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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá charakteristikou šťávy z černého bezu na základě vybraných 
chemických parametrů. 

V teoretické části je popsána botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho původu  
a rozšíření. Tato část se také zabývá léčivými účinky, který černý bez má a zmiňuje se zde 
pěstování a šlechtění této rostliny, spolu s některými vyšlechtěnými odrůdami. 

V experimentální části bylo provedeno několik stanovení shodných vždy pro planou odrůdu 
černého bezu a šlechtěnou odrůdu černého bezu. Při stanovení relativní hustoty nebyly 
zjištěny výraznější rozdíly mezi oběma vzorky. Podle pH byla kyselejší šťáva z bezu 
šlechtěného a tato šťáva vykazovala i vyšší obsah minerálních a organických kyselin, vyšší 
obsah redukujících cukrů a vyšší obsah kyseliny citronové. Naproti tomu šťáva z plodů bezu 
planého měla vyšší celkový obsah aminokyselin a množství minerálních látek. 

 
 
 
ABSTRACT  

This study is about characteristic of eldberry juice based on selected chemical properties. 
In the theoretical part, it is described botanical characteristic, including place of origin  

and spread. This part is also about the healing effects of elderberry and cultivating  
and improving of this plant is also mentioned there, together with some varieties  
of elderberries. 

In the experimental part, there were made some determinations the same for wild variety  
of elderberry and for cultivated elderberry. There were not found significant differences  
in relative density between both samples. According to pH, the more acidic is the cultivated 
variety of juice and this juice also contains higher content of organic and mineral acids, 
reducing sugars and citric acid. On the other hand the wild variety juice contains higher total 
content of amino acids and mineral solids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Bez černý, šťáva z plodů, chemické parametry. 
 
 
KEYWORDS 
Elder, juice, chemical parameters. 
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1 ÚVOD 
 
Bez černý (Sambucus nigra L.) je prastará rostlina, o níž nacházíme zmínky již  
ve starověkých spisech řeckých, římských a středoasijských lékařů, jako byli  
např. Hippokrates, Galenos, Avicenna a později i Paracelsus. O černém bezu existuje velká 
řada pověstí a mýtů, které jsou založeny na léčivé síle rostliny, a proto je odedávna bez 
považován za rostlinu s nadpřirozenou mocí. Uctívání černého bezu má většinou náboženské 
kořeny. 
 
Plané odrůdy černého bezu rostou téměř všude, nevybírají si půdu, nepotřebují speciální 
ošetřování, o jejich rozšíření se starají zejména ptáci. V posledních letech ale získává černý 
bez stále větší význam, jak z lékařského, tak z potravinářského hlediska, a proto se mu začíná 
dostávat spousta pozornosti od pěstitelů a šlechtitelů. 
 
V současné době je černý bez pěstován v malé míře v několika evropských zemích, zejména 
v Anglii, Švédsku, Rakousku a Dánsku. V těchto i v několika dalších zemích, je černý bez  
využíván hlavně pro průmyslovou výrobu bezinkových šťáv, šťávních koncentrátů a extraktů 
z květů. Bezinkový extrakt z květů má velmi příjemnou chuť a jeho vůně je často velmi 
podobná přírodní vůni květů. Bezinkový nápoj má příjemnou ovocnou chuť s květnatými 
příchutěmi, podobně jako např. med. Černý bez je přírodní barvivo a jeho výtažků je možné 
také využít při výrobě zmrzliny, jogurtu, vína, čaje, marmelády, želé, bonbonů, koláčů  
a dalších potravinářských výrobků. 
 
Zvyšující se poptávka po produktech z černého bezu zvýšila i vědecký zájem o tuto rostlinu. 
Mezi jedny z nejvýznamnějších vědců zabývajících se právě výzkumem  černého bezu patří 
Karl Kaack z Dánského institutu zemědělských věd. Ten se mj. zabývá výběrem genotypů 
černého bezu různých vyšlechtěných kultur nejlépe se hodících k přípravě bezové šťávy, 
vztahem mezi senzorickou kvalitou a těkavými sloučeninami v surové šťávě z bezinek, stejně 
jako vztahem mezi senzorickou kvalitou a těkavými sloučeninami v extraktech z květů 
černého bezu. 
 
Cílem této práce je na základě vybraných chemických parametrů porovnat rozdíly mezi 
šťávou z plodů bezu planého a šťávou z plodů vyšlechtěného bezu, konkrétně odrůdy 
Bohatka, která byla vyšlechtěná v Bojnicích na Slovensku. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Botanická charakteristika černého bezu 
Latinský název černého bezu Sambucus nigra L., pochází pravděpodobně z řeckého slova 
„Sambux“, které označuje barvivo, obsažené v plodech bezu a slova „niger“, které je 
odvozeno od černých plodů [1]. 
 
Bez černý se řadí do čeledi zimolezovitých (Loniceraceae). Je to keř, může se vzácněji 
vyskytovat i jako strom, dorůstající výšky několika metrů, s větvemi vyplněnými bílou, 
vatovitou dření. Mladé větve jsou zelené, později šedé a mají nápadné čočkovité jizvy. 
Řapíkaté, vstřícně postavené listy jsou lichozpeřené, s dvěma až třemi jařmy elipsovitých  
až podlouhlých lístků. Lístky jsou, kromě spodní části u řapíku, zubaté a po rozemnutí 
nepříjemně páchnou. Malé kvítky se žlutobílou korunou také silně a nepříjemně voní. Skládají 
bohaté, velké a ploché vrcholíky, známé jako tzv. kosmatice (obr.1). Plodenství je nicí, 
stopky červenofialové. Plody jsou lesklé červenofialové až tmavé peckovice (obr.2)  
se třemi semínky a s dužninou plnou purpurové šťávy [2,3]. 
 
Bez černý lze zaměnit za bez chebdí (Sambucus ebulus L.), jehož listy a květy mají stejné 
vlastnosti jako bez černý, ale jehož plody jsou jedovaté [4]. Důležitým rozpoznávacím 
znakem bezu černého od bezu chebdí jsou tyčinky. Pět tyčinek u květu černého bezu je 
poléhavých, zatímco tyčinky chebdí jsou rovné [2]. Mezi několik dalších podrobností, podle 
kterých lze tyto dvě rostliny od sebe odlišit, patří i to, že bez černý má dřevnatý stonek  
a je to keř, zatímco bez chebdí má stonek jako bylina. Bez černý má lichozpeřené listy  
s 3 až 7 lístky, zatímco bez chebdí s 11 a více. Aroma bezu černého není zdaleka tak silné  
a nepříjemné jako aroma bezu chebdí a v neposlední řadě také to, že zralé plody bezu černého 
visí dolů, zatímco plody bezu chebdí trčí vzhůru [4].  
 

 

 
Obr.1 Černý bez - květy                              Obr.2 Černý bez - plody 
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2.1.1 Původ černého bezu, jeho rozšíření a místa výskytu 
Semena černého bezu byla zjištěna již v neolitických sídlištích člověka. Mnoho pověstí  
a různých příběhů dokazuje, že černý bez měl pro prapůvodní obyvatelstvo velký význam. 
Staří Slované bez uctívali a věřili v jeho kouzelnou moc; šťávou z plodů barvili nejen látky, 
ale zdobili jí i tváře dřevěných bůžků [3]. Dokazuje to i známé přísloví, které známe dodnes: 
„Před heřmánkem smekni, před bezem klekni!“ 
 
Černý bez má svůj původ v Evropě. Jeho severní vegetační hranice probíhá v oblasti jižní 
části Švédska až do Litvy, ale území jeho původu se rozprostírá také v Austrálii, Jižní 
Americe, Severní Africe, ale i v západní a střední Asii. Dnes je černý bez rozšířen po celé 
Evropě a Malé Asii, roste na Kavkaze, v Arménii, v Íránu a zasahuje až do západní Sibiře [1]. 
 
Původně se vyskytoval zejména v lužních lesích na záplavové půdě, v pobřežních křovinách  
a světlých listnatých či smíšených lesích, odedávna se vysazoval u venkovských stavení jako 
léčivá bylina a vzhledem k tomu, že semena jsou roznášena ptáky a rostlina je nitrofilní, 
vyskytuje se dnes velmi hojně u zdí, plotů, na rumištích, skládkách, v zanedbaných zahradách 
a parcích od nížin až do podhůří. Černý bez se prakticky vyskytuje na různých místech, která 
jsou osídlena člověkem. Rostliny, které jsou v zahradách, se ničím neodlišují od rostlin, 
rostoucích ve volné přírodě, černý bez lze označit jako divoce rostoucí rostlinu, i jako 
šlechtěnou kulturu. Černý bez není náročný na místo, ale vyhýbá se vápenitým půdám  
a vyhledává půdy dusíkaté, vlhké a bohaté na humus a je v podstatě jedno, jestli se tyto místa 
vyskytují ve stínu nebo na slunci. Nejlépe se černému bezu ale daří ve vlhkých lesnatých 
půdách. Černý bez je možné najít i na kamenitých místech, zarostlých křovím a kolem 
vodních toků, dále v různých roklinách a kopcích. Různé výzkumy také prokázaly, že černý 
bez není citlivý na znečištěné ovzduší [1]. 
 
