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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o c harakteristice bezu černého, 
jeho výskytu, druzích a možnostech využití p ředevším v lékařství a potravinářství. V další 
části je popsána výroba ovocných š ťáv a metody stanovení aromatických látek v bezové 
šťávě, které byly vybrány pro budoucí m ěření. Jedná se o metodu solid phase 
microextraction (SPME) a plynovou chromatografii (G C). V literatuře je uvedeno téměř sto 
různých těkavých látek, které se nacházejí v r ůzných kulturách bezu a jejich množství a 
přítomnost jsou závislé nejen na dané kultu ře, ale také na ročním období, prostředí, ve 
kterém se bez nachází, či na metodě, která byla použita pro extrakci a stanovení 
aromatických sloučenin. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is a literature research, whic h deals with the characteristics of black 
elderberry, its occurrence, types and how to use it  particularly in medicine and food industry. 
The next section describes the production of fruit juices and methodologies for the 
determination of aromatic compounds in elderflower juice, which were selected for future 
measurements. This is the method solid phase microe xtraction (SPME) and gas 
chromatography (GC). Almost a hundred different vol atile compounds are given in the 
literature, which are located in different cultures  of elderberry and their presence and quantity 
are dependent not only on the culture, but also on the season, the environment and the 
method that was used for extraction and determinati on of aromatic compounds. 
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1 ÚVOD 

Bez černý (viz Obr. 1) je léčivá rostlina známá již od nepaměti. O jeho významu svědčí i 
staré úsloví: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni“. Byl znám již antickým léka řům, 
měl kultovní význam a ještě ve středověku byl černý bez opředen řadou pověr. [1] Psalo se o 
něm jako o bylině čarovné, kouzelné a někdy i posvátné. Tehdejší pastý ři z černého bezu 
zhotovovali píšťalky. Podle jejich pověry musely být řezány dřevnaté větve keře daleko od 
lidských příbytků, aby kohouti svým kokrháním nepokazili hlas t ěchto píšťal. Také současní 
pamětníci z venkova si pamatují, jak si d ěti dělaly z bezu různé stříkačky a bouchačky. 
Z kořenových svalků bezu byly vyřezávány dýmky a tabatěrky, jako náhrada za drahé d řevo. 
[2] 

Všechny naše bezy patří do čeledi zimolezovitých (Caprifoliaceae). Je zajímavé, že i další 
členové této čeledi mají účinky dosti podobné bezu, ale jsou většinou více či méně jedovaté, 
vyvolávají zvracení, prudké průjmy i křeče a bezvědomí. Mluvíme-li o bezu, jedná se 
většinou o bez černý (Sambucus nigra L.). Můžeme ho najít také pod názvy jako bezinky, psí 
bez, smradlavý bez, smradinky, kozičky a další. Například v němčině je známo až dvacet 
různých synonym výrazu bez černý. [2], [10] 

Černý bez je rostlina využitelná v mnoha sm ěrech – od potravy pro ptactvo, p řes léčivé 
vlastnosti, až po využití v potraviná řství. Nedávné studie prokazují, že jeho význam stál e 
roste, ať už pro jeho vonné a chu ťové vlastnosti způsobené těkavými látkami, nebo pro jeho 
chemický obsah – zejména jde o flavonoidy a kyselin u benzoovou, které mají prokazatelný 
pozitivní vliv na lidské zdraví. 

Cílem této práce je zpracovat literární p řehled zaměřený na výskyt, složení, vlastnosti a 
praktické využití bezu černého. Stručně je zde zmíněna i možnost stanovení aromaticky 
aktivních látek v bezu metodou plynové chromatograf ie.  
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2 BEZ ČERNÝ (SAMBUCUS NIGRA  L.) 

 

 
Obr. 1: Bez černý [29] 

2.1 Vzhled bezu černého 

Je to keř nebo malý strom dorůstající výšky 5 až 7 m, n ěkdy až 10 m, a tlouš ťky i přes 
30 cm, s krátkým, často křivým kmenem, s rozložitými a k řehkými větvemi. V mládí je kůra 
zelenavě šedá, ve vyšším věku se mění v šedohnědou, hluboce podélně rozpukanou borku. 
Letorosty jsou silné, světle šedohnědé, s bílou dření, lidově zvanou „duše“ (viz Obr. 2). D řeň 
byla pro svou lehkost a relativní pevnost užívána k  některým fyzikálním demonstracím, např. 
ve statické elektřině.  

 
Obr. 2: Dřeň bezu černého - duše [30] 

Pupeny jsou vstřícné, vejčitě přišpičatělé, polonahé.  

Listy mírně specificky zapáchají a směřují vstřícně, jsou lichozpeřené, tří až sedmičetné, 
vejčité, zašpičatělé, nestejnoměrně pilovité, z nichž je konečný list největší. Na bázi řapíku 
stojí žlázkovité palisty.  

Květy tvoří ploché složené chocholíky, jsou žlutobílé, vonné,  oboupohlavné, zprvu 
vzpřímené, po odkvětu převislé. Kvetou od května do poloviny července a mají pětizubý 
kalich, čtyř až pětidílnou korunu, pět tyčinek, dvou až třípouzdrý  podkvětní semeník a 
trojdílnou bliznu. Bohaté květenství je též nazýváno jako tzv. „kosmatice“. 
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Plody jsou černofialové bobule, které mají v průměru asi 6 mm, obsahují 2-3 peci čky a 
šťavnatou purpurově červenou dužinu. Dozrávají v srpnu až zá ří, jsou slabě nenápadné vůně 
a slabě kyselé chuti.  

Dřevo bezu je žlutobílé, má málo z řetelné žlutošedé jádro, je tvrdé, velmi pevné a 
houževnaté, lesklé a často svalcovité. Používalo se ho v soustružnictví a  řezbářství. [1] –
 [10] 

2.2 Výskyt 

Bez černý je rozšířen po celé Evropě od atlantského a st ředomořského pobřeží do 
Skotska, jižního Švédska a Malé Asie a zasahuje až do Západní Sibiře. U nás roste téměř 
všude. Dává přednost vlhkým humózním půdám, dobře snáší vyšší obsah dusíku v p ůdě, ale 
vyhýbá se půdám vápenitým. Proto jej můžeme najít především u potoků, v lužních lesích na 
záplavové půdě a v pobřežních křovinách, ale také na okraji smíšených les ů, ve městě i na 
venkově, zejména ve starých zanedbaných zahradách. Jelikož  je to rostlina nitrofilní, roste i 
na rumištích, u zdí, na výsluní i suché p ůdě, skládkách i parcích od nížin až do podh ůří. 

Na vesnicích byl černý bez vysazován nejen pro své lé čivé vlastnosti, ale také proto, že 
odpuzuje obilní škůdce (např. brouka pilouse) a také hlodavce – myši a krysy. Čerstvé 
bezové listy vsunuté do krtčí chodby, zapudí krtka ze záhonů a pařenišť, kde škodí 
podrýváním kořínků mladých sazenic. 

Pro své škůdce odpuzující vlastnosti patří tato rostlina spolu s chebdím, které je ješt ě 
účinnější, do ochranných pásů hlavně zemědělských výroben. Nacházíme ho ale také 
v parcích, kde se vyskytují i jeho p říbuzné, k nám dovezené a vyšlechtěné ozdobné druhy. 
[1], [2], [3], [10] 

2.3 Další druhy bez ů 

Mezi dovezené a vyšlechtěné ozdobné odrůdy patří např. S. nigra var. rotundifolia Andt. 
s trojčetnými listy, var. laniciniata Tr. s listy st říhanými, var. sures Sweet s listy zlatavě 
žlutými, var. veriegata s listy panašovanými. Jsou i druhy s pyramidovou k orunou, nebo 
naopak převislou, smuteční, se zelenými, bíle čárkovanými plody (var. viridis Ait.) nebo 
s plody žlutobílými (var. leucocarpa Haynes).  

Další u nás, ale i jinde se vyskytující druh je S. canadensis L. stejných vlastností jako bez 
černý s plody modročernými nebo černopurpurovými. Jeho plody, stejně jako naše bezinky, 
je nutno velmi rychle sušit, nebo ť snadno plesniví. Totožné léčivé vlastnosti má i bez 
jihoamerický. S. australis  Cham. et Schlecht, dále S. mexicana Presl., kde byl dokonce 
lékem na malárii a lues (syfilis). Tém ěř nejedovatý kořen má i S. jevenica B., zřejmě totožný 
se S. chinensis Lindl. Tento je pravděpodobně jen odrůdou S. thumbergiana Bl., ale 
s kořenem jedovatým. Jedovatý jako naše chebdí je S. Laureiniana Dl. 

Jedlé plody má australský S. xanthocarpa Müll. V parcích nacházíme ještě S. epuloi Desv. 
ze severní Ameriky, S. pubescens Mich. a S. coetules Rafin. 

Obsahové látky a tedy i léčivost se mohou měnit nejen podle druhu a odrůdy, ale 
pravděpodobně u téhož druhu podle lokality i podle ro čního počasí, neboť v deštivém roce 
byly nalezeny bezinky málo účinné. [2] 
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V našich krajích rostou volně v přírodě tři druhy bezu. Jde o bez černý (Sambucus nigra 
L.), bez červený (Sambucus racemosa L.) s bobulemi korálovitě červenými v chomáčích, ne 
tedy v rovině, jako u předešlého a bez chebdí (Sambucus ebulus L.) s bobulemi mod ře 
fialovými. [2] 

2.3.1 Bez červený ( Sambucus racemosa  L.) 

 Bez červený (viz Obr. 3), neboli hroznatý, je ke ř až stromek o výšce 1 až 5 m a tlouš ťce do 
20 cm, s tmavohnědou, ve stáří podélně rozpukanou borkou. Silné letorosty jsou šedohnědé, 
často obloukovitě prohnuté, s četnými lenticelami. Starší větévky jsou šedohnědé a mají 
širokou, rezavou dřeň. Pupeny jsou vstřícné, kulovité, asi 1 cm velké a mají zelené, hn ědě 
lemované šupiny. Koncové pupeny bývají v páru. Vst řícně postavené listy jsou lichozpe řené, 
složené ze tří až sedmi vejčitě kopinatých, krátce řapíkatých, hrubě pilovitých a v ostrém úhlu 
odstávajících lístků. 

 Kvete v dubnu a květnu zpravidla současně s rašením listů. Oboupohlavné květy jsou 
drobné, zelenavě žluté, pětičetné a rostou v hustých vejčitých vrcholičnatých latách. Zralé 
plody jsou šarlatově červené, kulovité bobule, obsahující dvě žlutohnědá semena. 
Semenáčky mají krátce řapíkaté, podlouhle vejčité dělohy a první listy zprohýbaný okraj. 

 
Obr. 3: Bez červený [31] 

 Je rozšířen téměř po celé Evropě a Asii. Ve st řední Evropě roste od pahorkatin až do 
výšky přes 1 500 m v lesních světlinách, na pasekách a v řídkých porostech. Je poloslunnou 
dřevinou dosti nenáročnou na vlhkost a úrodnost půdy. V horách bývá průkopníkem lesa na 
vývratištích a starých holinách. Mimo les roste často v rumištích a starých rozvalinách zdí. 
Jeho dřevo má podobné vlastnosti jako d řevo bezu černého. Plody jsou v zimě vítanou 
potravou ptactva. [3] 

Variantou bezu červeného je Sambucus raramosa L. var. flavescens čili xanthocerpa, 
který má žluté plody. Stejně je pojmenován samostatný druh v Austrálii, žlutopl odý 
Sambucus xanthocerpa Müll. s plody jedlými. I plody našeho červeného bezu se prý někdy 
zavařují, nebo se přidávají do zavařenin. Jsou zajímavé tím, že velké peci čky mají hodně 
oleje drsné chuti s obsahem až 60 mg % provitaminu A. Již 3 g tohoto oleje vyvolávají 
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dávení a průjem, ale po zahřátí na 200 °C se tato vlastnost zneškodní. Bobule červeného 
bezu mají pak ještě 2 % oleje i v oplodí, což z našeho ovoce má pouze rakytník, dřín a 
jedovaté bobule drslenu. Olej je vysychavý s vitage nem F bez škodlivého účinku. Dříve byly 
bobule vyvářeny a olej lidově zužitkován. 

