 % 

vody, svetložltej farby, u červených vín špinavo červené [10]. 
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 Vo vinných kaloch sa nachádza niekoľko hlavných zložiek. Patrí sem alkohol (8 % obj.), 

kyselina vinná (2,5–3,0 %), aromatické oleje (0,02–0,04 %) a v neposlednom rade aj sušina 

(10–12 %). 

 Prakticky sa môže z 1 000 ton vinných kalov vyťažiť približne 750 hl kvalitných destilátov, 

35 ton vínanu vápenatého a 0,3 tony aromatických olejov [11].  

 Tento odpadový materiál je spracovaný rôznymi spôsobmi. Najbežnejším využitím je 

zaoranie do pôdy, čo nie je veľmi žiaduce, kvôli okysľovaniu pôdy na vinici. Vysoký obsah 

fenolických látok a nízka nutričná hodnota znemožňuje využitie vinných kalov na kŕmenie 

zvierat. Obsahujú taktiež spomínané fenolické látky, ktoré môžu byť využité ako prírodný 

zdroj antioxidantov. Obsah látok závisí od použitej technológie výroby vína. 

 Asi najvýznamnejšie je využitie tohto odpadového medziproduktu pre získanie kyseliny 

vinnej. Tá nachádza uplatnenie vo viacerých priemysloch, napríklad v potravinárskom, 

farmaceutickom alebo aj vo vinárskom priemysle. Destiláciou môžu byť kaly využité pre 

výrobu etanolu alebo ako lacný zdroj mikrobiálnej biomasy [6].  

Kyselina vinná má v tomto prípade podobu kryštálikov bez farby a vône, a je rozpustná vo 

vode a taktiež vo víne. Zaraďuje sa medzi okysľujúci antioxidant, ktorý sa využíva 

v ovocných šťavách, kompótoch, džemoch alebo marmeládach. Táto kyselina z kalov vzniká 

v priebehu chemickej reakcie. Ku kalu sa pridá kyselina sírová, voda a vínan vápenatý. 

Výroba je rozdelená do niekoľkých fáz. Konečným produktom výroby, vzniká odpad bahnitej 

konzistencie. Medzi najväčších producentov kyseliny vinnej patri Čína. 

Kyselinu vinnú je možné získať aj iným spôsobom, a to z vinného kameňa. Ten sa 

nachádza v podobe usadeniny na stenách sudu alebo vo fľaškách z vína. V súčasnosti je 

technológia tak časovo náročná, že sa väčšinou nevyužíva [12]. 

 

2.5.3 Vinné strapiny a ich využitie 

Vinné strapiny sú najčastejšie ukladané na otvorené polia, ale vzhľadom na vysoký obsah 

fenolických látok, nie je tento postup považovaný za veľmi ekologický, pretože dochádza 

k zníženiu pH pôdy. Častou aplikovanou metódou spracovania vinných strapín je 

kompostovanie, ktoré sa považuje za tradičný spôsob spracovania bioodpadu. Ďalším 

variantom využitia, sú krmivá pre zver. Komplikácia nastáva z toho dôvodu, že niektoré 

zvieratá sú intolerantné voči niektorým zložkám tohto medziproduktu. 

 V súčasnosti sú strapiny študované pre ich vysoký obsah fenolických látok, ktoré disponujú 

antioxidačnou, antimikrobiálnou a taktiež antikarcinogénnou aktivitou. Množstvo týchto látok 

v extraktoch závisí od odrody, a tiež od spôsobu prípravy extraktov. 

 Strapiny sú zdrojom vlákniny, ktorá je pre ľudský organizmus prospešná. Vláknina znižuje 

obsah cholesterolu v krvi a chráni pred niektorými typmi rakoviny. Extrakt môže byť využitý 

ako alternatíva SO2 v prípade sírenia vína, za účelom konzervovania. Účinky týchto extraktov 

sa zhodujú s účinkami oxidu. Táto alternatíva je výhodnejšia najmä z ekologického hľadiska. 

 Ďalšou možnosťou využitia strapín je, že slúžia ako pevný substrát pre mikrobiálnu 

produkciu ligninolytických enzýmov, ktoré sú produkované skupinou plesní, napríklad 

skupinou Basidiomycota. Taktiež predstavujú vhodný a lacný zdroj uhlíka pre niektoré 

biotechnologické procesy [6]. 
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2.6 Fenolické látky 

Fenolické zlúčeniny predstavujú jednu z najpočetnejších skupín prírodných látok. Je známe 

viac ako 8 000 týchto zlúčenín, od jednoduchých molekúl, ako je napríklad kyselina fenolová, 

až po polymerizované zlúčeniny – taníny [13]. Sú to produkty sekundárneho metabolizmu 

rastlín. Tieto látky majú vplyv na chuť, vôňu a vzhľad vína. Pôsobia na farbu, horkosť, 

prípadne na priebeh starnutia muštu alebo vína  [14].   

Koncentrácia spomínaných látok sa zvyšuje dozrievaním bobúľ. Pri šetrnom spracovaní 

hrozna sa obsah v bielom víne pohybuje do 0,25 g/l. U červeného vína je obsah fenolických 

látok až do 4,5 g/l [5]. 

Fenolické látky sú zastúpené takmer vo všetkých rastlinách, kde plnia rôzne dôležité 

funkcie. Chránia rastliny pred UV žiarením, patogénmi, oxidačným stresom, taníny chránia 

rastliny pred požieraním bylinožravcami, lignány tvoria mechanickú výstuž tela a iné 

polyfenoly môžu fungovať ako signálne molekuly [15]. 

Čo sa týka rozdelenia fenolických látok, existuje niekoľko variant delenia, a niekoľko 

spôsobov ako sa selektujú. Môžu sa deliť podľa počtu benzénových kruhov a spôsobu, ak sú 

jednotlivé kruhy viazané jeden ku druhému. Potom sú teda delené na fenolové kyseliny, 

flavonoidy, stilbény a lignány [13]. 

Iný autor rozdeľuje fenolické látky podľa iného parametra, a to podľa hlavných polyfenolov 

vyskytujúcich sa v hrozne a vo víne. Za najčastejšie považuje antokyány, flavonoly, flavan-3-

oly a proantokyanidíny. Do skupiny neflavonoidov zaraďuje stilbény a deriváty kyseliny 

hydroxyškoricovej a hydroxybenzoovej [16]. 