 
2.1.2 Sběr černého bezu a jeho úprava 
U černého bezu se sbírají všechny jeho části: květy, listy, kůra, plody i kořen. 
 
Květy bezu (Flores sambuci) se sbírají zhruba od počátku května až do června. Sbírají se celá 
květenství (vrcholíky) před plným rozkvětem i s hlavní stopkou do 1 cm odstřihováním. 
Nesbírají se za deště, protože květy jsou na déšť velmi citlivé a vlhké mohou opadávat. Květy 
se také snadno zapařují, proto se nesmí při sběru stlačovat. Nejlépe se květy suší při umělé 
teplotě asi 40 °C buď zavěšené na šňůrkách nebo na lískách v tenké vrstvě. Pokud jsou květy 
správně usušené, jsou velmi lehce oddělitelné od stopky květenství. Usušené květy  
se prosívají přes síta a tím se oddělují vlastní květy od celého květenství. Správně usušený 
květ má bleděžlutou barvu, příměs tmavých květů je nežádoucí a je nutno ji odstranit [1,5]. 
 
Listy černého bezu (Folia sambuci) se sbírají v době od dubna do října, v květnu a v červnu 
mají ovšem největší účinek. Listy se suší v místnosti s dostatečným přísunem čerstvého 
vzduchu [1,5]. 
 
Bezová kůra (Cortex sambuci) je nejlepší čerstvá, proto se sbírá z mladých výhonků. Kůru  
je nejlepší sušit ve stínu nebo při umělé teplotě maximálně 40 °C. Kůra se sbírá převážně  
pro lékařské účely a její účinky jsou obdobné jako účinky listů, jen o něco silnější [1]. 
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Plody (bobule) černého bezu jsou zralé, když mají modročernou barvu. Zralé bobule  
se sklízejí od září do října. Při sběru plodů se odstřihne trs s bobulemi těsně před prvním 
rozvětvením, vlastní stopka tedy zůstává na keři. Šťáva z bobulí zanechává černé skvrny jak 
na oděvu, tak i na pokožce a je těžko odstranitelná. Suší se nejprve na slunci a dosouší  
se umělým teplem až do úplného scvrknutí a svraštění plodů, které se pak sdrhnou se stopek. 
Dobře usušené plody mají leskle černofialovou barvu, jsou bez pachu a mají obvykle nakysle 
sladkou, poněkud svíravou chuť [1]. Plody černého bezu lze použít jen po tepelném 
zpracování. 
 
 
2.1.3 Léčivé účinky 
Léčivé účinky plodů černého bezu byly známy již ve starověku. Dnes se používají k léčení 
nejrůznějších onemocnění a chorob, jak již bylo zmíněno, všechny části černého bezu – květy, 
listy, plody, kůra i kořen. 
 
Květy bezu černého obsahují minerální soli (zejména dusičnan draselný), flavonové 
glykosidy (rutin a kvercetin) a organické kyseliny, díky kterým vyvolávají pocení, jsou 
močopudné, čistí organismus a mají protizánětlivé účinky. Obsahují také rostlinný sliz, který 
způsobuje projímavé účinky. Listy bezu černého mají podobné vlastnosti jako květy, ale kvůli 
jejich aroma jsou nálevy z nich méně příjemné [4]. 
 
Plody bezu černého obsahují kyseliny, cukr, vitamin C a glykosid sambunigrin, který může 
být toxický, ale pokud se užívá v přiměřených dávkách, je neškodný. Díky svému složení 
posilují organismus a jsou projímavé [4]. 
 
Lýko (vrstva nacházející se pod kůrou kmene a větví), má projímavé a močopudné vlastnosti. 
Od pradávna se používalo k léčbě otoků a vodnatelnosti [4]. Nejsilnější účinky má kořen, 
který se používá hlavně k přípravě kloktadla [5]. 
 
Bez černý má v přírodním léčitelství obrovské uplatnění, ať už jde o jeho již zmíněné využití 
jako potopudného prostředku, např. v kombinaci s lipovým květem při chřipce  
a při nachlazení. Užívá se při chorobách dýchacích cest, chrapotu, kašli a angíně.  
Je univerzálním lékem při neuralgiích, vyplavuje z těla přebytečnou kyselinu močovou. Léčí 
všechny choroby zažívacího traktu. Má blahodárný vliv na pružnost cév, upravuje krevní tlak, 
takže ho lze používat při nízkém i vysokém krevním tlaku. Jeho použití je rozsáhlé  
i v dermatologii, kde se používá k obkladům při různých kožních chorobách. Byl u něho 
zjištěn i účinek protirakovinný, zvláště u nádorů zevně přístupných pomocí obkladů  
ze zředěné tinktury připravené z listů s přídavkem kůry [5]. 
 
Využít ho lze i v kosmetice, kde se používá k přípravě pleťových krémů, vod, masek atd., 
protože má bělící účinky, zjemňuje pleť a odstraňuje pihy [5]. 
 
Přestože nejsou žádné kontraindikace známé, musí se s bezinkami zacházet opatrně, neboť  
při nadměrném používání bylo u některých lidí zaznamenáno bušení a bolesti srdce, 
nechutenství, nevolnost, někdy i průjem a zvracení [5]. 
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2.1.4 Pěstování 
Pro pěstování na zahradě je černý bez celkem nenáročný. Nejlepší doba pro výsadbu je 
začátek jara nebo podzim. Doporučuje se sázet mladé rostlinky černého bezu asi v pěti 
metrové vzdálenosti od sebe, protože černý bez velmi rychle roste. Také je vhodné, přidat  
do půdy trochu vlhké rašeliny, která zabrání nadměrnému vysušování kořenů. Místa kolem 
sazenic se neodkrývají ani neodkopávají, z důvodu možného poškození plochých kořenů 
černého bezu. V severních a severozápadních regionech jsou nejlepším místem pro pěstování 
bezových keřů či stromů rohové, závětrné části domů a zdí [1]. 
 
V našem podnebném pásmu černý bez kvete od května do července, v plném květu se nachází 
v červnu, kdy květy dosahují velikosti od dlaně až po malý talíř. Lesklé černé, až černofialové 
plody se tvoří od srpna až do podzimu [1]. Časté deště během období květu škodí, protože 
dochází k poškození květenství. 
 
Černý bez je také velmi nenáročný na ošetřování. Můžeme z něj, jak již bylo zmíněno, použít 
všechny jeho části, a přitom nevyžaduje žádnou zvláštní péči a údržbu. Podle  
Hemgesberga [1] je ovšem nezbytné vyřezat a ostříhat po sklizni plodů staré větve, stejně tak, 
pokud chceme, aby nám černý bez rostl do krásných tvarů, měli bychom odstranit všechny 
výhonky vyrůstající přímo z kmene nebo půdy. Nejvhodnější dobou k novému řezu je zima. 
Dále zmiňuje, že černý bez vyžaduje čas od času mírné přihnojení, např. kompostem. 
K přípravě kompostu Hemgesberg doporučuje listy černého bezu, kterými se proloží 
jednotlivé vrstvy kompostu, čímž se urychlí také proces tlení. 
 
Stejně jako je černý bez nenáročný na svoji výsadbu a ošetřování, není složité ani jeho 
rozmnožování. Plody bobulí černého bezu obsahují semínka, které se jednoduše zasejí  
do prokypřené vlhké půdy, obohacené humusem. Rozmnožování lze také provést výsadbou 
řízků. K rozmnožování ve volné přírodě dochází opylováním hmyzem a tuto rostlinu 
může opylovávat až 17 druhů různého hmyzu [1]. Černý bez láká hmyz svou pronikavou 
vůní. 
 
 
2.1.5 Šlechtění, přehled vyšlechtěných odrůd 
Potřeba květů a plodů z černého bezu se neustále zvyšuje, např. kvůli zvětšující se výrobě 
různých léčiv. Z volné přírody nelze toto množství pokrýt, proto se začalo s pěstováním, 
šlechtěním a kultivací černého bezu. 
 
Odrůdy „Allesoe“ a „Korsor“ : Tyto odrůdy černého bezu rostou po několik desetiletí, ale 
jejich běžný vzrůst, zvláště výška a rozloha keřů nejsou nejuspokojivější a jejich obsah 
anthokyanů je nedostatečný [6]. 
  
Odrůda „Sambu“: Tato kultura pochází z roku 1997 [1] a v porovnání s předchozími 
odrůdami, má „Sambu“ významně vyšší obsah anthokyanů a o hodně atraktivnější chuť [6], 
proto je známá především pro výjimečně chutný sirup, který se připravuje z plodů této  
odrůdy [1]. 
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Odrůdy „Samidan“, „Sampo“, „Samdal“ a „Samyl“: Tyto odrůdy byly popsány  
a pojmenovány v roce 1989. „Samidan“ je kvůli malé velikosti vzrůstu keřů doporučován 
pouze pro pěstování v zahradách [6]. 
 
Odrůdy „Samocco“, „Finn Sam“ a „Gentofte“: Kultura „Samocco“ byla popsána  
a pojmenována v roce 1989, odrůda pojmenovaná jako „Finn Sam“ byla vyšlechtěna 
v Norsku a dánská kultura „Gentofte“ byla objevena v roce 1988 pěstitelem ovoce [6]. 
 
Odrůda „Donau“ : Tuto odrůdu se podařilo vypěstovat v roce 1965 v Rakousku. Má jen 
několik velkých květů, listy jsou také velké, hladké, sytě zelené. Za zmínku u této odrůdy 
stojí vysoký podíl dřeně větví [1]. 
 
Odrůda „Haschberg“: Odrůda Haschberg byla vypěstována v roce 1965 v Rakousku  
a vyznačuje se velmi nízkou náchylností k různým onemocněním a k napadání škůdci. 
Rostlina této odrůdy je asi dva metry vysoká. Tato odrůda kvete až na počátku června, není 
tedy nutné se obávat, že bude poškozena pozdními mrazíky. Odrůda „Haschberg“ je velmi 
odolná i proti silným dešťům, které ji nijak nemohou poškodit [1]. 
 