Šťáva z bobulí byla po odstranění tuku někdy přidávána do šťávy malinové, ostružinové 
nebo hruškové. Obsahuje 20–25 mg % vitaminu C, vita min B1, dále karoteny, cukry a 
pektiny, ve větším množství však způsobují průjmy. Sušené plody slouží v některých krajích 
k přípravě čajů s účinky podobnými jako u černého bezu, tedy hlavně u dny a revmatizmu. U 
nás jsou takto užívány na Šumpersku. Zda mají i ú činek antineuralgický, nebylo dosud 
zkoušeno. [1], [2], [8] 

2.3.2 Bez chebdí ( Sambucus ebulus  L.) 

Chebdí (viz Obr. 4) je velmi p říbuzné bezu, má však bylinný vzrůst. Je to vytrvalá rostlina 
nepříjemného zápachu s tuhým plazivým oddenkem a p římou lodyhou až 2 m vysokou. Listy 
jsou řapíkaté, jednou až dvakrát lichozpe řené, s 5–9 pilovitými lístky, řídce oděné. Květy tvoří 
bohaté, ploché vrcholky, jsou bílé nebo červenavé, průměrně asi 8 mm veliké a mají fialové 
prašníky. Voní po hořkých mandlích. Lesklé, černé plody jsou eliptické a trojsemenné. Kvete 
od června do srpna. 

 
Obr. 4: Bez chebdí [32] 

Tato rostlina je rozšířena v Evropě a Asii. U nás roste na pasekách, na okraji les ů, u vod, 
při cestách, na rumištích a v k řovinách zejména v podhůří. 

V lidovém lékařství se užívají listy, plody a ko řen (Herba, Fructus, Radix ebuli), jsou ale 
označovány jako jedovaté. Účinkují totiž stejně, ale daleko silněji než bez černý, se stejným 
použitím. V případě užívání je proto t řeba dávkovat jen velmi opatrně, mohou snadno vyvolat 
prudké dávení, závratě a těžké průjmy. Jsou známy případy, kdy u dětí došlo po požití plodů 
ke smrtelným otravám. Obklady z odvaru k ůry se dávají při dně a revmatismu, někdy se jimi 
umývaly zavšivené vlasy. Dále se využívá vnit řně v nálevu jako diuretikum, mírné laxans a 
mírné diaforetikum při zánětlivých chorobách močových cest, při zánětech močového 
měchýře aj. Listy se někdy upotřebují při onemocnění z nachlazení a bobule se v n ěkterých 
zemích využívají k barvení vín. Je to droga dnes už  zastaralá, ale přesto se někdy užívá do 
diuretických čajových směsí. 
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Chebdí obsahuje hořčinu, silici, třísloviny, malé množství kyseliny kyanovodíkové a 
saponiny. V plodech jsou organické kyseliny jako ky selina jablečná, vinná či valerová a listy 
obsahují asi 0,1 % glykosidů. Obsahové látky drogy i jejich ú činky jsou dosud málo 
prozkoumány. [2], [5], [6] 

2.3.3 Kanadský bez ( Sambucus canadensis ) 

Kanadský bez (viz Obr. 5) je dva až t ři metry vysoký keř s visutými větvemi. Jeho listy jsou 
tří až pěti laločnaté, sbíhající se do ostrých hrotů.  

Původní vlastí tohoto rodu bezu je Severní Amerika. Z de roste podél plotů nebo je 
součástí plotů živých. I v Evropě je tato rostlina velmi rozší řená, převážně jako okrasná 
zahradní rostlina. [10], [37] 

 
Obr. 5: Kanadský bez [33] 

2.3.4 Bezová houba ( Exidia auricula judae ) 

Na velmi starých kmenech bezu je možné velmi často objevit jednu zvláštnost, je to tzv. 
bezová houba (viz Obr. 6), která se lidov ě nazývá houba černého bezu, židovské ucho nebo 
ucho Jidášovo, neboť ve skutečnosti má tvar ucha. Z houby se b ěhem celého vegetačního 
období vytváří a hromadí dužnina plodů (Fungus sambuci nebo Fungus auriculae judae). 
Houba obsahuje velmi mnoho barosinu a olej ů.  

V lidovém lékařství je houba černého bezu vynikajícím prostředkem při bolestech a 
zánětech očí. [10], [37] 

 
Obr. 6: Bezová houba [34] 
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2.4 Bez jako droga 

Drogami se nazývají sušené rostliny nebo jejich části, které slouží k získání léčivých látek. 

V lidovém lékařství jsou k léčení užívány všechny části bezu. Listy (Folia), kůra (Cortex), 
květy (Flores), plody (Fructus) i ko řen (Radix). Zvláště silně působí kořeny a kůra, u nichž 
požití šťávy ve větší míře může působit až jedovatě. Je popsáno úmrtí ženy, která zem řela 
na těžké průjmy po požití tří lžic korové šťávy. Přesto se nepovažuje za správné ho za řadit 
mezi jedovaté rostliny, i když si někteří lidé po větším požití bezinek stěžují na bušení a 
bolesti srdce, tlak v nadbřišku a dochází i ke zvracení a pr ůjmu. V bezinkách se sice nachází 
kyanidový glykosid, ale ten je běžný i v jádrech peckovitého ovoce. Jedovatost je to tiž 
otázkou množství. [2] 

2.4.1 Květy ( Flos sambuci ) 

Květy (viz Obr. 7) jsou oficiální drogou bezu. Kv ět se sbírá v květnu až červnu za suchého 
počasí před úplným rozvitím. Jsou-li květy již plně rozkvetlé, takže padají, když se větvemi 
pohne, tak se již netrhají. Vrcholíky se se říznou, věší se na motouz nebo se kladou na čistý 
papír a po zavadnutí se na sítech odrhnou. Opakovan ým prosetím se odstraní nežádoucí 
příměsi. Suší se ve stínu a pokud možno rychle. Aby se z achovala barva, je třeba chránit 
drogu před vlhkem, protože je hygroskopická. P ři pomalém sušení květ hnědne. Správně 
usušená droga má mít nažloutlou barvu, květní stopky jsou žluto až šedozelené. Má silný a 
charakteristický pach, chuť zprvu nasládle slizovitou, později škrablavou. Na závadu je 
příměs zahnědlých květů a silných stopek. 

 
Obr. 7: Květy bezu černého [35] 

Květ obsahuje hlavně silici, glykosid rutin a sambunigrin, cholin, ú činné látky blízké 
hormonům, třísloviny a pryskyřici. Dále zde můžeme najít sliz, organické kyseliny a látky 
s fytoncidním účinkem. 

Tato droga je součástí řady léčivých čajů, používaných především při nemocech 
z nachlazení. Významný je zejména její potopudný ú činek – diaforetikum (např. čajová směs 
Pulmoran, Dětský čaj s heřmánkem). Slabě uklidňující a antineuralgické účinky jsou využity 
v Passitu, dále má droga i ú činky slabě močopudné (Species urologicae Planta) a projímavé 
(Species laxantes Planta). Tvoří hlavní součást čaje pro pocení, zpravidla společně 
s lipovým květem, často i s proskurníkovým ko řenem, jindy zase s květem divizny. Někdy se 
také používá při nadýmání a křečích trávicího traktu. Samotné květy jsou užívány při léčení 
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horních cest dýchacích. Zde je také vhodná kombinac e s lipovým květem. Odvar květů lze 
používat také jako kloktadla p ři zánětu mandlí, dásní a nosohltanu. V lidovém lé čitelství je 
odvar z květů používán i proti bolestem zubů, kapán do bolavých uší a ve Francii jsou 
odvarem z květů vyplachovány i záněty očí. Čaj bývá používán při bolestech hlavy a 
nespavosti. Odvar lze využít i jako obklad p ři spáleninách I. stupně, kdy kůže je ještě bez 
puchýřů. Bezinkový ocet (ocet, v němž byly vyluhovány květy) se užívá jako mazání na 
bolestivé svalstvo. [1], [2], [5], [6], [8], [9], [ 10] 

2.4.2 Plody ( Fructus sambuci ) 

Plody bezu (viz Obr. 8) jsou známy jako bezinky. Sb írají se při úplné zralosti, tj. od 
července do září. Suší se nejprve na slunci a dosouší se um ělým teplem až do úplného 
scvrknutí a svraštění plodů, které se pak sdrhnou ze stopek. Dob ře usušené plody mají 
leskle černofialovou barvu, jsou bez pachu a mají nakysle s ladkou, poněkud svíravou chuť. 
Kvalitní droga musí obsahovat co nejméně nedozrálých nebo znehodnocených plodů a 
jiných částí matečné rostliny (např. květní stopky). Nasbírané bezinky se musí co nejrychle ji 
zpracovat nebo usušit, jinak totiž snadno plesniví.  

 
Obr. 8: Plody bezu černého [36] 

Bezinky obsahují intenzivní modročervené barvivo sambucin, třísloviny, hořčiny, živici, 
glykosidy, antokyany, karoteny, vitaminy A, B, C a E, cholin, cukry, pektiny, volné 
aminokyseliny (např. tyrosin), sloučeniny obsahující síru, rutin, organické kyseliny a 
minerální látky. 

Bylo prokázáno, že plody bezu obsahují ú činné látky, které se dob ře uplatňují při léčbě 
bolestivých příznaků některých chorobných stavů. Velmi dobré terapeutické výsledky a 
antineuralgická účinnost šťávy z plodů bezu černého byly prokázány u bolestivých zánětů 
periferních nervů (bolesti páteře), trojklanného a sedacího nervu (ischias), p ři migrénách a 
jako protikřečový prostředek. [1], [2], [4], [5], [6], [11] 

2.4.3 Listy ( Folia sambuci ) 

Listy (viz Obr. 9) se sbírají v kv ětnu a červnu, kdy je jejich účinek největší. Jsou 
močopudné a projímavé, proto podle lidového r čení „čistí krev“. Podle lidové tradice jsou 
způsobilé k léčbě pouze dva měsíce. Účinek se sušením velmi sníží a po delším uložení 
zcela ztratí. Farmakologie listů není dosud dostatečně vědecky prozkoumána.  

Obsahují triterpenoidy, flavonoidy a karotenoidy, s tejně jako kůra. [2], [8] 
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Obr. 9: Listy bezu černého [30] 

2.4.4 Kůra (Cortex sambuci ) 

Kůra z mladých větví je dnes používána v homeopatickém léka řství. Sběr se provádí 
v březnu a dubnu. Spodní kůra – lýko – chutná zprvu sladce, pak ho řce a ostře. Dříve byla 
využívána i kůra starších větví. 

Obsahuje třísloviny, pryskyřici, žlutý olej a kyselinu valerovou. Dále pak trit erpenoidy, 
flavonoidy a karotenoidy.  

Kůra má tytéž účinky jako listy, avšak daleko silnější, hlavně močopudné a je s úspěchem 
používána při vodnatelnosti. Účinek má v podstatě lýko, ve starém léka řství zvané „spodní 
kůra“. Ve středověku se podle Alberta Velikého (Albertus Magnus 1193 – 1280) věřilo, že je 
rozdíl, seškrabuje-li se lýko od spodu vzhůru ke konci větviček nebo naopak. V prvním 
případě vyvolá zvracení, v druhém průjem. [2], [8] 

2.4.5 Ko řen (Radix sambuci ) 

Kořen účinkuje ze všech drog nejsilněji. Používá se jako kloktadlo, proti vodnatelnosti,  
proti zácpě a je silně močopudný. Při používání je třeba velké opatrnosti, protože zde může 
dojít i ke smrtelné otravě. [2] 

2.5 Chemické látky bezu 

2.5.1 Silice 

Silice jsou většinou vonné, těkavé rostlinné látky. Tvoří je bohaté směsi organických 
sloučenin. Převážně to jsou terpeny, seskviterpeny a fenylpropanové de riváty. Silice mají 
olejovitou soudržnost, proto se dříve nazývaly „éterické oleje“. Ve vodě jsou prakticky 
nerozpustné, s vodou se nemísí, ale rozpoušt ějí se v organických rozpouštědlech. Na 
vzduchu snadno oxidují a prysky řičnatí. Jsou obsaženy v různých částech rostlin ve 
zvláštních pletivech. Hromadí se p ředevším v květech, plodech, listech, kůře a kořenech. 
Nacházejí se v žláznatých chlupech, papilách, sili čných buňkách, v kanálcích, anatomicky 
vhodně stavěných mezibuněčných prostorách apod. Uvádí se, že mohou být lákadl y pro 
opylující hmyz a že fytoncidními účinky chrání rostlinu před některými houbovými chorobami. 
Proměnlivost obsahu silic v rostlině nejen během vegetace, ale i v průběhu dne, poukazuje 
na jejich činnou úlohu v přeměně látek. Z farmakologického hlediska mají silice 
mnohostranný účinek. Pozoruhodné jsou jejich vlastnosti dezinfekční. Známé jsou rovněž 
účinky silic proti houbovým a plísňovým onemocněním, proti svrabu a jiným kožním 
parazitům. Některé silice dráždí pokožku, v nadměrném množství mohou působit i záněty a 
otoky. V terapeutických dávkách však vyvolávají int enzívní prokrvení, uplatňují se tudíž jako 
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účinná součást protirevmatických mazání. Z léka řského hlediska je významný protizánětlivý 
účinek některých silic, resp. některých jejich složek. 