 V tejto práci bude rozoberané rozdelenie fenolických látok na neflavonoidy a flavonoidy. 

[17]. 

 

2.6.1 Neflavonoidy 

Medzi základné neflavonoidy patria deriváty kyseliny hydroxybenzoovej, hydroxyškoricovej 

a taktiež stilbény. Vyskytujú sa v dužine, v šupke a vo vakuolách. Po rozdrvení bobule sú 

ľahko extrahovateľné [18]. V hrozne sú väčšinou voľné, ale môžu byť viazané s niektorými 

antokyánmi a trieslovinami. Vykazujú účinky primárnych antioxidantov. Obsah týchto látok 

nájdeme najmä v červených vínach, prípadne v bielych nakvasovaných vínach [3]. 

 

2.6.1.1 Deriváty kyseliny hydroxybenzoovej 

Vo víne sa vyskytujú len v malom množstve. V bežnej strave sa tieto kyseliny nachádzajú vo 

veľmi malých koncentráciách, a to v desiatkach mg/kg [13]. V hrozne sú hlavne vo forme 

glykozidov a esterov (galové a elagické taníny). Kyselina galová je hlavným, 

najvýznamnejším a jediným zástupcom derivátov kyseliny hydroxybenzoovej, ktorá sa 

nachádza priamo v hrozne, a to v pevných častiach bobule [17]. Do tejto skupiny patria 

taktiež kyselina syringová, vanilová alebo gentisová, ktoré sa môžu podieľať na hnednutí 

bieleho vína. V závislosti na koncentrácii ovplyvňujú vôňu vína pozitívne, ale niektoré môžu 

spôsobovať zápach [16]. 
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2.6.1.2 Deriváty kyseliny hydroxyškoricovej 

Sú to bezfarebné látky, ktoré ľahko podliehajú oxidácii a následne žltnú až hnednú. Vyskytujú  

sa hlavne v bielych odrodách, kde môžu spôsobovať hnednutie. U červených bývajú dôležité 

pre kopigmentáciu [17]. Medzi najbežnejšie zlúčeniny patria deriváty kyseliny kávovej, 

ferulovej a p-kumarovej. Tieto 3 kyseliny sa síce v bobuliach hrozna nenachádzajú, ale ako 

estery kyseliny vinnej už áno. Estery nájdeme vo víne a taktiež v hroznovej šťave [16]. 

 

2.6.1.3 Stilbény 

Stilbény patria medzi fytoalexíny, teda nízkomolekulárne látky, ktoré majú antimikrobiálne 

vlastnosti. Vznikajú na základe pôsobenia medzi mikroorganizmom a rastlinou [17]. Sú to 

substituované zlúčeniny s dvoma benzénovými kruhmi spojenými alifatickým dvojuhlikatým 

reťazcom. Vyskytujú sa buď vo voľnej forme alebo sú viazané ako glykozidy. Stilbény sú 

charakteristické svojimi pozitívnymi účinkami [13]. 

 Hlavným zástupcom je resveratrol, ktorý je na obrázku 4. Nachádza sa v šupke hrozna, je 

produkovaný ako dôsledok mikrobiálnej obrany. UV žiarenie je jedným z faktorov, ktoré 

môže neprirodzene stimulovať jeho koncentráciu. Resveratrol sa vďaka protirakovinovým 

a protizápalovým vlastnostiam používa ako potravinový doplnok. Taktiež má vplyv na 

kardiovaskulárny systém a znižuje hladinu cukru v krvi[19]. V červených vínach je zastúpený 

vo väčšej miere ako v bielych vínach. Obsah resveratrolu vo vínach je závislý od viacerých 

faktorov. Medzi ne patrí lokalita, odroda révy vinnej, podmienky pestovania alebo 

technologický postup pri výrobe vína [13]. 

 

 
Obrázok 4: cis-resveratrol [16] 

 

2.6.2 Flavonoidy 

V červenom víne flavonoidy tvoria približne 90 % obsahu fenolických zlúčenín. Počas 

maceračného obdobia výroby vína sú flavonoidy extrahované z hrozna.  [20]. Ich chemická 

stavba sa vyznačuje C6-C3-C6 kostrou, tvorenou dvoma fenolickými jadrami, ktoré sú spojené 

stredným pyranovým (má kyslík) jadrom [5]. Flavonoidy sú odvodené od flavanu, 

heterocyklickej zlúčeniny 2H-chromenu, substituovaného v polohe C2 fenylovou skupinou. 

Môžu sa vyskytovať voľne alebo ako glykozidy. V súčasnosti je známych viac ako 4 000 

všetkých flavonoidných látok, ktoré sa naďalej objavujú v rôznych rastlinných zdrojoch. 

Niektoré zlúčeniny majú svoju chuť, a to trpkú alebo horkú, iné majú biologické účinky a sú 

rastlinnými farbivami [21]. Existuje veľa delení flavonoidov, ale to najčastejšie delenie je 

z vinárskeho pohľadu, kde sa delia na triedy, podľa najčastejšieho zastúpenia v bobuliach 

a v červenom víne. Tieto triedy sú flavanoly, flavonoly a antokyány [17].  
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2.6.2.1 Flavanoly 

Flavanoly sa vyskytujú v hrozne ako monoméry, oligoméry a polyméry. 5Pokiaľ dôjde ku 

kondenzácii flavanolové jednotky, vznikajú tzv. kondenzované taníny, kde výsledkom je 

vznik kovalentnej väzby. Medzi najznámejšie monoméry patria epikatechín, katechín 

a epigallokatechín (obrázok 5)[16]. 

 Spominané katechíny a epikatechíny sa vyskytujú hlavne v ovocí, pričom ďalšie monoméry 

ako gallokatechíny, epigallokatechíny sú hlavne v hrozne a v čaji [20].  

Ku zvýšeniu koncentrácie flavanol monomérov vo víne vedie dlhá doba extrakcie, vysoká 

koncentrácia alkoholu a vysoká teplota. Hlavné flavanoly, ktoré boli prvý krát nájdené boli 

katechín, epikatechín a epikatechín-3-O-glát. Pri prvom skúmaní boli tieto zlúčeniny nájdené 

v semenách. 