Odrůda „Prägarten“: Tato odrůda je vhodná k zaplnění rohových částí zahrad, protože 
rychle roste [1]. 
 
Odrůda „Hamburg“: Tato kultura je známá také pod názvem „černý diamant“, neboť má 
velké a šťavnaté plody. Odrůda je nejčastěji kultivována v severním Německu, v Rakousku  
a západní Evropě [1]. 
 
Odrůda „Riese von Voßloch“: Tato odrůda černého bezu je nenáročná na svoje pěstování  
a vyniká zejména svými velkými šťavnatými bobulemi. Jeden trs plodů odrůdy  
Riese von Voßloch může vážit až 200 g, a proto je pro pěstění tato odrůda nejvíce 
doporučována. Další výhodou této odrůdy je pravidelné dozrávání plodů, což zaručuje 
bohatou sklizeň. Z praxe pěstitelů je známo, že Riese von Voßloch dává dvojnásobné 
množství plodů, než ostatní, běžně rostoucí odrůdy bezu [1]. 
 
 
2.1.6 Experimenty s kulturami černého bezu 
V letech 1989-95 provádělo Výzkumné centrum Arslev [6] dva experimenty s 11 kulturami 
černého bezu. Cílem bylo porovnání výtěžnosti, váhy okolíku a obsahu anthokyanů, 
rozpustných látek a titrovatelných kyselin v jednotlivých kulturách, z důvodu doporučení 
kultur pro komerční produkci bezinek na výrobu koncentrátu z ovocných šťáv [6]. 
 
Experimenty byly prováděny na podzim roku 1989 a na podzim roku 1990, přičemž každý 
z experimentů zkoumal vždy šest kultur. První experiment byl prováděn s těmito kulturami: 
„Allesoe“, „Korsor“, „Samdal“, „Samocco“, „Sampo“ a „Samyl“. Druhý experiment byl 
prováděn s těmito kulturami: „Donau“, „Finn Sam“, „Gentofte“, „Haschberg“, „Mammut“  
a „Sampo“ [6]. 
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Odrůda „Sampo“ byla požita jako referenční kultura. Kultura „Haschberg“ vhodně nevyrostla, 
keře byly velmi malé a bylo nemožné zajistit spolehlivé výsledky výtěžnosti [6]. Průměrný 
výtěžek ostatních kultur v experimentu jedna i dva ukazuje Tabulka 2.1 a Tabulka 2.2. 
Průměrné hodnoty váhy okolíku a obsah anthokyanů, rozpustných látek a titrovatelných 
kyselin ukazuje Tabulka 2.3. 
 
 
Tabulka 2.1: Průměrný výtěžek a týden sklizně v září šesti kultur černého bezu v prvním 
experimentu v letech 1990-95 [6] 

Kultura Vzorky 
(počet) 

Výtěžnost 
(t/ha) 

Týden sklizně v září 

Sampo 40 10,9 1 
Samdal 40 10,8 1 
Samyl 39 8,9 1 
Allesoe 40 8,9 3 

Samocco 40 8,3 2 
Korsor 40 5,5 2 

 
Tabulka 2.2: Průměrný výtěžek a týden sklizně v září pěti kultur černého bezu v druhém 
experimentu v letech 1991-95 [6] 

Kultura Vzorky 
(počet) 

Výtěžnost 
(t/ha) 

Týden sklizně v září 

Finn Sam 8 14,4 2 
Sampo 16 10,4 1 

Gentofte 13 9,2 2 
Mammut 11 8,0 1 
Donau 16 4,1 1 

 
Tabulka 2.3: Průměrné hodnoty váhy okolíku a obsahu anthokyanů (cyanidin-3-glukosidu), 
rozpustných látek a titrovatelné kyseliny (kyselina citronová) jedenácti kultur obou 
experimentů [6].  

Kultura Okolík 
(g) 

Anthokyanin 
(mg/100g) 

Rozpustné látky 
(g/100g) 

Titrovatelná 
kyselina (g/kg) 

Finn Sam 129 518 9,4 10,8 
Gentofte 88 611 10,3 8,9 
Samdal 88 936 9,4 9,1 

Samocco 81 596 9,0 9,2 
Allesoe 72 531 9,0 9,1 
Sampo 72 877 10,1 10,5 
Samyl 70 846 9,0 10,2 

Mammut 70 1028 10,7 12,6 
Korsor 51 711 10,4 8,0 
Donau 46 770 12,0 7,2 

Haschberg  529 8,7 9,5 
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2.2 Chemické složení černého bezu 
 
Jak již bylo zmíněno, černý bez je nejvíce využíván pro své léčivé účinky, které mají všechny 
jeho části, pokud jsou užívány v přiměřeném množství a vhodně opracované. Černý bez totiž 
obsahuje i látky jedovaté a proto může působit i jako droga. Léčivá síla bezu vychází 
z kombinace jeho chemických sloučenin s ostatními speciálními látkami. 
 
Glykosidy: Glykosidy jsou ochranné a zásobní látky rostlin, jsou většinou hořké a jedovaté. 
Pro rostlinu mají pravděpodobně detoxikační význam, kdy se látky toxické a lipofilní,  
ve vodě nerozpustné, mohou přeměnit na látky ve vodě rozpustné, které se v rostlině mohou 
transportovat. Jedná se o deriváty cukrů, u nichž je hydroxylová skupina v poloze  
1 pyranosového nebo furanosového kruhu nahrazena zbytkem necukerné molekuly,  
tzv. aglykonem [7]. Podle způsobu navázání aglykonu se rozlišuje několik skupin glykosidů,  
např. flavanoidní, steroidní, antrachinové a další. Jedná se pouze o formální členění a nelze jej 
vždy přesně dodržet. Významný glykosid černého bezu je flavonolový glykosid rutin 
(kvercetin-3-rhamnoglukosid) (obr.3). Tento terapeuticky významný glykosid má název podle 
routy vonné, ze které byl poprvé vyizolován [7].  
 

                    

              
  

Obr. 3  Rutin (kvercetin-3-rhamnoglukosid)                              Obr.4  Sambunigrin 
 
Dalším významným glykosidem černého bezu je kyanogenní glykosid sambunigrin. 
Sambunigrin (obr.4) je jedovatý, protože kyanogenní glykosidy poskytují hydrolýzou 
kyanovodík. Kyanogenní glykosidy jsou doprovázeny směsí enzymů: ß-glykosidasy odštěpují 
cukr a oxynitrilasy udržují rovnováhu mezi kyanhydrinem na jedné straně a karbonylovou 
sloučeninou a HCN na straně druhé (obr.5) [7]. 
 
 
 

 
 

Obr.5  Hydrolýza glykosidů [7]  
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Alkaloidy: Alkaloidy jsou dusíkaté, bazické sloučeniny, které se nacházejí nejčastěji ve formě 
solí s organickými kyselinami. Jsou to látky lipofilní, málo rozpustné ve vodě, pevné  
a bezbarvé. Nejčastěji se vyskytují ve vyšších rostlinách, ale jejich přítomnost již byla 
prokázána i v houbách, plavuních a přesličkách. Velmi vzácně se vyskytují i u živočichů. 
Každá rostlina obsahuje zpravidla jeden hlavní alkaloid a ten bývá doprovázen vedlejšími 
alkaloidy, které jsou většinou strukturně podobné alkaloidu hlavnímu. Také v jednotlivých 
částech rostlin (semena, stonek, květ…) bývá složení alkaloidů podobné. Obsah alkaloidů 
v rostlině závisí na vnějších podmínkách, které na rostlinu působí. Během vegetace obsah 
alkaloidů kolísá a jejich tvorba se snižuje či dokonce zaniká při počátku kvetení [7]. Většina 
alkaloidů je pro člověka prudkým jedem. Přesný význam alkaloidů v rostlinách není dosud 
znám. Jedno z možných vysvětlení je, že jejich prudký účinek může chránit rostlinu  
před parazity a býložravci, což ale nemusí být pravidlem [7]. Významným alkaloidem listů  
a kůry černého bezu je alkaloid sambucin. 
 
Třísloviny: Důležitou součástí černého bezu jsou také třísloviny. Hemgesberg [1] uvádí,  
že šťáva z černého bezu obsahuje více tříslovin než jiné ovoce, přesněji, že jeden litr šťávy 
obsahuje až 4 mg tříslovin, zatímco ostatní ovocné šťávy obsahují na jeden litr jen 1 mg 
tříslovin. Obsah tříslovin závisí na stáří rostliny. Z chemického hlediska jsou třísloviny 
polyfenoly s vysokou molekulovou hmotností [7]. Třísloviny jsou látky chemicky nestálé, 
nejsou krystalické, zpravidla se rozpouštějí ve vodě nebo alkoholu na kyselé roztoky. Mohou 
být i anorganického původu (např. kamenec) [7], ale pro farmaceutický průmysl se využívají 
pouze organické, tedy rostlinné třísloviny. Hlavní využití tříslovin ve farmakologii zajišťuje 
jejich adstringentní účinek, což znamená schopnost tříslovin srážet bílkoviny za vzniku 
sloučenin resistentních vůči proteolytickým enzymům [7]. Třísloviny se používají  
při  problémech gastro-intestinálního traktu a kožních poranění. Své využití nacházejí také při 
léčbě zánětů, hemoroidů, střevních a žaludečních katarů a průjmů. Třísloviny jsou také dobré 
k léčení spálenin či omrzlin, protože jsou schopny srážet proteiny poškozené tkáně a vytvářejí 
membránu, která působí antisepticky a umožňuje rychlejší regeneraci tkáně. S těžkými kovy 
tvoří nerozpustné sloučeniny, proto se využívají jako antidota při otravách [7]. 
 