Mnohé silice mají vliv na hladké svalstvo. V ětšina z nich uvolňuje křeče, účinkuje příznivě 
na zažívací ústrojí, a to na játra, žlu čník, žaludek a střeva. Silice povzbuzují žaludeční 
činnost, upravují poruchy trávení, zlepšují chu ť k jídlu, mají protinadýmavý účinek a zvyšují 
vylučování žluči. 

Nežádoucí je však účinek některých silic na dělohu. Působí její překrvení a v těhotenství 
mohou vyvolat i potrat. Naproti tomu mnohé z nich m ají výborné močopudné vlastnosti se 
současnou dezinfekcí močových cest.  

Příznivý je rovněž účinek některých silic na horní cesty dýchací, který se využ ívá hojně 
v terapii. Drážděním sliznic dýchacích cest zvyšují tvorbu hlenu a u snadňují tak odkašlávání. 
Používají se i k inhalování, výrobě nosních kapek a kloktadel. 

Z potravinářského hlediska se využívají k výrobě nápojů. Silice mají význam jako základní 
chuťové a vonné složky, a to v nealkoholických i alkoho lických nápojích. Silice nebo jejich 
jednotlivé vonné složky se rovněž používají k aromatizaci cukrářských výrobků, cukrovinek, 
čokolády a tabáku. Další využití je také v kosmetice . 

Tyto látky se získávají většinou průmyslově z čerstvých (výjimečně i sušených) rostlin, a to 
destilací s vodní párou, lisováním nebo rozmanitými  extrakčními metodami. [1], [9] 

Základní spis, pojednávající o silicích od Gilda Me istera, udává množství silice v čerstvých 
květech bezu černého 0,0037 % a v sušených 0,027 %. D říve bylo uváděno 0,32 %. Jiní 
autoři však uvádějí jen 0,052 %. Tento značný rozdíl lze vysvětlit různými způsoby získávání 
silice. Silice je jasně žlutá až žlutozelená, p ři pokojové teplotě voskové konzistence a má 
intenzivní vůni bezu, zvláště ve zředěném stavu v organických rozpouštědlech. Obsahuje 
terpen C10H16, kyselinu palmitovou, parafin a uhlovodíkovou látk u trikosan (C23H18). 
Poukazuje se na významnou změnu vůně čerstvého bezu proti sušenému a usuzuje se, že 
je to způsobeno postupným fermentativním štěpením primárních látek, ve kterých se silice 
rozkládají. [2] 

2.5.2 Glykosidy 

Glykosidy jsou přírodní organické látky, a to esterové deriváty cukr ů. Jsou složeny 
z cukerné složky, např. z glukosy, rhamnosy, galaktosy apod., a z necuker né složky neboli 
aglykonu. Hydrolýzou se štěpí, obyčejně působením specifických enzymů, na dvě výše 
uvedené složky. Glykosidy jsou látky často fyziologicky vysoce účinné a pro člověka 
jedovaté. Jsou to produkty speciální látkové p řeměny v mnohých rostlinách, obsahem se 
však v jednotlivých orgánech liší. Obsah glykosidů v rostlině kolísá s jejím stá řím a 
fyziologickou činností. Glykosidy tvoří pravděpodobně energetickou složku rostlin, v nichž se 
glykosidická vazba podle potřeby zruší a „uvolněný“ cukr se použije. Farmakologicky 
nejúčinnější a pro terapii nejvýznamnější jsou kardiotonické glykosidy, nazývané také 
srdeční nebo náprstníkové podle rodu náprstník (Digitali s), pro jehož zástupce jsou tyto 
glykosidy typické. Kardiotonické glykosidy pat ří k přírodním látkám v terapii nenahraditelným. 
Jsou vysoce účinné i v malých dávkách. Jejich dávkování musí ur čit lékař a užívají se také 
pod lékařským dohledem. 

Léčivé účinky vykazují také hořčičné glykosidy s organicky vázanou sírou (thioglykosi dy). 
Jsou velice nestálé, snadno se vlivem p řítomných enzymů hydrolyticky štěpí. Thioglykosidy, 
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resp. aglykony uvolněné z nich štěpením, mají účinky dráždící, prokrvující a dezinfekční. Ve 
větších dávkách působí při zevním použití silné místní podráždění pokožky nebo dokonce 
záněty. 

Fenolové glykosidy mají aglykony fenolické povahy. Účinkují dezinfekčně, protizánětlivě a 
močopudně. 

Aglykonem velkého množství glykosidů jsou tzv. flavonoidy, z nichž některé jsou 
přírodními barvivy. Jejich farmakologické vlastnosti a účinky jsou významné a velmi 
rozmanité, a proto se také označují jako bioflavonoidy. [9] 

2.5.2.1 Flavonoidy 

Flavonoidy a izoflavonoidy jsou látky s patnáctiuhl íkatým skeletem, jenž obsahuje dvě 
fenolová jádra a kyslíkatý heterocykl. Flavonoidy m ají vedlejší fenolové jádro p řipojeno 
v poloze 2, izoflavonoidy v poloze 3. Patnáct uhlík ů flavonoidního skeletu může nést různé 
kombinace substituentů (hydroxylovou, metoxylovou, metylovou skupinu, O- a C- glykosidy). 
Z více než 4 000 známých flavonoidů je předmětem soustavného studia jen několik desítek 
těchto látek. [12] 

Do této skupiny látek pat ří i sambucyanin, což je barvivo bezu. Podle jeho ob sahu mohou 
chemikové stanovit, zda se jedná o čistý („pravý“) nebo „pančovaný“ bezový sirup. 
Nápadnou fialovomodrou barvu bezu způsobuje podíl antokyanu. Květy bezu mají podobné 
účinky jako kyselina L-askorbová (vitamin C). 

Dříve se bioflavonoidy řadily ke skupině vitamínů a barvivo sambucyanin bylo označováno 
jako vitamín P. Květy bezu obsahují až 1,8% flavonoidů. [10] 

Flavonoidy spolu s benzoovou kyselinou, nalezené v extraktu z bezu, snižují riziko vzniků 
virových nemocí jako chřipka či HIV. Díky antibakteriálním a fytoncidním vlastnos tem 
flavonoidů a kyseliny benzoové, dochází k potla čení infekčních nemocí, podporují imunitní 
systém a rostou jejich protizánětlivé vlastnosti. Mají taky pozitivní účinky při mnoha dalších 
onemocněních jako je rakovina, kardiovaskulární onemocnění či neurodegradativní poruchy. 
Efekt těchto látek vzhledem ke kardiovaskulárním nemocem je  pravděpodobně spojen 
s jejich schopností zvyšovat antioxidační kapacitu krevní plazmy, prevencí oxidace LDL (lo w 
density lipoprotein) a shlukováním krevních destiček. Proto se v posledních letech zkoumají 
velká množství nových i dob ře známých bezových genotypů pro potencionální bioaktivní 
flavonoidy a benzoovou kyselinu. Tento výzkum je ve den za účelem nalezení metody pro 
výběr genotypů bezů, které jsou vhodné pro produkci extrakt ů s vysokým obsahem těchto 
látek. [26], [28] 

2.5.2.2 Sambunigrin 

Tento glykosid je obsažen jen v syrových a nezralýc h bobulích bezu černého. Je to 
cyanogen; tím se rozumí schopnost molekuly, vytvo řit za určitých předpokladů kyselinu 
kyanovodíkovou. Z tohoto důvodu se takovéto bobule bezu nepoužívají, mohly by způsobit 
zvracení nebo nevolnosti. Testy ale prokázaly, že l itr bezové šťávy obsahuje asi 0,000 1 % 
kyseliny kyanovodíkové, které ale nemůže našemu zdraví ublížit. [10] 
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2.5.2.3 Slizy 

Jsou to glykosidy, které vodou silně bobtnají. Jsou viskózní, a proto se užívají p ři zácpě. 
Pokrývají a chrání sliznici. Snižují též místní drá ždivost, např. některých kyselin, a zabraňují 
jejich pronikání k zaníceným místům. Pod ochranou slizů se sliznice lépe hojí.  

Užívají se jako projímadla a p ři žaludečních, střevních, hrtanových a ústních 
onemocněních. [5] 

2.5.3 Balzámy a prysky řice 

Obojí patří mezi tzv. amorfní drogy. Jsou to rostlinné vým ěšky tekuté (balzámy) nebo tuhé 
(pryskyřice), které rostlina již nemůže „použít“ a opakovaně začlenit do látkové přeměny. 
Chemismem i fyziologií jsou blízce p říbuzné silicím. 

Ve vodě se pryskyřice prakticky nerozpouštějí, zato dobře v organických rozpouštědlech. 
V tuhém stavu jsou průsvitné, sklovité, při zahřívání měknou, roztékají se a po vychladnutí 
opět tuhnou. 

Balzámy jsou v podstatě pryskyřice rozpuštěné v silici rostliny, která je tvo ří. 

Příčinou zvýšené tvorby pryskyřice a balzámů je většinou poranění povrchových pletiv 
rostliny. Jde vesměs o stromy a ke ře, které pryskyřice produkují v pozoruhodném množství. 
Poranění může být neúmyslné, bez zásahu člověka, např. odřením, zlomením, napadením 
škůdcem apod., nebo úmyslné, kdy se odborně provedenými řezy poraní pletivo rostliny tak, 
že začne vylučovat balzám nebo pryskyřice v ekonomicky významném množství. Vedle 
obecně užívaných názvů balzám a pryskyřice se setkáváme i s názvem klejoprysky řice. Jsou 
to pryskyřice s vysokým podílem klovatiny a slizu. Jsou proto  na rozdíl od prysky řice ve vodě 
částečně rozpustné. 

Význam pryskyřic a balzámů ve farmacii a léka řství je v jejich fyzikálních vlastnostech, 
z toho vyplývajícího jejich použití k výrobě náplastí a některých dalších lékových forem a pak 
v jejich vlastnostech dezinfekčních a dráždicích. Použití prysky řic a balzámů je dnes ve 
srovnání s minulostí značně omezené. Větší význam zůstal pryskyřicím v některých 
technických oborech (zubní problematika, restaurátorství uměleckých památek). 
V domorodém léčitelství je však jejich využití stále zna čné, patří bezesporu k významným 
léčivům původních obyvatel subtropických i tropických oblastí . [9] 

2.5.4 Třísloviny 

Třísloviny jsou organické rostlinné fenolické látky r ozpustné ve vodě i v lihu p řevážně jako 
koloidy. Srážejí bílkoviny, jsou schopné polymerace , vážou se chemicky s aminokyselinami 
proteinů obsaženými v živočišné kůži, mění ji tak v produkt technicky použitelný neboli ji 
vyčiňují (vydělávají). Oxidací a polymerací tmavnou, mění se v látky ve vodě nerozpustné a 
fyziologicky neúčinné. Z těchto důvodů ztrácejí také tříslovinné drogy delším skladováním 
své léčivé účinky. Bohaté na třísloviny jsou většinou dvouděložné rostliny, jednoděložné 
naopak velmi chudé. Terapeutický význam t říslovin je v jejich antibakteriálním a stahujícím 
účinku, který urychluje hojení a vytvá ření nové tkáně na ranách i zanícené sliznici (zvýšená 
granulace). Z toho vyplývá použití t říslovinných drog k ošetřování bércových vředů, 
hemoroidů, popálenin a omrzlin menšího rozsahu a p ři nadměrném pocení. Rovněž lze 
úspěšně použít na zanícené dásně. Vnitřně se jimi léčí katarální onemocnění žaludku a střev 
i průjmy, slouží také jako protijed p ři otravách alkaloidy a těžkými kovy, protože s nimi tvo ří 
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nerozpustné, a tudíž nevstřebatelné sloučeniny. Silná káva nebo čaj obsahují třísloviny, 
proto patří při takových otravách mezi prost ředky první pomoci. Vysoké dávky t říslovin 
použité vnitřně mohou však poškodit žaludeční a střevní sliznici a vyvolat dávení. 