 Monoméry flavanolov sú produkované pred začiatkom zretia a menia sa v procese zretia. 

V tomto procese polymerizujú na proantokyanidíny. Stupeň polymerizace ovplyvňuje 

vlastnosti hrozna a vín [22].  

 

 
Obrázok 5: Flavanoly [5] 

 

2.6.2.2 Flavonoly 

Flavonoly sú najrozšírenejšie fenolické zlúčeniny révy vinnej. Zlúčeniny sú prítomné najmä 

v pletivách, ale taktiež sa nachádzajú v listoch, stopkách a v plodoch. Flavonoly sú žlté 

pigmenty, ktoré sa dajú nájsť primárne v šupkách červeného hrozna, ale sú prítomné aj 

v bielom hrozne [17]. 

 Flavonoly sa v bobuliach vyskytujú hlavne ako glykozidy, konkrétne ako  

3-glykozidy, zatiaľ  čo aglykóny môžu byť nájdené vo víne [16]. Ovplyvňujú hlavne chuť 

vína svojou trpkosťou [20]. Štúdie ukázali, že slnečné žiarenie zvyšuje obsah flavonolov, čiže 

absorbujú UV svetlo v určitých UV oblastiach. Výsledkom je to, že tieto látky, môžu chrániť 

rastliny proti slnku a rôznym vonkajším faktorom [16]. 

 Najznámejší zástupcovia flavonolov sú kvercetín, myricetín a kaemferol, ktoré sa vyskytujú 

ako glykozidy. Najviac rozšírené sú glykozidy odvodené od kvercetínu a kaemferolu [21]. 

V ľudskej strave je kvercetín prevažujúci flavonoid [16]. Vysokú koncentráciu obsahuje 

červené víno, jablká, prípadne čierny a zelený čaj. Viaže sa na sacharid, čo vytvára stabilný 

glykozid. Červené vína obsahujú približne 4–16 mg/l kvercetínu[23]. Flavonoly, ako sú 

kvercetín, myricetín a kaemferol majú antioxidačné vlastnosti, vplyv na krvné kapiláry, cievy, 

protizápalové účinky a mnoho iných žiaducich účinkov [13]. 
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2.6.2.3 Antokyány 

Antokyány, alebo antokyaníny, tvoria najrozšírenejšiu a dosť rozsiahlu skupinu rastlinných 

farbív. Existuje približne 3 000 rôznych druhov. Označenie antokyány pochádza z gréckych 

slov kvet (anthos) a modrý (kyaneos)[21]. V  roku 1959 bola po prvý krát popísaná štruktúra 

antokyánov v hrozne a vo víne [17]. 

Ide o fenolické látky zložené zo substituovaného fenyl-benzopyryliového jadra [25]. 

V hrozne sa nevyskytujú priamo anthokyány, tzv. aglykónyantokyánov, ktoré sú veľmi 

nestabilné, a namiesto toho sú antokyány viazané na glukózu, čiže sú v glykozidickej 

forme [17]. Naviazaním glukózy v polohe 3 sa ich chemická stabilita oveľa zvýši [25]. Druh 

cukru nemá vplyv na chemické vlastnosti farbív, ale poloha v ktorej je cukor naviazaný áno 

[21]. 

Medzi najznámejšie antokyány, ktoré sa vyskytujú v prírode patria: delfinidín, petunidín, 

kyanidín, peonidín, pelargonidín a malvidín, známy aj ako oenidín (obrázok 6) [16]. V hrozne 

a vo víne bolo nájdených 5 základných zlúčenín, okrem pelargonidínu [25]. 

 

 
Obrázok 6: 6 základných antokyánov [16] 

 

K uvoľneniu antokyánov zo šupiek bobúľ do vína, dochádza po rozrušení šupiek, hneď na 

začiatku macerácie hrozna [26]. Koncentrácia zlúčenín záleží najmä na ročníku vína a odrode 

hrozna). V priebehu zretia vína v sudoch a vo fľašiach ich obsah klesá a farbivá sú 

kondenzované s tanínmi. Sú to stabilné komplexy červených vín [25]. Stabilita a farba 

antokyánov vo víne závisí od teploty, pH, štruktúry molekuly, prítomnosti enzýmov, kyslíka 

a od svetla [21]. Antokyány sú stabilné len v kyslom prostredí (červené sfarbenie), zatiaľ čo 

v neutrálnom a alkalickom prostredí (modré sfarbenie) sa rozpadajú na kyseliny fenolové 

a deriváty kumarínu [25]. 

Antokyány majú niekoľko pozitívnych účinkov na zdravie. Majú vplyv na permeabilitu 

bunkových membrán a tým preventívne pôsobia proti vzniku edémov. Pôsobia proti 

ateroskleróze, protiulcerózne, zlepšujú funkciu mikrocievného systému oka. Najvýznamnejší 

účinok je hlavne antioxidačný, čim chránia pred účinkom voľných radikálov [27]. Veľmi 

výrazný pozitívny účinok antokyánov môže byť pozorovaný pri cukrovke, 

kardiovaskulárnych poruchách, pri zvýšenom cholesterole alebo dokonca aj pri rakovine [28]. 



20 

 

2.7 Trpké látky vo víne 

Primárnou príčinou trpkej chuti sú interakcie proteínov slín s niektorými polymérnymi 

fenolovými zlúčeninami, ktoré sa nachádzajú vo víne. Tieto interakcie vedú k denaturácii 

proteínov slín. Fenolické zlúčeniny reagujúce s proteínmi sa súhrnne nazývajú  

triesloviny – taníny[21]. Poznáme šupkové a semenné taníny. Šupkové taníny úzko súvisia 

s antokyánmi, čiže platí, veľké množstvo antokyánov – veľké množstvo tanínov. 

U semenných tanínov obsah závisí od technologického postupu vo vinárstve a množstvo sa 

v priebehu dozrievania znižuje. Tieto taníny sú zodpovedné za štruktúru a telo červeného vína 

[17]. Triesloviny sa delia na 2 skupiny látok, a to na hydrolyzovateľné a kondenzované 

triesloviny [21]. 

 

2.7.1 Hydrolyzovateľné triesloviny 

Ide o polyméry esterov kyseliny galovej, teda polygaloylestery. Kyselina galová je viazaná 

esterovými väzbami na glukózu. Okrem glukózy to môžu byť rôzne iné zlúčeniny, kyselina 

chinová, alebo iné sacharidy [21]. 