Saponiny: Z chemického hlediska jsou saponiny glykosidy, obsahují lipofilní aglykon 
(sapogenin) a hydrofilní cukerný zbytek [7]. Saponiny můžeme rozdělit podle charakteru 
sapogeninu na steroidní saponiny a triterpenické saponiny nebo podle jejich kyselosti  
na kyselé, neutrální nebo bazické saponiny. Kyselost způsobuje karboxylová kyselina, která je 
navázána na aglykonu nebo na cukru. Většina kyselých saponinů je triterpenických [7]. 
Saponiny jsou povrchově aktivní látky, při třepání s vodou silně pění, čehož se využívá 
v potravinářském í farmaceutickém průmyslu. Saponiny působí ale také jako krevní jedy, 
protože rozrušují červené krvinky. Mohou podporovat vstřebávání jiných účinných látek, 
dráždí žaludeční a střevní sliznice a mohou způsobovat až těžké záněty, protože mají silnou 
lokální dráždivost. 
 
Silice: Jako silice se označují těkavé, intenzivně vonící směsi přírodních látek. Jsou lipofilní, 
těžko rozpustné ve vodě, za normální teploty tekuté, olejovitého charakteru. Většinou jsou 
bezbarvé, během zpracování a skladování mohou ztmavnout v důsledku rozkladných reakcí. 
Silice se vyznačují optickou aktivitou a vysokým indexem lomu, což způsobuje přítomnost 
nenasycených sloučenin s dvojnými a trojnými vazbami. V silicích jsou zastoupeny 
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sloučeniny téměř všech chemických skupin, přičemž nejdůležitějšími zástupci chemických 
sloučenin jsou acyklické, monocyklické a bicyklické monoterpeny. Silice mají největší 
využití v potravinářském průmyslu a kosmetice, dále jsou také využívány ve farmaceutickém 
a chemickém průmyslu. Mají desinfekční účinky a různé účinky na nervovou soustavu,  
na vyměšování trávicích šťáv, podporují chuť k jídlu, dráždí kůži [7]. 
 
Pryskyřice a balzámy: Biogeneticky jsou pryskyřice a balzámy úzce spojeny se silicemi. 
Jedná se o amorfní hmoty, které se získají poraněním kmene stromů, kdy se začnou vylučovat 
fyziologické exkrety a patologické produkty. Vyloučené látky jsou většinou tekuté, sirupovité 
konzistence a nazývají se balzámy. Po vydestilování nebo odpaření těkavějších látek  
se získají pevné amorfní hmoty, nazývané pryskyřice [7]. Pryskyřice jsou po chemické 
stránce směsi terpenů, pryskyřičnatých kyselin a jejich esterů, pryskyřičnatých alkoholů  
a jejich esterů s aromatickými kyselinami. Jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech,  
ale nerozpustné ve vodě. Zahříváním měknou, tají a hoří čadivým plamenem. Balzámy jsou 
pryskyřičnaté směsi s vysokým obsahem aromatických balzamických kyselin – kyselina 
skořicová, kyselina benzoová a jejich estery [7]. 
 
Slizy: Slizy jsou polysacharidy, které tvoří stélku mořských řas, působením vody silně 
bobtnají. Pokrývají a chrání sliznici, mohou se využívat jako projímadla. Bývají součástí 
odtučňovacích čajů a uplatnění nacházejí i jako čeřící prostředky v pivovarnictví a vinařství  
a jako emulgátory v potravinářském průmyslu [7]. 
 
Gumy: Chemicky jsou gumy polysacharidy tvořené hexosami (D-galaktosa, L-rhamnosa)  
a pentosami (L-arabinosa) zakončené nejčastěji glukoronovou kyselinou, zpravidla ve formě 
solí vápníku, draslíku a hořčíku. Jedná se o amorfní látky, opticky aktivní, které ve vodě tvoří 
koloidní lepivé roztoky a které reagují kysele. Vznikají přeměnou látek v rostlinných blánách, 
ale příčina tvoření gumy není zcela jasná, vzniká i patologickými pochody [7]. 
 
Antokyany: Kaack [8] ve výzkumu pro výběr genotypů černého bezu, které se nejlépe hodí  
na výrobu ovocné šťávy zjistil, že ovocná šťáva z černého bezu je charakterizovaná dvěma 
minoritními antokyany: cyanidin-3-sambubiosid-5-glukosidem (obr.6) a cyanidin-3,5-
diglucosidem (obr.7) a dvěma majoritními antokyany: cyanidin-3-sambubiosidem (obr.8) 
a cyanidin-3-glucosidem (obr.9). 
 

   
 
Obr.6 Cyanidin-3-sambubiosid-5-glukosid [9]             Obr.7 Cyanidin-3,5-diglucosid [9] 
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Obr.8 Cyanidin-3-sambubiosid [9]                                  Obr.9 Cyanidin-3-glukosid [9] 
 
 
 
Kyseliny: Černý bez obsahuje velké množství kyselin, převážně organických, které mají 
kyselou chuť a jsou mírně projímavé. Mezi kyseliny obsažené v černém bezu patří: kyselina 
askorbová, kyselina jablečná, kyselina citrónová, kyselina olejová, kyselina linolová, kyselina 
linoleová, kyselina vinná, kyselina palmitová, kyselina stearová, kyselina šťavelová, kyselina 
mléčná a další. 
 
Vitaminy: Vitaminy jsou neenergetické nízkomolekulární organické sloučeniny, které 
organismus v určitém množství bezpodmínečně potřebuje. Většinu vitaminu si lidské tělo 
nedokáže samo vytvářet, jsou proto důležitou součástí potravy. Černý bez obsahuje  
vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 a vitamin C. Vitamin A (retinol) (obr.10) je 
vitamin rozpustný v tucích. Je nezbytný pro buněčné dělení a pro růst, účastní se udržování 
sliznic dýchacího, zažívacího a močového traktu a velmi důležitý je i pro zrak, kdy nedostatek 
tohoto vitaminu způsobuje šeroslepost a trvalý nedostatek může vést v krajním případě až 
k slepotě. Kromě toho je také velmi důležitý pro správný vývoj lidského plodu. Čerstvá 
bezová šťáva obsahuje dostatek vitaminu A [1].  
 

 
Obr. 10 Vitamin A 

 
Vitamin B1 (thiamin) (obr.11) je jedním z vitaminů skupiny B, chemicky se jedná o derivát 
pyrimidinu a thiazolu. Je rozpustný ve vodě. Hlavní funkcí thiaminu je přeměna sacharidů  
na energii potřebnou pro funkci naší nervové soustavy. Pomáhá také bránit tvorbě vedlejších 
toxických produktů tělesného metabolismu. Čerstvě vylisovaná šťáva z černého bezu, která 
vitamin B1 obsahuje, se nesmí nechat příliš dlouho na vzduchu, protože vitaminy jsou těkavé 
látky a jejich úplné množství je v bezové šťávě zachováno bezprostředně po vylisování  
plodů [1]. 
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Obr. 11 Vitamin B1                                                                     Obr. 12 Vitamin B2 
 
Vitamin B2 (riboflavin) (obr.12) je důležitý pro uvolňování energie z potravy. Schopnost 
organismu ukládat riboflavin je omezená, proto je důležité zajistit jeho příjem. Vitamin B2 je 
nezbytný pro růst, k celkovému vývoji a prospívání pokožky a činnosti zraku. Účastní se 
metabolismu tuků a bílkovin a ovlivňuje účinky mnoha enzymů. Příznaky nedostatku 
vitaminu B2 jsou rozpraskané rty, zarudlé oči, dermatitida a určitá forma chudokrevnosti. 
Stejně jako ostatní vitaminy skupiny B je i tento vitamin rozpustný ve vodě [1]. Podle 
Hemgesberga [1] obsahuje 100 g plodů černého bezu cca 0,78 mg vitaminu B2. 

 
Vitamin B3 (niacin) (obr.13) je důležitý k uvolňování energie ze sacharidů. Účastní se řízení 
hladiny krevního cukru, udržuje zdravou kůži a správnou funkci nervového systému  
a zažívacího traktu. Nedostatek vitaminu může způsobit nespavost, stavy úzkosti a deprese. 
Úplný nedostatek niacinu může vyvolat pelagru - onemocnění projevující se průjmem, 
dermatitidou a demencí [1]. Podle Hemgesberga [1] obsahuje 1 litr bezové šťávy cca 40 mg 
niacinu. 
    

                                       
 
               Obr. 13 Vitamin B3                                                 Obr. 14 Vitamin C 
 
Vitamin C (kyselina askorbová) (obr.14) je důležitý pro tvorbu kolagenu, bílkoviny, která je 
součástí zdravé kůže, kostí, chrupavek, zubů a dásní a je také významný při hojení ran  
a spálenin. Účastní se tvorby noradrenalinu, který reguluje tok krve a serotoninu, který   
mj. napomáhá spánkovým pochodům. Nedostatek vitaminu C může způsobit zvýšenou únavu, 
ztrátu chuti k jídlu a zvýšenou náchylnost organismu k infekci. Při dlouhotrvajícím 
nedostatku vitaminu C dochází k onemocnění zvanému kurděje [1]. Černý bez je rostlinou 
obzvláště bohatou na vitamin C, 100 g čerstvých plodů černého bezu obsahuje až 18 mg 
vitaminu C, jak uvádí Hemgesberg [1].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
3.1 Materiál 
 
Vzorek 1: Bez černý (Sambucus nigra L.) – šlechtěná forma černého bezu, odrůda Bohatka, 
vyšlechtěna v Bojnicích na Slovensku. 
 