V drogách jsou třísloviny jako hlavní účinné látky nebo jako vedlejší složky, provázející 
hlavní účinnou látku a zvyšují její účinky. 

Kromě použití ve farmacii a léka řství se třísloviny uplatňují technicky v kožedělném 
průmyslu. [1], [9] 

2.5.5 Hořčiny 

Název hořčina nesouvisí s chemismem látek, které chutnají ho řce. Hořké jsou nejen tzv. 
klasické hořčiny, které jsou obsaženy v pelyňku, hořci, zeměžluči a jiných rostlinách, nýbrž i 
jedovaté alkaloidy, např. brucin, strychnin, chinin nebo některé glykosidy. Je to tedy název 
odborně značně nepřesný. 

Hořčiny (amara) jsou přírodní látky rozmanitého chemického složení, které 
v terapeutických dávkách povzbuzují vylučování žaludečních trávicích šťáv, aniž by při tom 
vyvolávaly nějaké vedlejší nepříznivé účinky. Z této jednoduché charakteristiky je z řejmé, že 
s prudce jedovatými alkaloidy nebo glykosidy nemají  nic společného, i když také chutnají 
hořce. 

Hořčiny se vyskytují v rostlinách poměrně často. V terapii se používají nejčastěji jako 
alkoholové nebo vodné výtažky nebo tinktury a p ředpisují se užívat před jídlem. Dále se 
používají v čajích, v medicinálních vínech, aperitivech a žalude čních likérech. [1], [9] 

2.5.6 Fytoncidy 

Je to souborný název pro látky, jež vytvá řejí vyšší rostliny jako obranu vůči cizím 
organismům. Mají antibiotické účinky na bakterie, viry a plísně. Často jsou označovány jako 
rostlinná antibiotika. Jejich antimikrobiálního účinku se na základě zkušenosti odedávna 
využívá v lidovém léčitelství. Nejznámější z nich jsou ho řčičná a česneková silice. Fytoncidní 
účinky mají také silice, t řísloviny a také glukokininy, snižující hladinu krev ního cukru, a 
používané proto jako pomocné léky p ři cukrovce, dále steroidy, používané k syntéze 
hormonálních přípravků a další. [1] 

2.5.7 Vitamíny 

Vitamíny jsou biokatalyzátory nezbytné pro organism us. Jejich nedostatek vyvolává v těle 
poruchy. Rostliny dávají živočichům vitamíny hotové nebo ve formě tzv. provitamínů. Jsou 
v rostlinném materiálu v malých dávkách a v nestejn ém množství. V drogách vlivem 
konzervace (sušení) jejich obsah velmi podstatně klesá, obzvláště obsah vitamínů A, B, C, 
D. [5] 

2.5.7.1 Vitamín A (Retinol) 

Základní a nejvýznamnější aktivní složkou této skupiny vitaminů v živočišných tkáních je 
all-trans-retinol (viz Obr. 10) neboli axeroftol či vitamin A1.  

Retinol je isoprenoid s pěti konjugovanými dvojnými vazbami v molekule, resp.  alicyklický 
diterpenový alkohol s tzv. β-jononovým cyklem a s postranním řetězcem čtyř konjugovaných 
dvojných vazeb (jeden z 15 možných isomer ů). [18] 



20 
 

Vitamín A má v těle několik důležitých úkolů: je nezbytný pro buněčné dělení a pro růst, 
účastní se udržování sliznic dýchacího, zažívacího a močového traktu, je životně důležitý pro 
zrak, protože hraje klíčovou roli v přeměně světla v elektrické signály. Kromě toho je velmi 
důležitý pro správný vývoj lidského plodu. Nedostatek  tohoto vitamínu vyvolává suchost 
sliznic a zvyšuje tak riziko infekce. Má také za ná sledek tzv. šeroslepost – špatné vidění za 
šera a za tmy. Trvalý nedostatek vitamínu A m ůže způsobit progresivní zhoršování zraku, 
vedoucí v krajním případě až ke slepotě. Přestože v rozvinutých zemích je nedostatek tohoto 
vitamínu vzácný, je ve světě jednou z hlavních p říčin zbytečné slepoty. Odpovídající denní 
dávka pro dospělého jedince je stanovena p řibližně na 0,8 – 1,5 mg a m ůžeme ji získat 
z beta-karotenu (viz Obr. 11) obsaženého asi v 50 g  syrové mrkve. Těhotné a kojící ženy 
potřebují dávku o něco vyšší, malé děti pak o něco nižší.  

Vzhledem k tomu, že vitamín A má významný vliv na o ční sliznici (lat. retina), je známý 
jako retinol. Je především obsažen v potravě živočišného původu – v plnotučných mléčných 
výrobcích, vejcích a játrech. Nep římo ho lze získat i z rostlin, kde se vyskytuje v p odobě 
karotenoidu, nazývaného beta-karoten. Ten dodává mn oha rostlinám jejich typicky žlutou až 
oranžovou barvu a v těle se přeměňuje na vitamín A. 

Retinol je světle žlutá látka rozpouštějící se snadno v tucích. Tuto látku lze vyrobit i 
synteticky a využívá se k obohacování um ělých tuků. 

Kromě toho, že dodává vitamín A, má beta-karoten ješt ě další důležitý účinek jako 
antioxidační činidlo. Vědci zjistili, že potrava s vysokým obsahem karoteno idů byla často 
spojená se sníženým rizikem výskytu určitých typů rakoviny. Zdá se však, že tuto ochranu 
poskytuje pouze beta-karoten obsažený v potravě. Pokusy, kdy byl podáván v syntetické 
podobě, nevykazovaly zdaleka tak pozitivní výsledky. 

Vitamín A obsahuje také černý bez ve formě základního stupně. Ve spojení s tuky a solemi 
kyseliny žlučové přeměňuje organismus tento základní stupeň na vitamín A. Hotový 
vitamín A se v těle ukládá v játrech, a pokud je pot řeba, je transportován dále.  

Nebezpečnými látkami pro vitamín A jsou všechny nitráty; te nto důležitý vitamín se kromě 
toho ničí účinky tepla, např. při fritování. [10], [13] 

  
 Obr. 11: β-karoten [18] 

2.5.7.2 Vitamín B1 (Tiamin) 

Tiamin je jeden z vitamínů skupiny B. Hlavní funkcí tiaminu je p řeměna sacharidů, tuků a 
alkoholu v energii. Pomáhá také bránit tvorbě vedlejších toxických produktů tělesného 
metabolismu, které by jinak měly škodlivé účinky na srdce a nervový systém.  

Doporučená denní dávka tiaminu pro dospělého člověka je asi 1 mg, což b ěžná denní 
strava snadno splňuje. Důležitým zdrojem jsou obilniny, jako nap ř. ovesné vločky, brambory i 
maso. Šest a půl plátků celozrnného chleba obsahuje plnou denní dávku. 

Obr. 10: all-trans-retinol [18] 
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Vzhledem k tomu, že je tiamin rozpustný ve vod ě, ztrácí se ho p ři vaření zeleniny téměř 
polovina. Hnědá rýže je velmi bohatá na tiamin; vymílaná bílá rý že tiamin prakticky 
neobsahuje a v zemích, kde je hlavní sou částí potravy, bylo zjištěno, že je hlavní p říčinou 
nemoci zvané beri-beri. 

Společně s fosforem je vitamín B1 také obsažen v mnoha enzy mech, důležitých 
biokatalyzátorech našeho organismu. 

Kromě uvedeného plní tiamin další neméně důležité funkce v těle. Bez tohoto vitamínu by 
ostatní vitamíny skupiny B nemohly být v t ěle dostatečně vstřebány a zpracovány. 
Nedostatek se může dále projevit poruchami pohybového ústrojí, k řečemi svalstva, 
poruchami zraku a může vyvolat nervozitu. 

Vitamín B1 obsažený v bezu je mj. pot řebný k metabolismu uhlohydrátů a dále k činnosti 
nervového systému. Podporuje regulační mechanismy při psychických reakcích, je důležitý 
k udržení celkové vitality a zajiš ťuje její regeneraci po tělesném nebo duševním vypětí. [10], 
[13] 

2.5.7.3 Vitamín B2 (Riboflavin) 

Riboflavin (viz Obr. 12) je životně důležitý pro uvolňování energie z potravy: je také nutný 
pro správnou funkci vitamínu B6 a niacinu. Schopnos t organismu ukládat riboflavin je 
omezená, proto je důležité zajistit jeho každodenní p říjem. Potřeba riboflavinu se řídí 
rychlostí, kterou tělo spaluje živiny pro krytí energetických nárok ů. Průměrná denní dávka je 
asi 1,5 – 1,7 mg. 

Základem struktury žlutozeleného riboflavinu, který je oxidovanou formou vitaminu 
nazývanou flavochinon, je isoalloxazinové jádro, na  které je v pohoze N-10 vázán ribitol, 
alditol odvozený od D-ribosy. [18] 

Vitamín B2 je nezbytný pro růst, k celkovému vývoji a prospívání pokožky a činnosti zraku. 
Účastní se metabolismu tuků a bílkovin, ovlivňuje účinky mnoha enzymů a zaujímá pevné 
místo v metabolismu celého těla. 

Příznaky nedostatku vitamínu B2 jsou rozpraskané rty,  zarudlé oči, dermatitida a určitá 
forma chudokrevnosti. Vitamín B2 ničí příliš mnoho slunečního záření, nikotin a nápoje 
obsahující chinin. 

Stejně jako ostatní vitamíny skupiny B, je i tento vitamí n rozpustný ve vodě, to znamená, 
že není potřeba se obávat nadbytku vitamínu B2, nebo ť tělo vylučuje nepotřebné látky močí. 

100 g plodů bezu obsahuje cca 0,78 mg vitamínu B2. [10], [13] 

 
Obr. 12: Riboflavin (oxidovaná forma) [18] 
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2.5.7.4 Vitamín B3 (Niacin) 

Niacin, dříve nazývaný také PP faktor nebo vitamin PP, je spo lečným označením pro 
nikotinovou kyselinu (3-pyridinkarboxylovou kyselinu) – viz Obr. 13 – a její amid nikotinamid 
(niacinamid, dříve také vitamin B3) – viz Obr. 14. Ob ě sloučeniny mají stejnou biologickou 
účinnost. [18] 

Niacin se užívá k tvorbě dvou koenzymů, které se účastní na tvorbě energie v buňkách.  
Je také potřebný k tvorbě neurotransmiterů a pomáhá udržovat zdravou pokožku a zažívací 
systém. V potravě je velmi rozšířen, nejlepším zdrojem jsou játra, libové maso, dr ůbež, 
luštěniny, ořechy a obilniny. Niacin se také vyrábí synteticky a  užívá se k obohacování 
mouky a obilnin.  

Tělesnou potřebu niacinu částečně kryje niacin z tryptofanu – aminokyseliny p řítomné 
v mnoha bílkovinách, kterou organismus umí p řeměňovat na vitamín. Znamená to, že mléko, 
sýr a vejce, které obsahují tohoto vitamínu jen vel mi málo, mohou zabraňovat jeho 
nedostatku svým vysokým obsahem tryptofanu. Navíc n iacin, který takto vzniká, je pro t ělo 
velmi rychle dostupný. 

Nedostatek vitamínu může způsobit deprese a kožní vyrážku, která se objevuje te hdy, 
když je kůže vystavena slunečnímu záření. Úplný nedostatek niacinu může vyvolat pelagru – 
onemocnění projevující se průjmem, dermatitidou a demencí, která je velmi rozší řena 
v komunitách, jejichž základní potrava obsahuje mál o minerálů. Doporučená denní dávka 
činí pro dospělého člověka 10 až 20 mg. 

Vysoké dávky niacinu se někdy užívají k léčení vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Tato 
terapie však musí být pod léka řským dohledem, protože vysoký p říjem niacinu po dobu 
několika týdnů může vyvolat některé vedlejší příznaky jako zarudnutí kůže a mnohem 
závažnější poškození jater. 