 Zaujímavé je, že tento typ trieslovín sa nenachádza v hrozne, ale veľké množstvo látok sa 

vylúhuje z dubových sudov, kde hrajú dôležitú úlohu vzhľadom k svojím antioxidačným 

vlastnostiam pri zretí v nových sudoch [25]. 

 

2.7.2 Kondenzované triesloviny 

Kondenzované triesloviny, nazývané proantokyanidíny, sú štruktúrne rozmanité oligoméry 

a polyméry flavonoidných látok so štruktúrou flavan-3-olu. Vyskytujú sa tu aj polyméry s 

vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré nemajú žiadne chuťové vlastnosti, ale majú dôležitú 

úlohu pri vzniku farbív červených vín, tvorbe zákalu a sedimentov vína [21]. 

 Názov proantokyanidíny získali tak, že pri zahrievaní v kyslom, mierne oxidatívnom 

prostredí uvoľňuje červeno sfarbený kyanidín [25]. 

 Obsah kondenzovaných trieslovín v semenách hrozna červených odrôd je približne 2–5 krát 

vyšší než v šupkách. Zloženie tanínov je podobné u červeného vína ako u hrozna, keďže 

taníny prechádzajú najmä zo semien vinného hrozna. V červených vínach je ich obsah zhruba 

80–270 mg/l, v bielych vínach je obsah menší, zhruba 4–13 mg/l [21].  

 

2.8 Použité experimentálne metódy 

2.8.1 Extrakcia 

Pre extrakciu farbív z rastlinného materiálu, v tomto prípade z vinných matolín, sa používajú 

rôzne metódy analytickej chémie. Existuje niekoľko základných metód, ako macerácia, 

použitie ultrazvuku alebo známa Soxhletova extrakcia. Taktiež sú známe aj moderné, rýchle 

metódy, ako sú extrakcie za zvýšenej teploty a tlaku (PSE, PLE), extrakcia na mikrovlákno, 

stiib bar a veľa ďalších moderných metód [33]. 
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2.8.2 UV–VIS spektrofotometria 

2.8.2.1 Princíp metódy 

Ultrafialová a viditeľná oblasť (UV–VIS) sa nachádza v rozmedzí 200–800 nm. Hlavnou 

úlohou pri tejto metóde hrajú elektrónové prechody, to znamená, že žiarenie prechádza zo 

základného do excitovaného stavu. Energia daného žiarenia je tak vysoká, že dochádza 

k excitácii aj vibračných a rotačných hladín. Kvôli tomu, nevidíme na spektre čiary, ale 

súvislé pásy. Niekedy sa tiež okrem názvu UV–VIS používa názov oblasti elektrónových 

spektier [35]. 

 Princípom tejto metódy je meranie prechodu žiarenia cez danú látku. Pri meraní 

absorbancie (intenzity žiarenia) zaznamenáme pokles žiarenia po prechode vzorkou, a to 

znamená, že dôjde k pohlteniu časti žiarenia. Z toho vyplýva, že vo vzorke je veľa molekúl, 

ktoré sú schopné absorpcie žiarenia pri danej vlnovej dĺžke. Pri UV–VIS spektrofotometrii sú 

dôležité dva parametre, a to transmitancia a absorbancia. Transmitancia vyjadruje podiel 

svetla prejdeného ku svetlu vystupujúcemu. Následne záporný logaritmus tejto hodnoty sa 

nazýva absorbancia (rovnica 1) [37]. 

 

 0log
I

A
I

=  (1) 

kde: 

I ... intenzita žiarenia po prechode kyvetou 

I0 ... intenzita žiarenia vstupujúceho do kyvety 

A ... absorbancia 

 

 Z Lambert-Berrovho zákona (rovnica 2) potom vyplýva, že nameraná absorbancia je 

priamo úmerná koncentrácii. 

 A c l=    (2) 

kde: 

c ... koncentrácia vzorku (mol/l) 

ε ... molárny absorpčný koeficient (l/mol∙cm) 

l ... dĺžka kyvety (cm)  

 

2.8.2.2 Typy spektrofotometrov a detektorov 

Prístroje sú dvojakého typu, a to jednolúčové alebo dvojlúčové. Pre viditeľnú oblasť svetla sa 

ako zdroj žiarenia používajú halogénové a volfrámové žiarovky, pre UV oblasť deutériová 

lampa.  Platí, že sklenená kyveta sa používa len pre viditeľnú oblasť a pre UV oblasť kyveta 

kremenná. Ako detektory žiarenia sa používa niekoľko typov, a to fotonásobiče, diódové pole 

alebo polovodičové fotoelektrické články [34]. Jednoduché usporiadanie spektrofotometra je 

znázornené na obrázku 7. 
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Obrázok 7: Usporiadanie spektrofotometra [38] 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Laboratórne vybavenie 

3.1.1 Pomôcky 

- Laboratórne sklo (odmerné banky, skúmavky, kadičky, lieviky) 

- Pipety 

- Stojan na skúmavky 

- Viackanálové miešadlo 

- Umelé skúmavky 

- Kyveta na spektrofotometer 

- Automatické pipety 

 

3.1.2 Chemikálie 

- Bezvodý etanol (Lachema, ČR) 

- Bezvodý uhličitan sodný Na2CO3 (Lachema, ČR) 

- Folin – Ciocaltauovo činidlo (Penta, ČR) 

- Bezvodý glycerol (Penta, ČR) 

- Deionizovaná voda (FCH VUT, ČR) 

- Kyselina galová C7H6O5 (Penta, ČR) 

 

3.1.3 Prístroje 

- Analytické váhy GR-120 EC (Helago, ČR) 

- Prístroj na prípravu deionizovanej vody (Labicom, ČR) 

- Spektrofotometer Heλios γ (SpectronicUnicam, UK) 

 

3.2 Materiál 

Pre analýzu bola použitá zmes červených matolín z vinárskeho podniku Réva Rakvice, ktoré 

boli pred použitím hlboko zmrazené na teplotu –73 °C. Následne pri začatí meraní, boli 

matoliny odobrané z mrazničky a nechané samovoľne rozmraziť.  