Vzorek 2: Bez černý (Sambucus nigra L.) – planá forma černého bezu.  
 
3.2 Metody 
 
3.2.1 Stanovení relativní hustoty podle ČSN EN 1131 [10] 
Princip: Relativní hustota CCd °° 20/20  je hmotnost známého objemu analytického vzorku  

při 20 °C dělená hmotností stejného objemu odvzdušněné vody při 20 °C (bezrozměrné číslo). 
Stanoví se pyknometrem. 
 
Použitelnost: Metoda se používá pro stanovení relativní hustoty CCd °° 20/20  ovocných  

a zeleninových šťáv a podobných výrobků. 
 
Chemikálie: Roztok dichromanu draselného a kyseliny sírové. 
 
Přístroje a pomůcky: Analytické váhy, pyknometr podle Reischauera na 50 ml, termostat 
nebo vodní lázeň nastavitelná na 20 °C, kapilára, exsikátor s vysoušedlem. 
 
Postup: Suchý pyknometr se zváží s přesností na čtyři desetinná místa, naplní se těsně  
nad rysku odvzdušněnou vodou, uzavře se zátkou a nechá se temperovat na 20 °C. Potom  
se výška hladiny vody upraví kapilárou tak, aby se spodní okraj menisku právě dotýkal rysky 
pyknometru. Prázdná část hrdla pyknometru se vysuší tamponem z filtračního papíru, 
pyknometr se uzavře zátkou, pečlivě osuší a zváží s přesností na čtyři desetinná místa.  
Po zvážení se pyknometr propláchne zkoušeným vzorkem, naplní se vzorkem těsně nad rysku 
a dále se postupuje jako s vodou. 
 
Výpočet: Relativní hustota CCd °° 20/20  vzorku se vypočítá podle vztahu: 

ab

ac
CC mm

mm
d

−
−=°° 20/20  

kde: 

am je hmotnost prázdného pyknometru v g; 

bm je hmotnost pyknometru naplněného vodou při 20 °C v g; 

cm je hmotnost pyknometru naplněného analytickým vzorkem při 20 °C v g. 

 
Relativní hustota CCd °° 20/20  analytického vzorku se vyjádří na čtyři desetinná místa. 
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Přesnost: Absolutní hodnota rozdílu výsledků dvou jednotlivých zkoušek, provedených  
na stejném zkušebním materiálu jedním pracovníkem, za použití stejného zařízení, 
v nejkratším možném časovém intervalu nemá přesáhnout hodnotu 0,00018. 
 
3.2.2 Stanovení hodnoty pH [11] 
Princip: Hodnota pH je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů v molech  
na litr roztoku. Měří se potenciometricky. 
 
Použitelnost: Metoda se používá pro stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv  
a podobných výrobků. 
 
Chemikálie: Tlumivý roztok pH 7,00 při 20 °C, tlumivý roztok pH 10,00 při 20 °C. 
 
Přístroje a pomůcky: pH metr, skleněná elektroda na měření pH, referenční elektroda. 
 
Postup: Kalibrace pH metru a elektrod se provádí podle návodu výrobce přístroje. Pokud 
vzorek obsahuje znatelné množství oxidu uhličitého, zbaví se plynu protřepáním vzorku 
v uzavřené baňce, dokud se nepřestane uvolňovat plyn. Hodnota pH se změří podle návodu 
výrobce. 
 
Výpočet: Hodnota pH se zaznamenává na dvě desetinná místa. 
 
3.2.3 Stanovení titrační kyselosti [12] 
Princip: Titrační kyselost vyjadřuje obsah minerálních a organických kyselin a stanoví  
se potenciometrickou titrací standardním roztokem hydroxidu sodného do hodnoty pH 8,1. 
 
Použitelnost: Normovaná metoda pro zjištění titrační kyselosti u ovocných a zeleninových 
šťáv. 
 
Chemikálie: Hydroxid sodný (c = 0,25 mol l-1), kyselina šťavelová dihydrát p.a., kalibrační 
roztoky k pH metru. 
 
Přístroje a pomůcky: pH metr s přesností 0,01 jednotky pH, elektromagnetické míchadlo, 
byreta na 25 ml, pipeta 25 ml, odměrná baňka 100 ml, kádinka 50 ml. 
 
Postup: 
Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného: Nejprve se vypočte hmotnost 
dihydrátu kyseliny šťavelové potřebná pro přípravu 100 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol l-1. 
Vypočtené množství se diferenčně odváží s přesností na čtyři desetinná místa, kvantitativně  
se převede do odměrné baňky na 100 ml a doplní destilovanou vodou po značku. Z tohoto 
roztoku se pipetuje do titrační baňky přesně 10 ml, přidají se tři kapky roztoku fenolftaleinu  
a titruje se odměrným roztokem hydroxidu sodného do prvního trvalého růžového zbarvení. 
Titrace se provede třikrát a z průměrné spotřeby se vypočítá přesná koncentrace odměrného 
roztoku hydroxidu sodného. 
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Vlastní stanovení: 25 ml vzorku se pipetuje při 20 °C do kádinky a titruje se za stálého 
míchání odměrným roztokem hydroxidu sodného do hodnoty pH 8,1. 
 
Výpočet: Titrační kyselost vyjádřená v mmol H+ na litr výrobku se vypočítá podle vztahu: 
 

0

11000

V

cV
cH

⋅⋅=+  

kde: 

0V  je objem vzorku při titraci (25 ml), 

1V  je objem (ml) odměrného roztoku hydroxidu sodného, 

c  je přesná koncentrace (mol l-1) roztoku hydroxidu sodného. 
 
Titrační kyselost může být vyjádřena také obvyklým způsobem jako obsah převažující 
kyseliny v gramech na litr výrobku vynásobením vztahu pro výpočet +Hc  faktorem  

pro odpovídající kyselinu. 
 
3.2.4 Stanovení formolového čísla [13] 
Princip: Po přidání roztoku formaldehydu do analytického vzorku se uvolní z každé přítomné 
molekuly aminokyseliny jeden ion H+. Tento ion je následné potenciometricky titrován 
roztokem hydroxidu sodného. Počet milimolů hydroxidu sodného spotřebovaného na jeden 
litr analytického vzorku se nazývá formolové číslo a udává celkový obsah aminokyselin 
(nereaguje sekundární aminoskupina histidinu a guanidinová skupina argininu, pouze 
částečně reagují sekundární aminoskupiny prolinu a hydroxyprolinu). 
 
Použitelnost: Normovaná metoda pro zjištění celkového obsahu aminokyselin u ovocných  
a zeleninových šťáv. 
 
Chemikálie: Hydroxid sodný (c = 0,25 mol l-1), roztok formaldehydu o koncentraci 350 g l-1 
upravený za použití pH metru na pH 8,1 standardním roztokem hydroxidu sodného (roztok 
musí být připravován čerstvý v den použití), peroxid vodíku w(H2O2) = 300 g l-1. 
 
Přístroje a pomůcky: pH metr s přesností nejméně 0,05 pH, elektromagnetické míchadlo, 
byreta na 25ml, pipeta 25 ml, odměrná baňka 100 ml, kádinka 50 ml. 
 
Postup: 25 ml analytického vzorku se v kádince upraví za stálého míchání roztokem 
hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,25 mol l-1 na pH 8,1. Přidá se 10 ml roztoku formaldehydu  
a stále se míchá. Nechá se 1 minutu ustát a pak se za stálého míchání titruje odměrným 
roztokem hydroxidu sodného do pH 8,1. Pokud spotřebovaný objem přesáhne 20 ml, titrace 
se opakuje s 15 ml roztoku formaldehydu.  
 
Výpočet: Formolové číslo v ml roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,1 mol l-1 na 100 ml 
analytického vzorku se vypočte podle vzorce: 

 
formolové číslo = n⋅10  
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kde: 
n  je počet ml odměrného roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,25 mol l-1 spotřebovaného 
při titraci. 
 
3.2.5 Stanovení popela [14] 
Princip: Popel je zbytek ovocné nebo zeleninové šťávy nebo podobného výrobku získaný 
dokonalým spálením organických složek a vody, vyjádřený v g/l. Popel se stanovuje vážkově 
po spálení analytického vzorku v muflové peci. 
 
Použitelnost: Normovaná metoda pro stanovení obsahu popela v ovocných a zeleninových 
šťávách a podobných výrobcích. 
 
Přístroje a pomůcky: Porcelánový kelímek, vodní lázeň, muflová pec, analytické váhy, 
exsikátor. 
 
Postup: Ve zváženém porcelánovém kelímku se na vodní lázni odpaří do sucha 10 ml 
analytického vzorku. Suchý zbytek se v digestoři pomalu zahřívá na horké desce, dokud  
se nevypálí větší část organického podílu. Spalování pokračuje v muflové peci až do úplného 
odstranění organického podílu. Zbytek musí být bílý. Porcelánový kelímek se nechá 
vychladnout na okolní teplotu v exsikátoru a ihned se zváží. Organický podíl se někdy 
neodstraní dokonale. V takovém případě se popel zvlhčí vodou a proces odpaření a spalování 
se opakuje. Je-li potřeba, proces se několikrát opakuje.  
 
Výpočet: Obsah popela v analytickém vzorku v gramech na litr se vypočítá podle vzorce: 

 
popel = ( )ab mm −⋅100  

kde: 
100 je přepočtový faktor z 10 ml na 1000 ml, 

bm  je hmotnost porcelánového kelímku s popelem v g, 

am  je hmotnost prázdného porcelánového kelímku. 

 
Obsah popela se vyjádří v gramech na litr analytického vzorku, výsledek se uvádí na dvě 
desetinná místa. 
 