Průměrná hodnota niacinu v jednom litru bezové š ťávy činí asi 40 mg. [10] 

 
 Obr. 13: Nikotinová kyselina [18] Obr. 14: Nikotinamid [18] 

2.5.7.5 Vitamín C (kyselina askorbová) 

Nejznámější jako populární lék proti nachlazení je vitamín C (viz Obr. 15), který je životn ě 
důležitý pro tvorbu kolagenu, bílkoviny, která je sou částí zdravé kůže, kostí, chrupavek, zubů 
a dásní a hraje důležitou roli při hojení ran a spálenin. Účastní se také tvorby noradrenalinu, 
který reguluje tok krve, a serotoninu, který napomá há spánkovým pochodům. 

Kyselina askorbová je základní biologicky aktivní s loučeninou. Ze čtyř možných 
stereoisomerů (asymetrický uhlík C4 a C5) vykazuje aktivitu vita minu C pouze L-askorbová 
kyselina. Její isomer D-askorbová kyselina a druhý pár enantiomerů, tj. L- a D-isoaskorbová 
kyselina aktivitu vitaminu C prakticky nevykazují. [18] 
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Nedostatek vitamínu C může způsobit zvýšenou únavnost, ztrátu chuti k jídlu a zvý šenou 
vnímavost organismu k infekci. P ři závažném a dlouhotrvajícím nedostatku dochází ke 
kurdějím – onemocnění, které bylo po celá staletí metlou námo řníků při dlouhých plavbách, 
kdy neměli přístup k čerstvé zelenině a ovoci. Kurděje způsobovaly onemocnění dásní, 
špatné hojení ran, oslabení kostí a celkovou zmaten ost. I když se v těchto dobách o 
vitamínu C nic nevědělo, anglickému námořnictvu se dařilo zažehnávat kurděje přísunem 
citrónů, které námořníci museli povinně vysávat. 

Na rozdíl od většiny živočichů si člověk neumí vytvářet vlastní vitamín C, proto 
potřebujeme jeho pravidelný přísun v potravě. Vitamín C je jedním z nejméně stálých 
vitamínů, je ničen oxidací, účinkem světla a vysokými teplotami. Jeho nejlepším zdrojem je  
čerstvé syrové ovoce a zelenina. Zvláš ť vysoká hladina vitamínu C byla nalezena 
v citrusových plodech, jahodách, černém rybízu, guavě, kiwi a paprikách. 

Normální denní dávka, kterou dospělý člověk potřebuje, je 50 až 70 mg. Je obsažena 
například v malém pomeranči, velké broskvi nebo jednom plodu kiwi. 

Vitamín C zlepšuje příjem železa u vegetariánů a lidí, kteří jedí málo masa, protože železo 
neživočišného původu je vstřebáváno mnohem efektivněji, je-li jídlo s jeho obsahem 
požíváno zároveň s ovocnými šťávami nebo zeleninou, kde je dostatek vitamínu C. 

Strava bohatá na ovoce a zeleninu bývá spojována se  sníženým rizikem některých druhů 
rakoviny a srdečních chorob, ale stále není zcela jasné, jakou roli  při tom hraje právě 
vitamín C. 

Tvrzení, že denní dávka 1 000 mg nebo více vitamínu  C chrání před nachlazením, nebo 
dokonce léčí, nebylo nikdy prokázané. Je pravda, že užívání vi tamínu C může zmírnit 
závažnost a dobu trvání některých symptomů těchto onemocnění, ale možnosti nákazy 
zabránit nemůže. Obrovské dávky vitamínu C mohou u citlivých jed inců vést při 
dlouhodobém užívání k tvorbě ledvinových kamenů, ale i bolestem hlavy, poruchám spánku 
a žaludečním obtížím. 

Černý bez je rostlinou zvláště bohatou na vitamín C: 100 g čerstvých plodů bezu obsahuje 
až 18 mg vitamínu C. [10], [13] 

 

Obr. 15: L-askorbová kyselina [18] 

2.5.8 Minerální látky 

2.5.8.1 Draslík 

Buňky, nervy a svaly by nemohly bez draslíku správn ě fungovat. Draslík se spolu se 
sodíkem podílí na udržování rovnováhy tekutin a ele ktrolytů v buňkách a tkáních, reguluje 
krevní tlak a udržuje zdravý srdeční rytmus. 

Dále vyrovnává účinky nadměrného příjmu sodíku, např. otoky (zdržování tekutin) a 
vysoký krevní tlak. Je nezbytný pro ší ření nervových vzruchů. 
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Krevní hladinu draslíku přesně řídí hormony. Nadměrný příjem má močopudné účinky: 
vede k tomu, že ledviny zvyšují objem vylu čované moči. Lidé s ledvinovou chorobou však 
nejsou schopni se nadbytku draslíku zbavit, a proto  by se měli nadměrného přísunu tohoto 
prvku vyhýbat. Nadměrná koncentrace draslíku v krvi může způsobit selhání srdce, neboť 
potlačuje stahy srdečního svalu. Dalšími příznaky nadměrného množství jsou letargie, 
ochrnutí a zpomalený tep. K raným p říznakům nedostatku draslíku patří apatie, slabost, 
pomatenost a nadměrná žízeň. Nedostatek draslíku může také způsobit nepravidelný tep a 
jiné srdeční a dýchací obtíže. 

Draslík se nachází ve většině potravin rostlinného původu. Zvlášť dobrým zdrojem jsou 
avokáda, ořechy, semena, luštěniny, celozrnné obilniny, sušené ovoce, rajčata, brambory a 
čerstvé ovoce, zejména banány a pomeranče. 

Jeden litr šťávy z bezu obsahuje v průměru asi 50 mg draslíku. [10] 

2.5.8.2 Vápník 

Vápník se nachází v celé řadě potravin od mléka a sýrů až po sardinky (jíte-li je s kostmi) a 
tmavozelenou listovou zeleninu. Je nezbytnou součástí zubů a kostí, jež obsahují asi 99 % 
tohoto minerálního prvku v lidském těle. Zbylé 1 % vápníku však hraje nemén ě důležitou roli, 
neboť se podílí na stavbě a činnosti buněk a na srážení krve. 

Díky přirozeným regulačním systémům se nadměrné množství vápníku v těle vyskytuje jen 
výjimečně, buď v důsledku nemoci, nebo při předávkování vitamínu D. Pokud však tělo 
potřebuje více vápníku, než kolik ho potravou dostává, vyvazuje se vápník z kostí. 

V těhotenství se vápníku vstřebává více, takže těhotná žena má zvýšit p říjem vápníku na 
dvojnásobek. Potřebná denní dávka vápníku je asi 800 mg. Toto množst ví je obsaženo 
například ve třech plátcích čedaru a dvou sklenicích mléka. Těhotné ženy by však neměly pít 
příliš mnoho čaje a kávy a jíst hodně pšeničných otrub a soli, neboť tyto látky zabraňují 
vstřebávání vápníku nebo podporují jeho vylučování. Podobné účinky mají také potraviny 
obsahující kyselinu šťavelovou, například špenát nebo rebarbora. 

Vápník je nezbytný pro dobrou činnost nervů a svalů. Přípravky vápníku se používají 
k léčbě svalových křečí a nemocí zad a kostí spojených se stárnutím, jako  je například 
artritida, revmatismus a osteoporóza (ztráta kostní  tkáně vedoucí ke křehnutí kostí, která se 
vyskytuje zvlášť u žen po p řechodu). Nedostatek vápníku často plyne z nedostatku 
vitamínu D. U dětí může způsobovat křivici s typickými příznaky křivých nohou, vybočeností 
kolen a tak zvané ptačí hrudi, které jsou způsobeny změknutím kostí. U dospělých vyvolává 
nedostatek vápníku osteomalacii, pro niž jsou p říznačné bolesti kostí, svalové k řeče a 
poškozená páteř. 

Vitamín D má také p řezdívku sluneční vitamín, protože se v těle vytváří při vystavení kůže 
ultrafialovému záření. Vitamín D je nezbytný, jak již bylo uvedeno, p ro vstřebávání vápníku a 
fosforu, a je proto životně důležitý pro zdravou strukturu kostí a zubů. 
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Vitamín D je sice rozpustný v tucích, ale v t ěle se ho příliš neukládá. Většinou stačí jeho 
množství, které získáme za pobytu na slunci: i v se verských zemích vystačí organismu 
vitamín D nastřádaný v letních měsících. Většina dospělých se tedy nemusí spoléhat na 
zdroje z potravy. Lidé s největším rizikem nedostatku vitamínu D, pro něž je přísun v dietě 
životně důležitý, jsou ti, kteří jsou nuceni být trvale doma – n ěkteří kojenci, vážně nemocní a 
staří lidé nebo ženy v některých zemích, kde se tradičně nosí šaty zakrývající téměř úplně 
jejich tělo. 

Vitamín D se v aktivní formu p řeměňuje v ledvinách. Potom působí jako hormon, který řídí 
vstřebávání vápníku a fosforu v krvi a kostech. 

Vzhledem k jeho syntéze v kůži se nestanovuje jeho referenční dávka, ale doporučuje se 
starým lidem a těhotným ženám příjem 10 µg denně, což je asi množství obsažené v malé 
krabičce olejovek. [10] 

2.5.8.3 Fosfor 

Sloučeniny fosforu (fosfáty) jsou hlavní složkou tkání v šech rostlinných a živočišných 
buněk. Téměř čtyři pětiny fosforu v těle se nacházejí v kostech a v zubech. Procesu uklád ání 
minerálních látek do kostní tkáně se sice říká kalcifikace neboli vápenatění, ale většinou 
tento proces zahrnuje nejen vápník, ale i velké mno žství fosfátů. Správněji se proto nazývá 
mineralizace. Fosfor je dále nezbytný pro uvolňování energie v buňkách a pro vstřebávání a 
přenos mnoha živin. Účastní se také regulace enzymové aktivity. 

Nedostatek fosforu je velmi vzácný. Tento prvek je totiž přítomen ve všech rostlinných a 
živočišných bílkovinách a navíc se fosfáty p řidávají do celé řady potravin. Přídavek fosfátů 
do kolových nápojů slouží k regulaci kyselosti nápoje, fosfáty ve zpr acovávaném mase a 
mražené drůbeži zadržují vlhkost a tak maso změkčují. K nedostatku fosforu někdy dochází 
v důsledku dlouhodobého užívání antacidových léků. 

Příjem fosforu významně ovlivňuje stav vápníku v těle. Nadbytek fosforu způsobí, že se 
omezí vstřebávání vápníku a zvýší se vylučování hormonu příštítných tělísek. Účinkem 
tohoto hormonu se vápník vyvazuje z kostí a ješt ě více narušuje tělesnou rovnováhu fosforu 
a zvyšuje nebezpečí vzniku osteoporózy. Rozhodujícím prvkem regulace je rovnovážný 
poměr mezi vápníkem a fosforem v t ěle. Tělo tuto rovnováhu většinou snadno udržuje, neboť 
potraviny bohaté na vápník bývají i dobrým zdrojem fosforu. 

Železo, hliník a kyselina fytinová snižují p říjem fosforu a vitamín D a parathormon zlepšují 
příjem fosforu. Parathormon je hormon, který produkuj í příštítná tělíska, reguluje celkový 
objem fosforu v těle. 

Nerovnováha mezi vápníkem a fosforem bývá způsobena stravou a vysokým obsahem 
rafinovaných jídel a tuků. Taková strava totiž obsahuje málo vápníku a velké  množství 
fosforu. Při nadměrném příjmu fosforu klesá také vst řebávání hořčíku. 

100 g plodů bezu obsahuje cca 57 mg fosforu, litr bezové š ťávy obsahuje v průměru 0,5 g. 
[10] 



26 
 

2.6 Další využití bezu černého 

Bez má mnohostranné využití – výše zmíněné léčivé účinky užité ve farmacii, využívá se 
v potravinářství, kosmetice a v jiných oborech, velkou roli má také jako potrava pro ptactvo. 