 

3.3 Stanovenie celkových fenolických látok pomocou Folin-Ciocaltauovho činidla 

3.3.1 Princíp 

Stanovenie celkových fenolických látok pomocou Folin-Ciocaltauovho činidla je pomerne 

jednoduchá metóda. Je použiteľná pre široké spektrum vzoriek. Čo sa týka činidla, je to svetlo 

žltý roztok pripravený z volfrámu sodného, molybdenánu sodného, síranu lítneho, kyseliny 

fosforečnej, koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a destilovanej vody. Vzniknutý 

komplex potom reaguje s fenolmi, kde sa oxidujú a uvoľňujú elektróny. Intenzita výsledného 

modrého sfarbenia a stupeň redukcie činidla, sú priamo úmerné obsahu celkových 

fenolických látok vo vzorke. Vlnová dĺžka pre meranie sa pohybuje v rozmedzí   

750–760 nm [36]. 
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3.3.2 Príprava roztokov 

Príprava 7,5 % roztoku uhličitanu sodného Na2CO3 

Na analytických váhach bolo navážené 15,007 2 g bezvodého uhličitanu sodného, ktorý bol 

následne rozpustený v kadičke v asi 50 ml destilovanej vody. Potom bol roztok prevedený do 

200 ml odmernej banky a doplnený po rysku destilovanou vodou. 

 

Príprava štandardného roztoku kyseliny galovej o koncentrácii 1 000 mg/l 

Potrebné množstvo kyseliny galovej (0,024 7 g) bolo navážené na analytických váhach. 

Navážka bola kvantitatívne prevedená do odmernej banky o objemu 25 ml a doplnená vodou 

po rysku. 

 

3.3.3 Príprava kalibračnej krivky 

Zo základného roztoku kyseliny gálovej bolo pipetou odobrané do šiestich 25 ml odmerných 

baniek postupne 0,25; 0,50; 1,25; 2,50; 6,25 a 12,5 ml, čo predstavuje koncentrácie 10, 20, 

50, 100, 250 a 500 mg/l kyseliny gálovej. Následne, kalibračné roztoky boli pripravené 

napipetovaním 1,8 ml destilovanej vody, 0,1 ml štandardov, 0,1 ml Folin-Ciocaltauovho 

činidla do skúmaviek, ktoré boli premiešané. Po 5 minútach boli všetky roztoky pridaním 

1 ml roztoku uhličitanu sodného zalkalizované a znova premiešané. Roztoky boli ponechané 

v pokoji približne 2 hodiny, kedy prebiehala reakcia. Po 2 hodinách bola na všetkých 

roztokoch zmeraná absorbancia pri vlnovej dĺžke 750 nm. Slepý pokus bol pripravený  

rovnakým spôsobom, s tým rozdielom, že namiesto štandardu bola pridaná destilovaná voda. 

 

 
Obrázok 8: Jednolúčový spektrofotometer Heλios γ 
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3.3.4 Príprava extraktov (vzoriek) 

Po rozmrazení červených matolín, boli na analytických váhach navážené 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 

a 4,0 g  s presnosťou na 4 desatinné miesta. Ešte predtým, boli pripravené konkrétne roztoky 

s rozpúšťadlom s celkovým objemom 20 ml. Roztoky boli pripravené v rôznych 

pomeroch, s rôznymi rozpúšťadlami, ktoré sú zobrazené v priehľadnej tabuľke 1.  Vzorky boli 

extrahované v rôznych časoch, a to 10; 20; 30; 40; 50 a 60 minút. 

 

Tabuľka 1: Použité pomery a rozpúšťadlá pri extrakciách 

etanol:voda glycerol:voda 

čistá voda 

(bez pridania inej zložky) 

20:80 10:90 

40:60 20:80 

60:40 40:60 

 

Extrakcie prebiehali v takej forme, že bolo použité viackanálové miešadlo (obrázok 9). Na 

konci, bolo z jednotlivých kadičiek odobrané určité množstvo extraktu do umelých skúmaviek 

a uchované na ďalšie spracovanie. 

 

 
Obrázok 9: Viackanálové miešadlo s extraktmi 
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3.3.5 Vlastné stanovenie 

Niektoré extrakty pripravené podľa kapitoly 3.3.4 boli pre stanovenie celkových fenolických 

látok 5krát zriedené, pretože absorbancia vychádzala nad 1. Ďalej sa postupovalo tak, že do 

skúmaviek bolo pridané Folin-Ciocaltauovho činidlo o objeme 0,1 ml, 0,1 ml vzorky a 1,8 ml 

destilovanej vody. Všetko bolo premiešané a ponechané 5 minút v pokoji. Po 5 minútach bol 

pridaný 1 ml 7,5% roztoku  uhličitanu sodného a opäť bolo všetko premiešané. Takto 

pripravené vzorky sa nechali stáť 2 hodiny a potom bola zmeraná absorbancia vzorkou. Slepý 

pokus bol pripravený rovnakým spôsobom, s tým rozdielom, že namiesto vzorky bola pridaná 

destilovaná voda.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom experimentálnej časti bolo optimalizovať extrakcie a stanoviť celkový obsah 

fenolických látok v zmesi červených matolinách z podniku Réva Rakvice. V tejto kapitole sú 

uvedené všetky namerané výsledky a ich diskusia. Extrakcie v jednotlivých rozpúšťadlách 

boli porovnané a vyhodnotené. 

 

4.1 Optimalizácia extrakcie a stanovenie celkového obsahu fenolických látok 

Pomocou niekoľkých typov extrakcií, uvedených v tabuľke 1, bola prevedená optimalizácia, 

z ktorej sa zistil najlepší extrakčný roztok. Celkový obsah fenolických látok bol kľúčovým 

k stanoveniu úspešnosti extrakcie v závislosti od času. Ďalšie extrakcie boli prevedené za 

účelom optimalizovania daného pomeru zložiek rozpúšťadla a pomeru navážka:rozpúšťadlo. 

Obsah látok bol stanovený spektrofotometricky po redukcii Folin-Ciocaltauovho činidla  

podľa kapitoly 3.3.5. Každá séria bola premeraná 2krát a pri 200 rpm. Najprv bola zostrojená 

kalibračná krivka, závislosť absorbancie na koncentrácii kyseliny galovej, ktorá je uvedená 

v Grafe 1. Potom, z kalibračnej závislosti boli vypočítané koncentrácie kyseliny galovej 

v jednotlivých vzorkách. Výsledky boli uvedené ako miligram kyseliny na 1 liter vzorky. 