3.2.6 Enzymové stanovení obsahu kyseliny citronové [15] 
Princip: Metoda je založena na enzymové přeměně citrátu na oxalacetát, z něhož se tvoří 
spontánní dekarboxylací pyruvát. Následná enzymová redukce oxalacetátu a pyruvátu 
redukovanou formou nikotinamidadenindinukleotidu je sledována spektrofotometricky. 
Obsah kyseliny citronové odpovídá celkovému úbytku NADH, což je možno měřit poklesem 
absorbance. Stanovení je založeno na následujících reakcích: 
 

(1) citrát → oxalacetát + acetát     (enzym citrátlyasa) 
(2) oxalacetát + NADH + H+ → L-malát + NAD+  (enzym malátdehydrogenasa) 
(3) pyruvát + NADH + H+ → L-laktát + NAD+  (enzym laktátdehydrogenasa) 
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Použitelnost: Normovaná metoda na stanovení kyseliny citronové v ovocných a zeleninových 
šťávách. 
 
Chemikálie: Oxalacetát, chlorid zinečnatý, hydrogenuhličitan sodný, síran amonný, pyruvát. 
 
Glycylglycinový tlumivý roztok pH 7,8: 7,13 g glycylglycinu se rozpustí v 70 ml vody, pH se 
upraví na 7,8 přídavkem asi 13 ml hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH) = 5 mol l-1, 
přidá se 10 ml roztoku chloridu zinečnatého o koncentraci 0,8 g l-1 a doplní se do 100 ml 
vodou. Roztok je stabilní při 4 °C nejméně 4 týdny. 
 
Roztok NADH: 30 mg disodné soli NADH a 60 mg hydrogenuhličitanu sodného se rozpustí 
v 6 ml vody. Roztok je stabilní při 4 °C nejméně 4 týdny. 
 
Suspenze enzymů malátdehydrogenasy a laktátdehydrogenasy: 0,270 ml komerčního 
preparátu malátdehydrogenasy (Sigma-Aldrich) se smíchá s 0,9 ml roztoku síranu amonného 
o koncentraci 3,2 mol l-1, přidá se 1,5 mg komerčního preparátu laktátdehydrogenasy  
(Sigma-Aldrich) a směs se dobře promíchá. Suspenze je stabilní při 4 °C nejméně jeden rok. 
 
Suspenze enzymu citrátlyasy: 70 mg komerční citrátlyasy (Sigma-Aldrich) se suspenduje 
v 0,5 ml ledově studené vody. Suspenze je stabilní nejméně jeden týden při 4 °C a nejméně  
4 týdny, pokud je zmražená. 
 
Přístroje a pomůcky: Spektrofotometr, 2 kyvety s optickou dráhou 10 mm, mikropipety. 
 
Postup: Vzorek určený k rozboru se naředí tak, že se do odměrné baňky na 100 ml napipetuje 
1 ml vzorku a doplní destilovanou vodou po značku. Stanovení by mělo být prováděno  
při konstantní teplotě mezi 20-25 °C. 
 
Měření počáteční absorbance slepého pokusu: Do kyvety se napipetuje 1,00 ml 
glycylglycinového tlumivého roztoku, 0,10 ml roztoku NADH, 2,00 ml vody a 0,02 ml 
suspenze enzymů malátdehydrogenasy/laktátdehydrogenasy. Promíchá se a asi po 5 minutách 
se odečte absorbance roztoku (A1)slepého pokusu proti vzduchu (prostor pro referenční kyvetu 
zůstane prázdný) při 340 nm. 
 
Měření počáteční absorbance vzorku: Do druhé kyvety se napipetuje 1,00 ml tlumivého 
roztoku, 0,10 ml roztoku NADH, 0,20 ml analytického vzorku, 1,80 ml vody a 0,02 ml 
suspenze enzymů malátdehydrogenasy/laktátdehydrogenasy. Promíchá se a asi po 5 minutách 
se odečte absorbance roztoku (A1)vzorku proti vzduchu při 340 nm. Jestliže je počáteční 
absorbance příliš vysoká (A1› 1,000), začne se nové stanovení včetně slepého pokusu, 
s použitím NADH o nižší koncentraci. Tím je ovlivněna kapacita zkoušky, takže koncentrace 
analytického vzorku by měla být rovněž zredukována. Jestliže je obsah citrátu ve vzorku 
menší než 0,02 g l-1, může být množství vzorku zvýšeno až na 2,00 ml. V tom případě musí 
být množství přidávané vody sníženo tak, aby obě kyvety obsahovaly stejná množství. 
 
Enzymová reakce a kvantifikace: Reakce se startuje přidáním 0,02 ml suspenze enzymu 
citrátlyasy do obou kyvet. Obsah se promíchá a po ukončení reakce (5-10 min) se odečte 
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absorbance A2 roztoku proti vzduchu. Ukončení reakce se zjistí opakovaným měřením 
absorbance ve dvouminutových intervalech. 
 
Výpočet: Podle reakcí, na kterých je stanovení založeno, je množství použitého NADH  
(tj. rozdíl absorbance A) přímo úměrný koncentraci kyseliny citronové. 
 

( ) ( ) pokususlepéhovzorku AAAAA 2121 −−−=∆  

 
Výpočet koncentrace analyzované látky z poklesu absorbance je založen  
na Lambertově-Beerově zákoně. Obsah kyseliny citronové v gramech na litr vzorku se 
vypočítá z následující rovnice: 
 

10002

1

⋅⋅⋅
∆⋅⋅⋅=

V

AFVM

δε
ρ  

kde: 
M je relativní molekulová hmotnost bezvodé kyseliny citronové = 192,1 g mol-1, 

1V  je celkový objem roztoku v kyvetě v ml, 

2V  je objem roztoku vzorku přidaný do kyvety v ml, 

F  je faktor ředění vzorku, 
δ  je optická dráha kyvety v cm, 
ε  je extinkční koeficient NADH (při 340 nm = 6,3 dm3 mmol-1 cm-1). 
 
Stanovený obsah kyseliny citronové se uvádí s přesností na dvě desetinná místa. 
 
Opakovatelnost: Absolutní hodnota rozdílu výsledků dvou jednotlivých zkoušek, 
provedených na stejném zkušebním materiálu jedním pracovníkem, za použití stejného 
zařízení, v nejkratším možném časovém intervalu nepřesáhne hodnotu opakovatelnosti r  
ve více než 5 % případů. Hodnota opakovatelnosti je: 
 

ρ⋅+= 025,0095,0r  (v g l-1) 

kde: 
ρ  je stanovený obsah kyseliny citronové vypočtený jako aritmetický průměr ze dvou 

jednotlivých stanovení. 
 
3.2.7 Gravimetrické stanovení redukujících cukrů [15] 
Princip: Redukující cukry vyredukují z Fehlingova roztoku oxid měďný, který  
se po přefiltrování vysuší a zváží a z jeho hmotnosti se vypočítá množství redukujících cukrů. 
 
Použitelnost: Metoda je vhodná pro většinu potravinářských produktů. 
 
Chemikálie: Ethanol, diethylether, Fehlingův roztok I, Fehlingův roztok II. 
 
Přístroje a pomůcky: Váhy, elektrický vařič, sušárna, filtrační kelímek S3, Erlenmeyerova 
baňka 250 ml, odsávací baňka. 
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Postup: Do Erlenmeyerovy baňky se napipetuje po 20 ml Fehlingova roztoku I a II, směs se 
zahřeje asi na 60 °C, přidá se 20 ml zředěného roztoku vzorku (1 ml bezové šťávy zředěn 
destilovanou vodou ve 100 ml odměrné baňce) a směs se dále zahřívá až k varu. Var má být 
mírný a udržuje se přesně 2 minuty. Po 2 minutách varu se baňka ochladí proudem studené 
vody. Sraženina oxidu měďného klesne ke dnu a kapalina se dekatuje přes filtrační kelímek 
S3. Oxid měďný v baňce i ve filtračním kelímku se stále udržuje pod hladinou kapaliny. 
Nakonec se sraženina kvantitativně převede na fritu a dokonale se promyje horkou vodou. 
Potom se promyje třikrát ethanolem a nakonec etherem. Filtrační kelímek se vloží do vyhřáté 
sušárny a suší přesně 45 minut při teplotě 105 °C. Po vychladnutí v exsikátoru se zváží. 
 
Výpočet: 1 mg oxidu měďného odpovídá 0,462 mg redukujích cukrů. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
4.1 Stanovení relativní hustoty 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 
Vážením byly naměřeny tyto hodnoty: 
hmotnost prázdného pyknometru: ma = 31,0072 g 
hmotnost pyknometru s vodou: mb = 80,7680 g 
hmotnost pyknometru se vzorkem: mc = 83,5110 g 
 
Relativní hustota CCd °° 20/20  vzorku se vypočte podle následujícího vzorce: 

 

ab

ac
CC mm

mm
d

−
−=°° 20/20  

kde: 

am je hmotnost prázdného pyknometru v g; 

bm je hmotnost pyknometru naplněného vodou při 20 °C v g; 

cm je hmotnost pyknometru naplněného analytickým vzorkem při 20 °C v g. 

 
Relativní hustota CCd °° 20/20  analytického vzorku se vyjádří na čtyři desetinná místa. 