Květy slouží k přípravě osvěžujících nápojů a pokrmů, zvaných kosmatice. Osmažené 
v těstíčku jsou chutným pokrmem buď slané jako řízky, nebo s cukrem jako moučníky nebo 
zelníky. Dále se z nich p řipravuje polévka, ocet, sodovka, šumivé limonády a čaj. Destiláty a 
extrakty květů se také používají jako p řírodní ingredience v alkoholických i nealkoholickýc h 
nápojích, ovocných koňacích a jiných lihovinách, perlivých vínech, jogurt ech a zmrzlinách, 
které jsou připravovány z čerstvých nebo zmražených květů. Jiné produkty jsou p řipravovány 
ředěním vodou a mohou být podávány s plátkem citrónu. V e starém lékařství se z květů 
destilovala ještě bezová voda – Aqua Sambuci. [2], [10], [26] 

Z bezinek (plodů) se dají připravit zavařeniny, různé šťávy, sirupy, ovocné polévky, 
omáčky, čaj, džem (povidla), marmeláda, kompot, rosol (želé) , dávají se i sušit a vyrábí se 
z nich i likéry i víno (několik typů), které se dá p řipravit jak ze syrových bezinek, tak i 
z povařených. [2], [10] 

3 OVOCNÉ ŠŤÁVY 

V podmínkách České republiky se každoročně vyprodukují stovky tisíc tun rostlinných 
plodin, tj. ovoce, zeleniny, brambor atd., z nichž podstatná část směřuje přímo ke 
spotřebiteli. Klimatické podmínky neumožňují našim pěstitelům mnohdy kvalitou produkce 
konkurovat jižním zemím. Přesto podniky konzervárenského a mrazírenského průmyslu 
zpracovávají významnou část této produkce. Schéma zpracování je znázorněno na Obr. 16. 
I když v nedávné době došlo k výraznému snížení výroby konzerváren a mra zíren na našem 
území v porovnání s podmínkami p řed rokem 1989, lze současný roční objem produkce 
konzervovaných výrobků z ovoce (kompoty, sušené ovoce, kandované ovoce) o dhadnout asi 
na 20 000 t, ovocných š ťáv a sirupů více než 200 000 t, konzervované zeleniny více než  
100 000 t, zmrazovaného ovoce asi 5 000 t a zmrazov ané zeleniny asi 50 000 t. [14] 

 
Obr. 16: Schéma zpracování ovoce a zeleniny v konzervárenském a mrazírenském pr ůmyslu [14] 
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Konzervované ovocné šťávy se v širokém měřítku konzumují jako nápoje nebo jsou jejich 
neoddělitelnou součástí. Jsou nenahraditelnou součástí sirupů, nealkoholických i sycených 
nápojů, želé, ovocných vín, likérů apod. Jednotlivé ovocné nápoje obsahují rozdílný p odíl 
ovocné šťávy a cukru. Ovocný podíl v nápojích m ůže tvořit čirá šťáva nebo dřeňová šťáva 
(protlak). Konzervované šťávy je možné rozdělit do několika skupin: 

• Přírodní šťávy se zpravidla vyrábějí z jednoho druhu surovin bez p řídavku cukru 
anebo cukrového sirupu, kyselin, potraviná řských barviv, aromatizujících látek a 
konzervačních činidel. Používají se jako nápoje nebo jako polovýro bky do 
nealkoholických nápojů, případně v likérnictví. Vyrábějí se čířené, zřídka nečířené. 
Do sortimentu patří i šťávy sycené CO2. 

• Míchané ovocné šťávy se vyrábějí přidáním šťávy k základní šťávě z jiného druhu 
ovoce v určitém poměru (např. hruškovo-jablková šťáva v poměru 80 : 20 apod.). 
Sem je možné zařadit i šťávy z různých odrůd toho stejného druhu surovin, nap ř. 
výrobek po smíchání vysokocukrového a nearomatickéh o s kyselým, který má 
vynikající vůni. 

• Šťávy s cukrem. Na zlepšení chuťových vlastností se k p řírodním šťávám ze 
surovin se zvýšenou kyselostí p řidává cukr nebo cukrový sirup. Š ťávy se používají 
jako nápoje. Cukr se p řidává zpravidla do nápojů bez dřeně, kdy do nápojů s dření 
se přidává sirup, aby se dosáhlo požadované konzistence.  

• Zkvašené šťávy se vyrábějí částečným nebo úplným převodem cukru suroviny na 
etylalkohol a používají se jako slabě alkoholické nápoje nebo polovýrobky. Tento 
druh u nás není rozšířený, ve světě je však oblíbeným nápojem. 

• Zahuštěné šťávy (koncentráty). Ovocné koncentráty se vyrábějí z přírodních šťáv 
odpařením určitého podílu vody. Po rekonstituci vodou se používa jí jako nápoje 
nebo polotovary. Cílem koncentrování je zmenšení hm otnosti výrobku, skladových 
prostor, dopravních nákladů a zvýšení odolnosti proti účinku mikroorganismů 
v porovnání s přírodními šťávami. [15] 

Šťávy je možné podle způsobů konzervace rozdělit na pasterizované, konzervované 
asepticky, konzervované chladem a antiseptiky (etyl alkohol, kyselina sorbová, benzoová, 
SO2, kyselina mravenčí, CO2). 

Podle obsahu dužin je možné rozdělit šťávy na šťávy bez dřeně a dřeňové šťávy. Šťávy 
bez dřeně je možné rozdělit na zakalené, nekrášlené a průzračné, čířené šťávy. Jsou to 
vlastně bublinkové šťávy ovoce oddělené od nerozpustného plodového pletiva. Aby se 
získala úplná průzračnost, šťávy se čiří a filtrují. Průzračné šťávy mají lákavý vnější vzhled. 
Konzistencí a chutí odpovídají požadavkům pro nápoje. Při uskladnění jsou stabilnější než 
šťávy s dužinou. Je možné je konzervovat mikrobiální filtrací. Čířené šťávy se dají 
koncentrovat na vyšší stupeň v porovnání s nečířenými, které by při stejném zahuštění už 
rosolovatěly. Číření je nevyhnutelné, jestliže se š ťáva používá jako polovýrobek pro nápojový 
nebo likérnický průmysl. Při výrobě šťáv bez dužiny je však t řeba brát v úvahu, že se p ři 
číření strhávají částečně minerální látky, případně ve vodě nerozpustný provitamín A – 
karoten (spolu s nerozpustnými složkami). Proto se z ovoce bohatého na vitamín A 
(meruňky, pomeranče, mandarinky) vyrábějí přednostně šťávy s dužinou. [15] 

Suroviny pro výrobu ovocných šťáv musí vyhovovat některým speciálním požadavkům. 
Druhy surovin na výrobu šťávy se vybírají tak, aby se v nich p říznivě spojoval obsah cukrů, 
kyselin, ale i tříslovin, aromatických a barevných látek proto, aby šťáva měla příjemnou chuť, 
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dobré aroma a pěknou barvu. Chuťové vlastnosti závisí ve velké mí ře na poměru (indexu) 
cukrů a kyselin. Tento poměr je důležitý zejména u přírodních šťáv, které se vyrábějí bez 
přídavku pomocných surovin. Příměsi shnilých a plesnivých plodů mohou způsobit v celé 
partii nepříjemný zápach. [15] 

Velký význam má zralost surovin. V nezralých plodec h jsou buňky zaplněné 
protoplazmou, vakuoly jsou malé, obsah buněčné šťávy je malý, to všechno zap říčiňuje velký 
odpad při lisování. Šťáva z nezralých plodů obsahuje velké množství kyselin a málo cukr ů, je 
kyselá. U přezrálého ovoce se struktura rostlinného pletiva m ění, je sypká a p ři lisování se 
vytváří rovnorodá masa, bez mezer, kterými by odcházela š ťáva. Z takovéto suroviny se 
šťáva získává těžko, je kalná a dá se t ěžko filtrovat. Osobité požadavky se kladou na 
suroviny zpracovávané extrakčním postupem (hl. jablka), to souvisí také s mechan ickými 
požadavky na pevnost odřezků. [15] 

3.1 Předběžné technologické operace 

3.1.1 Sklize ň 

Dobu sklizně konzervárenských surovin určuje tzv. technologická zralost, která 
představuje stav plodiny (látkové složení, textura, b arva atd.) vyhovující požadavkům daného 
zpracování. Technologická sklizeň nemusí být shodná s konzumní nebo fyziologickou 
zralostí plodiny a pro danou plodinu se liší i podl e způsobu zpracování. Pro výrobu kompotů 
je požadováno ovoce z hlediska p římé konzumace nezralé, zelený hrášek se zpracovává ve 
stadiu mléčné zralosti, ovoce na výrobu protlaků by mělo být plně zralé. 

Surovina pro konzervárenské a mrazírenské zpracován í se tradičně sklízela a v mnoha 
případech doposud sklízí ručně, moderní tendence však jednoznačně směřují k úplné 
strojové sklizni, pro kterou jsou šlechtěny odrůdy, které kromě klasických požadavků musí 
vyhovovat potřebám mechanizované sklizně, např. dostatečnou mechanickou odolností 
plodů, jednotnou dobou jejich dozrávání a stavbou rostli ny. [14], [16] 

3.1.2 Skladování 

Odolnost surovin vůči posklizňovým změnám je velmi různá. Prakticky vždy však dochází 
v důsledku respirace a případného mechanického poškození ke ztrátám na kvali tě, např. 
dodýchávání cukrů, snižování obsahu vody, měknutí pletiv. Vždy tedy moderní technologie 
směřuje k maximálnímu omezení skladování p řed zpracováním spoluprací s pěstiteli tak, aby 
suroviny byly dodávány postupně podle výrobní kapacity. Pokud je nutné surovinu p řed 
zpracováním skladovat delší dobu, mělo by se tak dít zásadně v chlazených prostorech, 
případně s využitím řízené atmosféry. Pouze u některých odolných surovin (kořenová 
zelenina, brambory) lze připustit skladování volné, vždy však za podmínek max imálně 
omezujících rozvoj mikrobiálních změn a dalších škůdců. [14], [16] 

3.1.3 Čišt ění 

Čištění zahrnuje operace, při nichž se ze suroviny odstraňují kontaminanty na úroveň 
vhodnou pro následující zpracování. Čištění má pro potravinářské výroby klíčový význam 
vzhledem k zásadě, že surovina, která obsahuje kontaminující látky v  koncentracích, které 
není možné během technologického procesu snížit pod akceptovatel né minimum, nesmí být 
zpracovávána. 



29 
 

V praxi se setkáváme se dvěma způsoby čištění, a to suchým způsobem a čištěním 
mokrým, tj. praním. Suché čištění, které je většinou méně nákladné, ale i méně účinné než 
praní, se při zpracování ovoce a zeleniny využívá v mnohem menš í míře. Patří sem různé 
separátory využívající proudu vzduchu, oddělování nečistot na sítech, fyzikální separátory na 
principu nakloněných dopravních pásů (oddělení kulatých plodů od příměsí jiného tvaru), 
detektory a separátory kovů a další. Praní – mokré čištění je účinnější než suché čištění při 
odstraňování zeminy, prachu a reziduí pesticidů z většiny druhů ovoce a zeleniny, umožňuje 
i podstatné snížení mikrobiální kontaminace. Jeho n evýhodou je velká produkce nákladně 
likvidovatelných odpadních vod (v konzervárenských provozech činí spotřeba pitné vody od 
jednoho do šesti litrů na kg suroviny), a proto je t řeba důsledně usilovat o snížení celkové 
spotřeby vody jejím racionálním využíváním, průběžným čištěním a recirkulací. [14] 

Proces praní probíhá ve t řech fázích (předmáčení, vlastní praní a opláchnutí pitnou vodou) 
a na účinnosti operace má vliv složení prací lázně (aplikace povrchově aktivních látek, 
dezinfekčních činidel atd.), teplota i mechanické namáhání povrchu  prané suroviny. 
Vhodnost praček pro daný typ suroviny posuzujeme zejména podle o dolnosti 
k mechanickému působení, a tak můžeme rozlišit od šetrných praček pro měkkou surovinu 
(maliny, borůvky) až po pračky pro surovinu velmi odolnou (ko řenová zelenina, okurky), 
vyvíjející silný mechanický účinek na povrch suroviny. Z uvedeného vyplývá široká  škála 
v praxi používaných praček – např. sprchové, vzduchové, vibrační, flotační, bubnové, 
hřeblové, kartáčové, hrabicové aj. [14], [16] 

3.1.4 Třídění – inspekce  

Tříděním obecně se rozumí rozdělování suroviny podle měřitelných fyzikálních vlastností. 
Cílem třídění je splnění podmínek pro dosažení požadované kvality kone čného výrobku, 
třídicí operace (zejména velikostní t řídění) se však využívají i pro dosažení požadované 
efektivnosti a výtěžnosti automatizovaných technologických operací. T řídicí operace se při 
zpracování ovoce a zeleniny za řazují na vstup suroviny do zpracování, velmi časté je však 
jejich uplatnění jako prostředku mezioperační kontroly po důležitých mechanizovaných 
úpravách suroviny. Podle provedení lze rozlišit t řídění ruční a mechanizované, podle 
sledovaného parametru třídění dle jakosti (inspekce), podle velikosti, podle b arvy a podle 
zralosti. Přitom je zřejmé, že uvedené typy se vzájemně překrývají (např. třídění podle barvy 
může být současně tříděním podle jakosti i zralosti). [14], [17] 