Všetky výsledky sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch. 

 

 

Graf 1: Kalibračná krivka pre stanovenie celkových fenolických látok 

 

Pomocou funkcie LINREGRESE v MS EXCEL boli zistené koeficienty regresnej krivky. 

Rovnica regresie je znázornená v rovnici 3. 
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4.1.1 Optimalizácia rozpúšťadla v závislosti od času (zmes etanol-voda) 

Na začiatku experimentu boli prevedené extrakcie pomocou etanolu a vody v rôznych 

pomeroch. Konkrétne pomery boli 20:80; 40:60 a 60:40. Extrakcie boli prevedené pri 

laboratórnej teplote a pri atmosférickom tlaku. Výsledky merania obsahu fenolických látok 

v rozpúšťadle sú uvedené v tabuľke 2 a následne pre prehľadnosť boli koncentrácie 

z jednotlivých pomerov v závislosti od času vynesené do stĺpcového grafu (graf 2). 

 

Tabuľka 2: Koncentrácia celkových fenolických látok v zmesi etanol:voda 

čas extrakcie (min) 
koncentrácia - cGAE (mg/l) 

pomer 20:80 pomer 40:60 pomer 60:40 

10   31,9 ± 3,5 224,6 ± 2,8 302,2 ± 3,5 

20   56,4 ± 1,8 386,0 ± 2,0 583,8 ± 7,6 

30   87,7 ± 3,3 505,5 ± 5,1 761,9 ± 6,3 

40 117,3 ± 2,5 625,5 ± 3,8 793,5 ± 7,6 

50 219,3 ± 4,5 645,7 ± 3,9 813,7 ± 2,5 

60 384,5 ± 3,5 657,1 ± 5,0 833,9 ± 5,1 

 

 

 

Graf 2: Porovnanie koncentrácií v jednotlivých pomeroch v závislosti od času 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky.  
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V prípade, keď boli výsledky vzaté pri 60 minútach, tak z tabuľky a grafu je zrejmé, že pri 

extrakcii bol najnižší výťažok v pomere 20:80, konkrétne 384,5 ± 3,5 mg/l. Naopak najvyšší 

výťažok bol získaný z pomeru 60:40, kde koncentrácia fenolických látok bola  

833,9 ± 5,1 mg/l. Teda rozdiel medzi pomerom 20:80 a 60:40 je dosť vysoký, konkrétne 

449,4 mg/l. Taktiež z nameraných výsledkov sa dá povedať, že čím viac etanolu sa nachádza 

v zmesi, tým sú lepšie extrakčné vlastnosti a koncentrácie fenolických látok. Samozrejme to 

platí len pre naše zadané pomery. Z grafu vidieť, že extrakcia pri najvyššej koncentrácii 

etanolu sa približne ustálila už od 30. minúty. To znamená, že okolo 30. minúty sa 

vyextrahovalo skoro všetko. Pri porovnaní posledných dvoch pomerov, môžeme povedať, že 

optimálna koncentrácia vzhľadom na časovú, materiálovú úsporu a množstvo 

vyextrahovaných látok je približne niekde v strede, čiže pomer 50:50. 

 Z viacerých štúdií je zrejmé, že existuje veľa rôznych výsledkov, čo sa týka stanovenia 

celkových fenolických látok v etanole. Rozdiely sú spôsobené napríklad, polaritou 

rozpúšťadla, teplotou, použitím kyseliny ale hlavne samotnými matolinami. Pretože jedny 

matoliny obsahujú viac šupiek, druhé viac jadierok a podobne. 

Konkrétna štúdia ukazuje, že pri použití 50 % etanolu a extrakčných časoch (30; 45 a 60 

minút) koncentrácia fenolických látok rastie. To znamená, že pri 60 minútach je koncentrácia 

najvyššia. Štúdia ukazuje, že extrakčný čas má malý vplyv na získanie týchto látok. Väčší 

vplyv má napríklad pridanie kyseliny v určitom množstve [39]. Taktiež ďalšie štúdie vybrali 

ako najvhodnejšie rozpúšťadlo etanol o koncentrácii 50–60 % obj. 

 

4.1.2 Extrakcia v závislosti od času (čistá voda) 

Ako bolo v experimentálnej časti napísané, pre tento typ extrakcie bola použitá čistá voda, to 

znamená, že je zbavená iontov pomocou prístroja na prípravu deionizovanej vody. Neboli 

pridané do nej žiadne zložky. Výsledky boli zhrnuté do tabuľky 3 a pre lepšiu predstavivosť 

bol vytvorený graf, závislosť koncentrácie fenolických látok na čase extrakcie (graf 3).  

 

Tabuľka 3: Koncentrácia celkových fenolických látok v čistej, deionizovanej vode 

čas extrakcie (min) koncentrácia - cGAE (mg/l) 

10   19,3 ± 2,0 

20   37,2 ± 2,3 

30   45,6 ± 0,9 

40   59,5 ± 1,2 

50   73,3 ± 2,0 

60 105,1 ± 2,0 
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Graf 3: koncentrácia fenolických látok v závislosti od času 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky. 

 

Z grafu možno vyčítať, že nami zadaný maximálny extrakčný čas, 60 minút, je pre vodu 

nedostačujúci. Voda nedokáže extrahovať dostatočné množstvo v danom čase a bolo by treba, 

podľa trendu stúpania ešte nejaký čas navyše, aby sa koncentrácia vyrovnala. V našom 

prípade bola najvyššia koncentrácia v čase 60 minút a stanovila sa na 105,1 ± 2,0 mg/l. 

Celkovo deionizovaná voda ako rozpúšťadlo, je v tomto prípade zlé riešenie, hlavne čo sa 

týka množstva vyextrahovaných látok. Jediná výhoda čistej vody je, že je ľahko dostupná 

a relatívne lacná. 