 

0551,1
0072,317680,80

0072,315110,83
20/20 =

−
−=

−
−=°°

ab

ac
CC mm

mm
d  

 
 
Šťáva z plodů planého bezu: 
Vážením byly naměřeny tyto hodnoty: 
 
hmotnost prázdného pyknometru: ma = 31,0510 g 
hmotnost pyknometru s vodou: mb = 80,7476 g 
hmotnost pyknometru se vzorkem: mc = 83,7112 g 
 

0596,1
0510,317476,80

0510,317112,83
20/20 =

−
−=

−
−=°°

ab

ac
CC mm

mm
d  

 
Závěr: Relativní hustota šťávy z plodů šlechtěného bezu (odrůda Bohatka) byla stanovena  
na 1,0551. Relativní hustota šťávy z plodů planého bezu byla stanovena na 1,0596. 
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4.2 Stanovení hodnoty pH 
 
Měření bylo provedeno u obou vzorků třikrát, ze získaných hodnot byl vypočten průměr. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Závěr: Hodnota pH byla stanovena u šťávy z plodů šlechtěného bezu (odrůda Bohatka)  
na 4,51 a u šťávy z plodů bezu planého na 4,63. 
 
 
4.3 Stanovení titrační kyselosti 
 
Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného 
Navážená hmotnost dihydrátu kyseliny šťavelové potřebné pro přípravu 100 ml roztoku  
o koncentraci 0,1 mol l-1: 

mkys.šťavelová = 1,2610 g 
 

Titrace vzorku byla provedena třikrát, ze získaných hodnot byl vypočten průměr. 
 

číslo titrace 
Spotřeba odměrného 
roztoku NaOH (ml) 

1. titrace 8,20 
2. titrace 8,10 
3. titrace 8,00 
průměr 8,10 

 
Reakce probíhá podle rovnice:   H2C2O4 + 2 NaOH ⇔  Na2C2O4 + 2 H2O 
 
Mkys.šťavelová = 126,07 g mol-1 

 

2470,0
0081,007,1265

2610,1

5 .

. =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
NaOHšťavelovákys

šťavelovákys
NaOH VM

m
c  mol l-1 

číslo měření 
Hodnota pH šťávy ze šlechtěného 

bezu 
1. měření 4,51 
2. měření 4,51 
3. měření 4,50 
průměr 4,51 

číslo měření 
Hodnota pH šťávy z planého 

bezu 
1. měření 4,63 
2. měření 4,64 
3. měření 4,63 
průměr 4,63 
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Vlastní stanovení – potenciometrická titrace 
Titrace byla z nedostatku vzorků provedena pouze jednou. 
 
 Spotřeba odměrného 

roztoku NaOH (ml) 
šťáva z plodů šlechtěného bezu 11,6 
šťáva z plodů planého bezu 9,4 
 
Titrační kyselost vyjádřená v mmol H+ na litr výrobku se vypočítá podle vztahu: 
 

0

11000

V

cV
cH

⋅⋅=+  

kde: 

0V  je objem vzorku při titraci (25 ml), 

1V  je objem (ml) odměrného roztoku hydroxidu sodného a 

c  je přesná koncentrace (mol·l-1) roztoku hydroxidu sodného. 
 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 

61,114
25

2470,06,1110001000

0

1 =⋅⋅=⋅⋅=+ V

cV
cH mmol l-1 

 
Šťáva z plodů planého bezu: 

87,92
25

2470,04,910001000

0

1 =⋅⋅=⋅⋅=+ V

cV
cH mmol l-1 

 
Závěr: Titrační kyselost vzorku šťávy ze šlechtěného bezu (odrůda Bohatka) byla stanovena 
na 114,61 mmol l-1 a titrační kyselost vzorku šťávy z planého bezu byla stanovena  
na 92,87 mmol l-1. 
 
 
4.4 Stanovení formolového čísla 
 
Formolové číslo v ml roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,1 mol l-1 na 100 ml 
analytického vzorku se vypočte podle vzorce: 
 

formolové číslo = n⋅10  
kde: 
n  je počet ml odměrného roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,25 mol l-1 spotřebovaného 
při titraci. 
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Titrace byla z nedostatku vzorků provedena pouze jednou. 
 
 Spotřeba odměrného 

roztoku NaOH (ml) 
šťáva z plodů šlechtěného bezu 2,3 
šťáva z plodů planého bezu 2,7 
 
Přepočet objemu 0,2470 mol l-1 roztoku hydroxidu sodného na 0,25 mol l-1 roztok hydroxidu 
sodného: 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 
2,3 ml....................................0,2470 mol l -1 NaOH 
x ml...........................................0,25 mol l-1 NaOH 
  x = 2,3279 ml 
 
formolové číslo = 10 · 2,3279 = 23,3 ml 0,1 mol l-1 NaOH/100 ml vzorku 
 
Šťáva z plodů planého bezu: 
2,7 ml....................................0,2470 mol l -1 NaOH 
x ml...........................................0,25 mol l-1 NaOH 
  x = 2,7328 ml 
 
formolové číslo = 10 · 2,7328 = 27,3 ml 0,1 mol l-1 NaOH/100 ml vzorku 
 
Závěr: Formolové číslo šťávy ze šlechtěného bezu bylo stanoveno na 23,3 ml 0,1 mol l-1 
NaOH/100 ml a formolové číslo šťávy z planého bezu bylo stanoveno na 27,3 ml 0,1 mol l -1 
NaOH/100 ml. 
 
 
4.5 Stanovení popela 
 
Obsah popela v analytickém vzorku v gramech na litr se vypočítá podle vzorce: 
 

popel = ( )ab mm −⋅100  

kde: 
100 je přepočtový faktor z 10 ml na 1000 ml, 

bm  je hmotnost porcelánového kelímku s popelem v g a 

am  je hmotnost prázdného porcelánového kelímku. 

 
Stanovení bylo pro oba vzorky, pro šťávu z planého bezu i pro šťávu z bezu šlechtěného,  
provedeno třikrát a ze získaných hodnot byl vypočten průměr. 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 
Hmotnost prázdného kelímku ma (g) 43,6156 
Hmotnost kelímku s popelem mb (g) 43,7047 
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obsah popela )(100 ab mm −⋅=  

obsah popela ( )6156,437047,43100 −⋅=  g l-1 

obsah popela 91,8=  g l-1 

 
Šťáva z plodů planého bezu: 
Hmotnost prázdného kelímku ma (g) 43,9445 
Hmotnost kelímku s popelem mb (g) 44,0367 
 
obsah popela )(100 ab mm −⋅=  

obsah popela ( )9445,430367,44100 −⋅=  g l-1 
obsah popela 22,9=  g l-1 
 
Závěr: Obsah popela ve šťávě z plodů  šlechtěného bezu (odrůda Bohatka) byl stanoven  
na 8,91 g l-1 a obsah popela ve šťávě z plodů bezu planého byl stanoven na 9,22 g l-1. 
 
 
4.6 Enzymové stanovení obsahu kyseliny citronové 
 
Podle reakcí, na kterých je stanovení založeno, je množství použitého NADH  
(tj. rozdíl absorbance A) přímo úměrný koncentraci kyseliny citronové. 
 

( ) ( ) pokususlepéhovzorku AAAAA 2121 −−−=∆  

 
Výpočet koncentrace analyzované látky z poklesu absorbance je založen  
na Lambertově-Beerově zákoně. Obsah kyseliny citronové v gramech na litr vzorku se 
vypočítá z následující rovnice: 
 

10002

1

⋅⋅⋅
∆⋅⋅⋅=

V

AFVM

δε
ρ  

kde: 
M je relativní molekulová hmotnost bezvodé kyseliny citronové = 192,1 g mol-1, 

1V  je celkový objem roztoku v kyvetě v ml, 

2V  je objem roztoku vzorku přidaný do kyvety v ml, 

F  je faktor ředění vzorku, 
δ  je optická dráha kyvety v cm, 
ε  je extinkční koeficient NADH (při 340 nm = 6,3 dm3 mmol-1 cm-1). 
 
Stanovení bylo pro oba vzorky, pro šťávu z planého bezu i pro šťávu z bezu šlechtěného,  
stanoveno třikrát a  ze získaných hodnot byl vypočten průměr. 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 
Absorbance slepého 

vzorku A1 

Absorbance  
vzorku A1 

Absorbance slepého 
vzorku A2 

Absorbance  
vzorku A2 

1,187 1,283 1,182 1,088 
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( ) ( ) pokususlepéhovzorku AAAAA 2121 −−−=∆  

( ) ( ) 190,0182,1187,1088,1283,1 =−−−=∆A  

 

10002

1

⋅⋅⋅
∆⋅⋅⋅=

V

AFVM

δε
ρ  

10,9
10002,013,6

19,010014,31,192 =
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=ρ  g l-1 

 
Šťáva z plodů planého bezu: 
Absorbance slepého 

vzorku A1 

Absorbance  
vzorku A1 

Absorbance slepého 
vzorku A2 

Absorbance  
vzorku A2 

1,189 1,244 1,182 1,097 
 

( ) ( ) pokususlepéhovzorku AAAAA 2121 −−−=∆  

( ) ( ) 140,0182,1189,1097,1244,1 =−−−=∆A  

 

10002

1

⋅⋅⋅
∆⋅⋅⋅=

V

AFVM

δε
ρ  

70,6
10002,013,6

14,010014,31,192 =
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=ρ  g l-1 

 
Závěr:  Enzymovým stanovením byl obsah kyseliny citronové ve vzorku šťávy šlechtěného 
bezu (odrůda Bohatka) určen na 9,10 g l-1 a u vzorku šťávy planého bezu byl obsah kyseliny 
citronové stanoven na 6,70 g l-1. 
 
 
4.7 Gravimetrické stanovení redukujících cukrů 
 
1 mg oxidu měďného odpovídá 0,462 mg redukujích cukrů. 
 
Stanovení bylo pro oba vzorky, pro šťávu z planého bezu i pro šťávu z bezu šlechtěného,  
stanoveno třikrát a  ze získaných hodnot byl vypočten průměr. 
 