3.1.5 Drcení 

Cílem operace je dosáhnout hlubokého mechanického n arušení buněk tkáně suroviny a 
uvolnění jejich obsahu. Vzhledem k minimálním velikostem buněk v rostlinných pletivech je 
prakticky vyloučeno dosáhnout poškození všech buněk. Věnovat pozornost této otázce je 
nutné, protože zpracování jemné drtě komplikuje oddělení pevné a tekuté fáze, š ťáva 
obsahuje vyšší podíl makromolekulárních složek, kte rý se nepříznivě projeví v následujících 
operacích. Zpracování příliš hrubé hmoty dává naopak velice nízké výt ěžky, takže je nutno 
najít takovou jemnost drtě, která bude pro daný účel optimální. Je nutno vycházet již 
z velikosti a charakteru suroviny; vyšší podíl rozd rcených stopek, semínek apod., tedy částí 
plodů, ze kterých by do š ťávy přecházely nežádoucí látky, snižuje kvalitu finálního  produktu. 
[16] 
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3.1.6 Úprava drt ě 

Doplňujícími zákroky, které zvyšují výtěžnost, mohou být termické úpravy drtě 
(napařování, předváření), elekroplazmolýza, zmrznutí a rozmrazení, vyst avení drtě účinku 
ultrazvuku, odležení, působení enzymů na drť nebo nakvášení. Důsledkem těchto operací je 
porušení buněčné stěny a uvolnění obsahu buněk fyzikálními zákroky (denaturací 
stavebních bílkovin teplem nebo zvýšenou koncentrac í iontů vyvolanou elektrickým polem, 
potrháním pletiv ledovými krystaly, změnami tlaku), činností enzymů obsažených v drti, 
záměrně přidaných – pektolýza drti, či mikrobiálních (kvasinky). [16] 

3.1.7 Lisování 

Podstata lisování spočívá v působení vnějšího tlaku vytvořeného lisem na zpracovávaný 
materiál. Dochází k oddělování kapaliny od tuhého podílu spojeným s filtrov áním kapaliny 
přes kapiláry drtě a póry mezi nimi. Problematika lisování je spojená  s cílem maximální 
výtěžnosti procesu (úlisnost) a je nutno volit takové p odmínky lisování, aby uvolněná šťáva 
měla možnost odtékat (po určitou dobu zachování pórů mezi částicemi) a aby vzdálenost, 
kterou musí urazit z buňky do sběrného prostoru, byla co nejmenší. 

Extrakce výlisků je cestou ke zvýšení výtěžnosti šťáv, i když poměrně problematickou. 
Není prakticky námitek proti p římé extrakci drtě s nízkým obsahem kapalné fáze (nap ř. 
jeřabiny), ale není ještě zcela dořešena otázka druhého lisování. Výlisky po prvním li sování 
obsahují ještě značné množství extrahovatelných látek, které lze uvoln it působením vody. 
Vzniklý roztok má vlivem vyluhování vyššího množstv í tříslovin, polyfenolických a 
zákalotvorných látek horší kvalitu. Ze zdravotnické ho pohledu jsou nejproblematičtější 
skupinou látky uvolněné z jader a pecek (kyanogenní glykosidy). Využívá se pouze k přesně 
vymezeným účelům, např. šťávních koncentrátů apod. [16] 

3.1.8 Číření 

Čířením rozumíme soubor opatření vedoucí k odstranění kalů i zákalotvorných látek ze 
šťávy s cílem získat čirou tekutinu. Šťávy získané lisováním nebo vyluhováním (extrakcí) 
obsahují pektiny, bílkoviny a polysacharidické látk y ze stavebních látek buněčných stěn a 
rozpustné látky, z nichž se t řísloviny a ionty kovů podílejí na tvorbě zákalů. 

Makromolekulární složky jako pektin a škrob je možn o převést na monomery a oligomery, 
které se již na tvorbě zákalů nepodílejí, činností enzymů – převážně pektolytických a 
amylolytických. Při odstraňování bílkovin, kovových iontů a tříslovin se využívá schopnosti 
vytvářet větší částice, které snadněji sedimentují a během sedimentace strhávají i další 
kalotvorné složky šťávy. Protože obsah těchto složek je ve š ťávách nízký, je nutno p řidávat 
do šťávy další látky, které nazýváme čiřidla, která způsobují vysrážení koloidních složek 
šťávy. Mechanismus působení čiřidel je rozmanitý. Jsou látky, které působí sorpčně, se 
složkami šťávy nereagují, vytvářejí jemnou těžkou suspenzi, která strhává velice jemné kaly 
(křemelina, různé typy hlinek, např. bentonit). Chemicko-sorpční čiřidla reagují po přidání ke 
šťávě s některou složkou šťávy, vytvořená sraženina klesá ke dnu, pop ř. váže další 
kalotvorné látky, a šťáva se vyčiří (např. bílkovinné látky – želatina, vaječný bílek). [16] 
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3.1.9 Separace kal ů 

Podaří-li se nám narušit koloidní systém, stojíme p řed úkolem oddělit sedimentující 
koloidní částice od čiré šťávy. Zatímco rychlost sedimentace, jejíž hnací silo u je rozdíl hustot 
mezi koloidními částicemi a čirou tekutinou, je podmíněna zemskou přitažlivostí, lze použitím 
odstředivé síly vyvolat urychlení procesu separace pevný ch částic. K odstranění zbytků kalů 
ve šťávě, ze které se větší část disperzních částic odstranila sedimentací (případně 
odstředěním) sražených kalových složek, se zpravidla použív á filtrace. Principem je přechod 
kapaliny přes pórovitou vrstvu zadržující zbylé koloidní částice buď na povrchu, nebo 
v pórech filtračního materiálu a propouštěcí čirou kapalinu. Jsou používány materiály ve 
formě plošné – plachetky, celulosa ve form ě filtračních desek – kalolisy, nebo sypké 
materiály – skelná vata, k řemelina, perlit, bentonit, nanesené na filtrační kovovou síťku nebo 
tkaninu – tzv. náplavové filtry. [16] 

3.1.10  Ultrafiltrace 

Je jedním z membránových dějů, kterých jsou dnes popsány téměř tři desítky, obdobným 
je např. mikrofiltrace nebo reverzní osmosa. Ultrafiltrace  je vyvolána tlakovým spádem 
(0,1 až 0,2 MPa) p řes semipermeabilní membránu, která složky zpracováv aného roztoku, 
které jsou menší než zádržná schopnost membrány, pr opouští (získáváme permeát) a 
naopak větší zadržuje (koncentrát, retentát). Charakter memb rány je uváděn jako mezní 
zádrž částic od 2 do 200 nm resp. od 500 do 500 000 jednot ek molekulové hmotnosti. 
Materiálem membrán jsou polymerní látky – nap ř. acetát celulózy, polysulfon, nová generace 
materiálu je anorganického původu – keramika, kovové folie. Ultrafiltrací je mož no separovat 
ze zpracovávaného roztoku vysokomolekulární látky, tj. pektin, škrob a další látky 
polysacharidického a polypeptidového charakteru, takže ve výsledném produktu je minimum 
zákalotvorných látek, enzymů a nulová mikrobiální kontaminace. Tyto skute čnosti předurčují 
ultrafiltraci pro čiření šťáv. [16] 

3.2 Výroba macerovaného ovoce a zeleniny 

Do této skupiny konzervárenských produktů patří tekuté výrobky, obsahující velký podíl 
původního rostlinného pletiva, tj. výrobky charakteru  velmi jemných protlaků. Někdy se také 
označují jako dřeňové, kalné šťávy. Zahrnují ovocnou a zeleninovou dětskou výživu a šťávy 
s různým podílem původní ovocné a zeleninové vlákniny. V sou časné době jsou šťávy 
podobného typu vyráběny za použití aromových a zákalových bází ředěním příslušných 
šťávních koncentrátů, jejich zákal není způsoben (alespoň z podstatné části) zbytky 
rostlinného pletiva. Schéma výroby je znázorněno na Obr. 17. [14]  

 
Obr. 17: Schéma výroby d řeňových, kalných šťáv [14] 
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Klasické macerované ovoce a zelenina, nebo kalné d řeňové šťávy z ovoce a zeleniny, tak 
obsahují vlastní šťávu a jemně macerovanou ovocnou dužinu, odstraněny jsou pouze hrubé 
nepoživatelné části. Předností výrobků tohoto typu je dokonalejší zachování látkové hodno ty 
suroviny, dobré předpoklady pro zachování labilních složek v důsledku účinné inaktivace 
enzymů a odvzdušnění materiálu během macerace, čímž jsou vytvořeny dobré předpoklady 
pro možnou další fortifikaci výrobků tohoto tytu a výbornou stravitelnost. Je dobré si 
uvědomit, že pro některé konzervárenské suroviny je p říprava kalných šťáv jediným možným 
způsobem, jak připravit nápoj s charakteristickým aromatem. U mnoha  druhů ovoce, např. 
meruňky, broskve, citrusové plody a většina druhů zeleniny jsou aromatické látky pevně 
vázány na nerozpustnou část dužniny a jejím oddělením od šťávy, např. odlisováním, lze 
získat pouze nekvalitní tekutinu bez charakteristic ké chuti a vůně. [14] 

Základním problémem výroby kalných, d řeňových šťáv je homogenita výrobků, tj. stabilita 
disperze částí pletiva ve šťávě. Základním principem výroby je pak dokonalé 
zhomogenizování výrobků, zvětšení povrchu pevných částic, resp. zmenšení jejich průměru, 
které od určité míry brání trvale sedimentaci pevného podílu, čímž se dosáhne stabilní 
disperze. Výrobek se pak nerozděluje na pomalu sedimentující pevný podíl a čiré sérum. 
Charakteristickým rysem výroby je požadavek na rych lost zpracování, doba setrvání 
materiálu ve výrobě by neměla přesáhnout cca 20 min (pokud nebude aplikována enzymo vá 
macerace). 

Pokud jde o prvé fáze výroby, tj. výb ěr suroviny a předběžné operace, jsou požadavky 
podobné výrobě rozmělněných materiálů. Další fáze výroby, tj. macerace a homogenizace, 
jsou pro kvalitu budoucího produktu rozhodující. Během nich musí dojít k inaktivaci oxidas, 
odvzdušnění, stabilizaci disperze, popř. zachycení aromatu. Dezintegrace rostlinného 
materiálu se provádí tepelně-mechanickým rozmělněním, které je v principu velmi 
důkladným rozvářením. Tento postup se někdy kombinuje s enzymovou macerací 
rostlinného pletiva. [14] 

Další fází výroby jsou chuťové úpravy (přikyselení, doslazení, možnosti fortifikace 
vitaminem C) a deaerace, tj. odstranění posledních zbytků vzduchu, které by mohly 
nepříznivě ovlivňovat kvalitu produktu. Deaerace se provádí vst řikováním rozmělněné, horké 
hmoty do prostoru, kde je udržován p řiměřeně nízký tlak. Během této operace hrozí ztráty 
aromatických látek, kdy by mohly být jako velmi t ěkavé podíly strženy do vakua. V tom 
případě by bylo třeba zařadit jímač aroma, který by aromatické látky zachycoval a umož nil 
jejich navrácení do výroby. 

I přes aplikace velmi jemných pasírek během mechanické macerace je vzniklá disperze 
rostlinného pletiva ještě příliš hrubá pro zamezení sedimentace pevného podílu.  Při výrobě 
dřeňových šťáv se proto musí za řadit další operace, kterou je homogenizace. Jejím c ílem je 
snížení průměru pevných částic a tím zpomalení jejich sedimentace, pop ř. její úplné 
zastavení. Z empirických zkušeností vyplývá, že u n eslazených nápojů lze stabilní zákal 
očekávat při velikosti částic < 1 µm, u nápojů slazených při velikosti částic 10 – 100 µm. 
V praxi lze předpokládat, že skutečnou stabilitu zákalu je možné výše uvedenými zákrok y 
dosáhnout u dřeňových nápojů vyšší viskozity, tj. tekutého ovoce a zeleniny s v yšší 
koncentrací cukerné sušiny. 