 

4.1.3 Optimalizácia rozpúšťadla v závislosti od času (zmes glycerol-voda) 

Ako posledné zmesi boli prevedené extrakcie pomocou glycerolu a vody v rôznych 

pomeroch. Konkrétne pomery boli 10:90; 20:80 a 40:60. Extrakcie boli taktiež prevedené pri 

laboratórnej teplote a pri atmosférickom tlaku. Výsledky merania obsahu fenolických látok 

v rozpúšťadle sú uvedené v tabuľke 4 a následne pre prehľadnosť boli koncentrácie 

z jednotlivých pomerov vynesené do stĺpcového grafu (graf 4). 

 

Tabuľka 4: Koncentrácia celkových fenolických látok v rôznych pomeroch vo zmesi glycerol:voda 

čas extrakcie (min) 
koncentrácia - cGAE (mg/l) 

pomer 10:90 pomer 20:80 pomer 40:60 

10 41,0 ± 3,5 36,2 ± 2,8 100,9 ± 2,3 

20 77,4 ± 1,0 66,5 ± 1,3 127,1 ± 3,3 

30 95,3 ± 3,3 110,4 ± 2,3 138,5 ± 2,0 

40 106,6 ± 1,9 127,9 ± 1,0 166,8 ± 3,3 

50 120,7 ± 2,9 132,9 ± 2,0 169,3 ± 1,5 

60 123,0 ± 1,6 134,2 ± 1,3 173,3 ± 2,5 
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Graf 4: Porovnanie koncentrácií jednotlivých pomerov v závislosti od času 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky. 

 

Z tabuľky a grafického znázornenia časových priebehov extrakcií je zrejmé, že najvyššie 

koncentrácie boli dosiahnuté v pomere 40:60 a v čase 40 minút. Koncentrácia činila  

169,8 ± 1,5 mg/l (berúc do úvahy, že v ďalších časoch sa koncentrácia mení minimálne). 

Z grafu vidno aj to, že pri pomere 10:90 a 20:80 sa koncentrácie výrazne nelíšia a trend 

zvyšovania koncentrácii je veľmi podobný. Celkovo pri všetkých pomeroch rozpúšťadla sú 

koncentrácie dosť podobné. Porovnaním s vodou, je glycerol ako rozpúšťadlo lepší, ale nie 

oveľa. Napríklad pri 60 minúte sa voda oproti najviac koncentrovanému glycerolu (40:60) líši 

len o 68,2 mg/l. Ak zoberieme do úvahy najmä ekonomickú stránku, tak glycerol sa oplatí 

pravdepodobne najmenej. 

 V minulosti sa tvrdilo, že kapacita glycerolu na zvýšenie účinnosti extrakcie polyfenolov, je 

spôsobená len jeho polaritou. Avšak na základe nových štúdií, sa zistilo, že zvýšenie účinnosti 

možno pripísať aj jeho nižšej dielektrickej konštante (ε = 42,5). Pridanie glycerolu k vode 

priaznivo mení dielektrickú konštantu vody, čo znižuje polaritu pre účinnejšiu extrakciu 

daných látok. Samozrejme, že rozpustnosť fenolov je komplikovaný jav, a je závislý od 

viacerých parametrov, ako napríklad intramolekulové sily (najmä vodíkové väzby). 

 Zo štúdie je možné povedať, že so zvyšovaním koncentrácie glycerolu vo vode, sa zvyšuje 

aj koncentrácia fenolických látok. Konkrétna štúdia použila dokonca aj 90 % glycerol a mala 

celkom dobrú výťažnosť. Čo sa týka trendu stúpania, je podobný s trendom v tejto práci. 

Najstrmšie stúpanie bolo v tomto prípade od použitia 70 % glycerolu [40]. 
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4.1.4 Výber najlepšieho rozpúšťadla 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, boli použité 3 druhy rozpúšťadiel, a to 

zmes etanol-voda, deionizovaná voda a zmes glycerol-voda v rôznych pomeroch. Teplota 

bola laboratórna a tlak atmosférický.  

 Parameter, ktorý určil najvhodnejšie rozpúšťadlo, bola najvyššia koncentrácia fenolických 

látok a samozrejme, aj čo najkratší čas. Výsledok je uvedený v prehľadnom stĺpcovom grafe, 

v ktorom sú zobrazené najvyššie koncentrácie zo všetkých pomerov, v čo najkratšom čase 

(graf 5). Pre lepšiu predstavivosť je znázornený aj graf, kde sú vybrané 3 najlepšie 

rozpúšťadla v konkrétnych pomeroch  závislosti od času (graf 6). 

 

 

Graf 5: Výsledné koncentrácie všetkých rozpúšťadiel pri najkratšom čase 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky. 

 

 

Graf 6: časová závislosť 3 najlepších rozpúšťadiel 

Na začiatku z Grafu 5 vidieť, že jednoznačne najlepšou voľbou je zmes etanol-voda. 

Rozdiel medzi glycerolom a etanolom je v koncentrácii fenolických látok viac než 650 mg/l. 

Z druhého grafu, ktorý znázorňuje časovú závislosť je vidieť, že najlepšou voľbou je zmes 

etanol-voda v pomere 60:40 s koncentráciou 793,5 mg/l. U tohto pomeru boli namerané 
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najvyššie koncentrácie fenolických látok a aj najkratší čas, potrebný k vyextrahovaniu 

všetkých látok. 30 minút sa dá brať ako najlepší čas, pretože u dlhšej extrakcie sa 

koncentrácia prakticky skoro nemení. 

 

4.1.5 Optimalizácia navážky červených matolín vo vybranom rozpúšťadle a čase 

V najlepšom rozpúšťadle, teda v zmesi etanol-voda (60:40) a v čase 30 minút, bola prevedená 

optimalizácia navážky červených matolín. Inými slovami, koľko červených matolín je 

potrebných na vyextrahovanie najväčšieho množstva fenolických látok.  

 Čo sa týka navážky, bolo určených 5 navážok v hmotnostiach 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 a 4,0 g. 

Navážky boli zvážené na analytických váhach s presnosťou na 4 desatinné miesta. Po nájdení 

najlepšieho pomeru navážky ku celému objemu, bola s vybranou navážkou prevedená 

opakovaná extrakcia. Opakovaná extrakcia bola uskutočnená za účelom zistenia, či sa z danej 

navážky nezíska väčšie množstvo fenolických látok. Výsledky sú znázornené v tabuľke 5 

a v grafe 7.  