Šťáva z plodů šlechtěného bezu: 
Navážka vzorku mn (g) 1,0910 
Hmotnost prázdného filtračního kelímku mk (g) 27,1559 
Hmotnost kelímku s Cu2O mk+oxid (g) 27,1992 
 
Množství oxidu měďného: 

0433,01559,271992,27 =−=−= + koxidkoxid mmm  g 

 
0,001 g Cu2O………………………………...0,462 mg redukujících cukrů 
0,0433 g Cu2O………mr  mg redukujících cukrů v gravimetrickém vzorku 
 mr = 20,0046 mg 
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Vzorek na gravimetrii obsahuje 1/5 původní navážky: 
5⋅= rg mm  

023,10050046,20 =⋅=gm mg 

 
Obsah redukujících cukrů ve vzorku: 

n

g
r m

m
w =  

%17,909168,0
0910,1

10023,100 3

⇒=⋅=
−

rw  

 
Šťáva z plodů planého bezu: 
Navážka vzorku mn (g) 1,1319 
Hmotnost prázdného filtračního kelímku mk (g) 28,0170 
Hmotnost kelímku s Cu2O mk+oxid (g) 28,0511 
 
Množství oxidu měďného: 

0341,00170,280511,28 =−=−= + koxidkoxid mmm g 

 
0,001 g Cu2O………………………………...0,462 mg redukujících cukrů 
0,0341 g Cu2O………mr  mg redukujících cukrů v gravimetrickém vzorku 
 mr = 15,7542 mg 
 
Vzorek na gravimetrii obsahuje 1/5 původní navážky: 

5⋅= rg mm  

771,7857542,15 =⋅=gm mg 

 
Obsah redukujících cukrů ve vzorku: 

n

g
r m

m
w =  

%96,606959,0
1319,1

10771,78 3

⇒=⋅=
−

rw  

 
Závěr: Gravimetrickou metodou byl obsah redukujících cukrů u vzorku šťávy šlechtěného 
bezu (odrůda Bohatka) stanoven na 9,17 hm. % a u vzorku šťávy planého bezu  
na 6,96 hm. %. 
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4.8 Shrnutí výsledků analýz a diskuse 
 
Výsledky všech provedených analýz uvádí Tabulka 4.8.1. 
 
Tabulka 4.8.1: Souhrn výsledných  hodnot jednotlivých stanovení 

Stanovené hodnoty 
Název stanovení 

šťáva šlechtěného bezu šťáva planého bezu 

Stanovení relativní hustoty 1,0551 1,0596 

Stanovení hodnoty pH 4,51 4,63 

Stanovení titrační kyselosti 114,61 mmol l-1 92,87 mmol l-1 

Stanovení formolového čísla 23,3 ml 27,3 ml 

Stanovení popela 8,91 g l-1 9,22 g l-1 

Enzymové stanovení kyseliny 
citronové 

9,10 g l-1 6,70 g l-1 

Gravimetrické stanovení 
redukujících cukrů 

9,17 hm. % 6,96 hm. % 

 
 
Kaack ve svém výzkumu pro výběr genotypů černého bezu nejlépe se hodících k přípravě 
bezové šťávy [8], uvádí pro několik druhů odrůd černého bezu, sbíráných v různých zemích  
a s různou dobou sklizně obsah kyseliny citronové na 0,6 – 1,7 g l-1. Námi zjištěné hodnoty 
obsahu kyseliny citronové, 9,10 g l-1 u šťávy z plodů šlechtěného bezu a 6,70 g l-1 u šťávy 
z plodů bezu planého, se od rozmezí hodnot podle Kaacka značně liší. 
 
Dále Kaack uvádí ve své práci hodnoty procentuálního zastoupení redukujících cukrů opět 
pro několik různých kultur z různých zemí a s různou dobou sklizně. Tyto hodnoty se 
pohybují v rozmezí 7,0 – 14,3 hm. %. Námi zjištěná hodnota redukujících cukrů u šťávy 
z plodů šlechtěného bezu, 9,17 hm. %, do tohoto rozmezí spadá. Hodnota 6,96 hm. %, která 
byla zjištěna pro šťávu z plodů planého bezu se do rozmezí nevešla, od spodní hranice hodnot 
v rozmezí podle Kaacka se ale příliš neodlišuje. 
 
Jako další výsledky Kaackova výzkumu, které můžeme srovnat s naším stanovením, jsou 
uvedeny hodnoty pH pro černý bez různých kultur. Kaack udává hodnoty pH v rozmezí 
3,5 – 4,8. Zde jsme s Kaackem v souladu jak při stanovení pH šťávy získané z plodů bezu 
šlechtěného, které vyšlo 4,51, tak při stanovení pH šťávy z planého bezu, které vyšlo 4,63. 
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5 ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo na základě vybraných chemických parametrů porovnat vlastnosti šťávy 
z plodů vyšlechtěného černého bezu, odrůdy Bohatka, která byla vypěstována v Bojnicích   
na Slovensku a šťávy z plodů planého bezu. 
 
Při stanovení relativní hustoty nebyly zjištěny výraznější rozdíly mezi oběma vzorky, hustota 
planého bezu byla nepatrně vyšší. Měřením pH byla jako kyselejší stanovena šťáva z bezu 
šlechtěného a tato šťáva měla i vyšší obsah minerálních a organických kyselin, vyšší obsah 
redukujících cukrů a vyšší obsah kyseliny citronové. Naproti tomu šťáva z plodů bezu 
planého vykazovala vyšší celkový obsah aminokyselin a množství minerálních látek. 
 
Naše výsledky byly porovnány s dostupnými údaji v literatuře a to s výsledky výzkumu, 
zabývajícího se výběrem genotypů nejlépe se hodících k přípravě šťávy z černého bezu podle 
Kaacka [8]. Porovnání výsledků bylo prováděno u těch stanovení, které byly shodné v této 
práci a ve výzkumu, kterým se zabýval Kaack: obsah kyseliny citronové, obsah redukujících 
cukrů a stanovení hodnoty pH. 
 
Obsah kyseliny citronové, který jsme určili enzymovým stanovením se jak u vzorku 
šlechtěného, tak u vzorku planého značně odlišoval od údajů uvedených v literatuře. Hodnota 
obsahu redukujících cukrů u vzorku šlechtěného bezu se nacházela v rozmezí hodnot 
uváděných Kaackem, zatímco hodnota obsahu redukujících cukrů u vzorku planého bezu se 
nacházela těsně pod spodní hranicí hodnoty rozmezí podle Kaacka. Hodnota pH odpovídala 
jak u vzorku šlechtěného bezu, tak u vzorku planého bezu, hodnotám pH, které ve svém 
výzkumu uváděl Kaack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

6 LITERATURA 
 
[1]  HEMGESBERG, Hanspeter. Černý bez a naše zdraví. [s.l.] : Fontána, 2002. 158 s. 

ISBN 80-86179-98-2. 
 
[2]  JANČA, Jiří, ZENTRICH, Josef A. Herbář léčivých rostlin. 1. vyd. Praha : Eminent, 

1994. 288 s. ISBN 80-85876-02-7. 
 
[3]  TŘÍSKA, Jan. Evropská flóra. 1. vyd. Praha : Artia, 1979. 299 s. ISBN 37-002-79. 
 
[4]  PAMPLONA-ROGER, George D. Encyklopedie léčivých rostlin. 1. vyd. Praha : 

Advent-Orion, 2008. 385 s. ISBN 978-80-7172-119-2. 
 
[5]  BODLÁK, Jiří. Byliny v léčitelství, v kosmetice a v kuchyni. Olomouc : Poznání, 2005. 

295 s. ISBN 80-86606-40-6. 
 
[6]  KAACK, K. "Sampo" and "Samdal", elderberry cultivars for juice concentrates.  

Fruit Varieties Journal. 1997, is. 1, s. 28-31. 
 
[7]  MORAVCOVÁ , Jitka. Biologicky aktivní přírodní látky. Praha : [s.n.], 2006. 108 s. 

Dostupný z WWW: <http://www.vscht.cz/lam/new/bapl2003-01.pdf. 
 
[8]  KAACK , Karl, et al. Selection of elderberry (Sambucus nigra L.) genotypes best suited 

for the preparation of juice. European Food Research and Technology. 2007,  
s. 843-855. Dostupný z WWW: <http://springerlink.com/content/080x106636m711n0/. 

 
[9]  Www.polyphenols.com [online]. [cit. 2009-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.polyphenols.com/cyanidin-products/category186.html. 
 
[10]  ČSN EN 1131: 1996. Ovocné a zeleninové šťávy – Stanovení relativní hustoty.  

Praha: Český normalizační institut, 1996.   
 
[11]  ČSN EN 1132: 1996. Ovocné a zeleninové šťávy – Stanovení hodnoty pH.  

Praha: Český normalizační institut, 1996. 
 
[12]  ČSN EN 12147: 1997. Ovocné a zeleninové šťávy – Stanovení titrační kyselosti.  

Praha: Český normalizační institut, 1997. 
 
[13]  ČSN EN 1133: 1996. Ovocné a zeleninové šťávy – Stanovení formolového čísla.  

Praha: Český normalizační institut, 1996. 
 
[14]  ČSN EN 1135: 1996. Ovocné a zeleninové šťávy – Stanovení popela.  

Praha: Český normalizační institut, 1996. 
 
[15] HRSTKA, Miroslav, VESPALCOVÁ, Milena. Praktikum z analytické chemie potravin. 

Brno 2006. 58 s. 



 35 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
NAD   Nikotinamidadenindinukleotid 
 
NADH Redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