 

Tabuľka 5: Výsledné koncentrácie fenolických látok pri rôznych navážkach 

navážka (g) 
koncentrácia cGAE (mg/l) 

etanol-voda (60:40) – 30 min 

0,5 141,5 ± 6,1 

1,0 236,7 ± 3,9 

2,0 766,1 ± 8,4 

3,0 838,5 ± 11,1 

4,0 959,6 ± 9,7 

 

 

Graf 7: Závislosť koncentrácie fenolických látok od hmotnosti červených matolín 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky. 
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Z grafu je vidieť, že najvyššia koncentrácia bola dosiahnutá pri navážke 4 g a to konkrétne 

959,6 mg/l. Taktiež je možné povedať, že od navážky 2 g sa koncentrácia rapídne nezvyšuje. 

Takže pokiaľ je situácia, že nie je k dispozícii dosť hroznových matolín, môže byť navážka 

s 2 g matolín braná ako dostačujúca. To platí aj pre ekonomickú stránku. Keďže v tomto 

prípade nebolo núdze o matoliny, tak ako najlepšia navážka s najvyšším výťažkom bola 

vybraná navážka so 4 g matolín. 

 Z praxe je dokonca možné tvrdiť, že pri väčších hmotnostiach navážok v danom objeme, sa 

môže koncentrácia fenolických látok znižovať. Dôvod je ten, že pri veľkom množstve 

matolín, sa znižuje elučná sila rozpúšťadla. Jednoducho povedané, veľa matolín znamená zlé 

premiešavanie v danom objeme rozpúšťadla a látky tým pádom ťažšie prechádzajú do 

kvapalnej fázy. V tomto prípade sa dá povedať, že pomer navážka ku objemu rozpúšťadla 

(1:5) je hraničný. Podľa všetkého, vyššie pomery by znamenali práve zníženie koncentrácie 

fenolických látok. 

 Konkrétne porovnania koncentrácií fenolických látok v závislosti od navážky neboli 

vykonané z dôvodu nenájdenia žiadnej dostačujúcej literatúry. 

 

4.1.6 Opakovaná extrakcia 

Pre opakovanú extrakciu bola vzatá najlepšia navážka, v tomto prípade to boli 4 g matolín. 

Matoliny boli vyextrahované v najlepšom rozpúšťadle, čiže v zmesi etanol-voda, v pomere 

60:40 a v čase 30 minút. Opakovaná extrakcia bola prevedená 3krát. Výsledok opakovanej 

extrakcie je zobrazený v grafe 8.  

 

 

Graf 8: Výsledné koncentrácie fenolických látok pri opakovanej extrakcii 

* Keďže relatívna smerodajná odchýlka (RSD) je dosť nízka, tak z tohto dôvodu neboli do 

grafu zadané chybové úsečky. 

 

 Z grafu je zrejmé, že opakovaná extrakcia, v tomto prípade, je celkom zbytočná. Pri 

extrakcii do 2. stupňa je koncentrácia fenolických látok viac než o polovicu nižšia.   
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť využitie hroznových matolín z výroby vína a taktiež 

optimalizovať extrakciu aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú v matolinách. V práci bola 

použitá zmes červených hroznových matolín z vinárskeho podniku Réva Rakvice. 

 Počas práce boli použité 2 metódy, a to extrakcia fenolických látok z matolín a následne 

spektrofotometrické stanovenie celkových fenolických látok. V experimente boli uskutočnené 

série extrakcií a na konci bolo vybrané najvhodnejšie rozpúšťadlo, ktoré vyextrahovalo 

najviac fenolických látok v čo najkratšom čase. Taktiež bola prevedená optimalizácia navážky 

a opakovaná extrakcia. 

 Na konci experimentu bolo zistené, že pri extrakcii deionizovanou vodou boli získané 

najnižšie výťažky fenolických látok z červených matolín, konkrétne 105,1 ± 2,0 mg/l, berúc 

do úvahy najvyšší čas, teda 60 minút. Najvyššie koncentrácie fenolických látok boli získané 

pri použití zmesi etanol-voda, a to vo všetkých pomeroch. Zmes glycerol-voda sa ukázala, 

ako nie veľmi dobrá, pretože sa podobala deionizovanej vode. 

 Ako 3 najlepšie rozpúšťadla boli vybrané  dve zmesi etanol-voda, v pomeroch 60:40 

a 40:60 a taktiež zmes glycerol-voda, v pomere 40:60. Pri zmesi etanol-voda (pomer 60:40) 

boli dosiahnuté najlepšie výsledky, kde koncentrácia fenolických látok bola stanovená na  

761,9 ± 6,3 mg/l, pri najkratšom možnom čase, v tomto prípade pri 30 minútach. 

 Pri zistení, ktorý typ rozpúšťadla je najvhodnejší k extrakcii aktívnych látok, bola následne 

prevedená optimalizácia navážky. Pri tomto kroku sa zistilo, že najviac vyextrahovaných 

látok poskytla navážka 4 g. Ako bolo uvedené v kapitole 4.1.5, pri určitej situácii by postačila 

aj navážka s 2 g matolín. Pri navážke 4 g, bola koncentrácia fenolických látok stanovená na 

959,6 ± 9,7 mg/l. 

 Na konci bola prevedená ešte opakovaná extrakcia, kde sa zisťovalo, či má zmysel 

extrahovať použité matoliny do 2. stupňa. Zistené bolo, že je zbytočné extrahovať matoliny 

viac ako 1krát. Koncentrácia fenolických látok v 2. stupni extrakcie bola viac ako o polovicu 

nižšia než pri extrakcii do 1. stupňa. 

 Zo všetkých meraní, je zrejmé, že vinné matoliny obsahujú dostatočné množstvo zdraviu 

prospešných látok, a sú teda dobrým zdrojom antioxidantov, ktoré možno použiť v ďalších 

odvetviach. 

Do budúcna, na základe nameraných a spracovaných výsledkov by mohli byť uskutočnené 

ďalšie práce, ako napríklad lepšie preštudovanie extrakcií a rozšírenie optimalizačných 

podmienok. Zistiť ako prebiehajú extrakcie pri rôznych teplotách, extrakčných metódach 

a podobne. Ďalej rozšíriť experimentálne metódy aj na zistenie konkrétnych fenolických látok 

pomocou vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie alebo zistiť antioxidačnú kapacitu 

a antiradikalovú aktivitu. 
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