Homogenizátory používané při zpracování ovoce a zeleniny využívají ke zmenšení  částic 
jak mechanického účinku obrovských střihových sil, tak vlivu kavitace v důsledku mohutné 
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turbulence velmi rychle proudící kapaliny. Nejpouží vanějšími typy homogenizátorů jsou 
tlakové pístové homogenizátory, dále ultrazvukové h omogenizátory a další. [14] 

Po homogenizaci zbývá výrobek jen stabilizovat vhod ným způsobem konzervace. Ideální 
možností je tepelná sterilace mimo obal s následným  aseptickým plněním nebo alespoň 
horkým rozlivem. Rozšířená je stále i sterilace v obalu. 

Z výrobků tohoto typu se na našem trhu lze setkat s ovocnou nebo zeleninovou dětskou 
výživou, která je svou podstatou tekutým ovocem neb o zeleninou, tj. velmi jemným, 
homogenizovaným protlakem. Ovocné šťávy ve vlastním smyslu se vyrábí zejména 
v zahraničí, kde se ale prakticky okamžitě zpracovávají na šťávní koncentráty, které se pak i 
v našich závodech rekonstituují p ři výrobě nealko nápojů. [14] 

3.3 Výroba čirých š ťáv 

Čiré šťávy, tj. nápoje, které neobsahují žádný zákal a nao pak musí být zcela jiskrné, se 
připravují výhradně z ovoce. Tradičně klasická výroba byla směřována hlavně ke šťávám 
určeným pro přímou spotřebu ve formě moštů, popř. se surová šťáva chemicky konzervovala 
oxidem siřičitým, a tento polotovar byl pak mimo sezónu zpracov áván na nápoje. V dnešní 
době je výroba čirých šťáv jen prvním stupněm výroby šťávních koncentrátů, které se 
skladují, obchoduje se s nimi a které se pak dále p oužívají pro přípravu nápojů, ovocných vín 
atd. Schéma výroby těchto šťáv je znázorněno na Obr. 18. 

 
Obr. 18: Výroba lisovaných š ťáv [14] 

Naprosto největší objem lisovaných šťáv se v našich podmínkách zpracovává z jablek. Asi 
desetkrát menší je objem výroby š ťávy z hrušek a š ťávy z hroznů, které se nezpracovávají 
na výrobu vína. Objemy zpracování dalších druhů ovoce, tj. višní, rybízu, malin, jahod, 
bezinek a borůvek jsou již prakticky zanedbatelné a p řipravují se většinou na zakázku. 

Obecně ovoce pro lisování šťávy musí být sortovně vhodné, tj. s velkým obsahem š ťávy, 
kyselinami bohaté a jinak vhodného složení, ve stav u, kdy se teprve blíží plné zralosti (dob ře 
vyzrálé ovoce je vhodné spíše pro kalné š ťávy). Ovoce by nemělo být příliš tříslovité, 
napadené chorobami nebo mechanicky poškozené, podob ně jako pro ostatní zpracování. 
Jablka k lisování se v našich podmínkách v ětšinou ukládají do vodních žlabů a ke 
zpracování se dopravují plavením. [14] 

Přípravné operace se v principu neliší od dalších zp ůsobů zpracování a zahrnují praní, 
inspekci a odstranění některých nepoživatelných částí. Oproti jiným způsobům se při výrobě 
lisovaných šťáv většinou neprovádí antioxidační opatření. Ta jsou nákladná a v tomto 
případě obtížně proveditelná, vzhledem k mohutnému provzdušnění suroviny během drcení 
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plodů, enzymového ošetření a lisování. Důsledkem je poměrně rychlá oxidace fenolů, 
kterými jsou ovocné šťávy bohaté, na tmavé chinony, které dále polymerují  za vzniku 
tmavých, nerozpustných flobafenů (tmavé sloučeniny vznikající působením vzdušného 
kyslíku). Ty se odstraní s kaly b ěhem číření šťávy. Takto připravená šťáva má sice slabě 
tmavší odstíny, ale k dalším oxidačním změnám je již odolná a po následném odstran ění 
kyslíku je možná i její fortifikace, nap ř. vitaminem C. [14], [15] 

Významnou operací pří lisování ovoce je jeho drcení. Na jeho správném p rovedení do 
značné míry závisí výtěžnost zpracování. V praxi se většinou používají mlýnky (struhadlové, 
kladívkové, jehlové) působící rozdírání, nastrouhání ovocného pletiva tak,  aby bylo zajištěno 
dobré otevření buněk při zachování dostatku hrubých útržků sloužících jako drenáž pro odtok 
šťávy při vlastním lisování. 

Pro zvýšení lisování se dr ť před přivedením do lisu podrobí působení enzymových 
preparátů, jejichž hlavní složkou jsou pektolytické enzymy ( enzymová macerace). Pektolýza 
má dokončit otevření maximálního počtu buněk v drti, avšak p ři zachování jejího hrubého 
charakteru. Výtěžnost lisování podporuje i snížení viskozity a navý šení refrakce šťávy cca o 
1 – 5 % v důsledku působení těchto enzymů. Nevýhodou je snad jen poněkud horší barva 
šťávy v důsledku oxidací během doby působení enzymů. Pektolýzou drti se zvyšují 
výtěžnosti lisování cca o 10 %. Dávky preparát ů se pohybují zhruba od 50 do 100 g na tunu 
drti a enzymy se aplikují ve form ě dostatečně zředěných roztoků přímo do drtiče. Pektolýza 
drti probíhá při okolní teplotě (cca 20 °C) po dobu 30 – 40 min. U bobulového ovoc e je nutné 
používat enzymové preparáty působící až ztekucení drti (využití i celulolytických  enzymů). Ta 
se před pektolýzou předehřívá na 50 °C a doba p ůsobení enzymu je cca 2 – 3 h. [14], [15], 
[23] 

Drť po pektolýze je p řipravena k lisování.  P řitom je rozmělněné ovoce stlačeno 
v uzavřeném „průlinčitém“ prostoru mezi plochy lisu mechanicky, nebo je  v lisovacích 
(dekantačních) odstředivkách tlačeno na plochu, případně oddělující kaly silou odstředivou. 
Zařízení používaná k oddělení šťávy od pevného zbytku pletiv jsou tak buď lisy, nebo 
lisovací odstředivky. 

Aby výtěžnost šťávy při lisování byla co největší, zvyšuje se množství složek ovoce 
převeditelné do tekutého podílu extrakcí výlisků z prvého lisování.  Dnes se tento zp ůsob 
používá prakticky ve všech provozech. Provádí se ta k, že se výlisky po lisování smísí 
s vodou (kondenzátem brýdové páry z odparky) zhruba  v poměru 1:1 a asi po 2 h prodlevy 
se opětovně lisuje. Šťáva takto získaná se nesmí používat a ozna čovat za ovocnou šťávu, 
její využití při výrobě šťávního koncentrátu je u některých typů ovoce běžné (jádrové ovoce) 
po jejím spojení se šťávou z prvého lisování, u jiných odmítané (citrusy,  vyšší obsah 
nežádoucích hořkých látek ve šťávě extrahované z výlisků). 

Ze šťávy za lisem se odstraní hrubé kaly filtrací nebo o dstředěním a získá se surová 
ovocná šťáva. Ta je matně zakalená a při uložení se z ní vylučují kaly. Pro získání čiré 
jiskrné šťávy je nutné provést odstranění kalových látek. To se provádí tzv. čiřením, které se 
v současnosti provádí prakticky výhradně při koncentraci šťáv na šťávní koncentrát. [14] 
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3.4 Výroba š ťávních koncentrát ů 

Výroba šťávních koncentrátů je v současné době hlavním způsobem konzervace 
vyráběných ovocných šťáv. Principem výroby je zahuštění ovocné šťávy až na koncentraci 
rozpustné sušiny 65 – 70 %, kdy je výrobek praktick y samoúdržný v důsledku dostatečně 
nízké aktivity vody a nízkého pH. Š ťávní koncentráty jsou pak využívány jako výchozí 
polotovar při výrobě nealkoholických nápojů a ovocných vín, malá část se ve světě 
konzumuje přímo ve formě ovocných medů. Schéma této výroby je uvedeno na Obr. 19. [14], 
[16], [23] 

 
Obr. 19: Schéma výroby ovocných koncentrátů [14] 

 Šťáva se nejprve přivádí do prvé části odparky, kde se p ři teplotách blízkých 100 °C 
odpaří cca 10 – 30 % p řítomné vody. Spolu s ní se oddělí i převážná část těkavých látek 
vytvářejících aroma typické pro daný typ ovoce. To by se mohlo během dalších operací 
nepříznivě změnit. Současně záhřev způsobí zmazovatění škrobu přítomného ve šťávě a 
jeho zpřístupnění působení amylolytických enzymů během následného enzymového 
ošetření. 

Před zahuštěním je ještě třeba šťávu upravit tak, aby se během zpracování nekalila a aby 
se zamezilo tvorbě pektinového rosolu během zahušťování. V odparce totiž během 
zahušťování (s ohledem na obsah pektinů, cukerné sušiny a kyselost) vzniknou podmínky 
pro tvorbu rosolu takřka ideální. Dále je t řeba zajistit, že se koncentrát nebude zakalovat 
během skladování ani po následné rekonstituci v nápoj . K tomu je pot řeba provést tzv. číření, 
při kterém se jednou provždy ze š ťávy odstraní i prekurzory kalů (tj. složky koloidního či 
pravého roztoku, ze kterých se v pr ůběhu uskladnění vytvoří hrubé nerozpustné kaly). 

Vlastní koncentrace šťávy probíhá na tří- až čtyřčlenných odparkách nejrůznější 
konstrukce při teplotách cca 50 °C (obvyklé teploty koncentrátu na výstupu) až téměř 100 °C 
(jímač aroma). Páry z jímače aroma se přivádějí do rektifikační kolony, kde se zkoncentrují 
nebo se podrobí dva až t řikrát opakované destilaci. Tím se získá aromový kon centrát. Ten je 
cca stokrát až dvěstěkrát zahuštěný v porovnání s původní šťávou a je vedlejším produktem 
výroby šťávních koncentrátů. Používá se při výrobě nápojů nebo se dále koncentruje pro jiné 
účely (výroba kosmetiky). [14], [16] 
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4 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GAS CHROMATOGRAPHY – GC) 

Plynová chromatografie je separační metoda, která k separaci plynů a par využívá dvě 
heterogenní fáze. Mobilní fází je zpravidla inertní  plyn. Stacionární fází je nejčastěji kapalina 
zakotvená na inertním nosiči, méně často povrchově aktivní sorbent. [19] 

Tato metoda je účinným nástrojem poznání v organické chemii, biochem ii a chemické 
technologii. Kromě toho je významnou analytickou metodou v petrochemi ckém, chemickém 
a potravinářském průmyslu i při analýze nečistot v jednotlivých složkách životního prost ředí. 
Výjimečná rozlišovací schopnost plynové chromatografie se využívá při analýze 
mnohasložkových vzorků v kombinaci s jinými fyzikálně chemickými metodami, zejména 
s infračervenou a hmotnostní spektrometrií. Plynovou chroma tografii je možno dále využít 
k měření některých fyzikálně chemických veličin, jako jsou tlaky par, body varu, latentní 
tepla, rozpouštěcí tepla, směšovací tepla a aktivitní koeficienty. 

Značnou výhodou plynové chromatografie vůči ostatním chromatografickým metodám je 
použití plynu jako mobilní fáze. Nosný plyn je málo  viskózní a je stlačitelný. Difúzní 
koeficienty složek v plynech jsou mnohem větší než v kapalinách a interakce molekul 
v plynné fázi jsou ve většině případů podstatně menší než v kapalinové fázi. [19] 

Vzorek se dávkuje do proudu plynu, který jej dále u náší kolonou. Proto se mobilní fáze 
nazývá nosný plyn. Aby vzorek mohl být transportová n, musí se ihned p řeměnit na plyn. 
V koloně se složky separují na základě různé schopnosti poutat se na stacionární fázi. 
Složky opouštějící kolonu indikuje detektor. Signál z detektoru s e vyhodnocuje a z časového 
průběhu intenzity signálu se určí druh a kvantitativní zastoupení složek. [20] 

 Pro nutnost přeměny analytů v plyny můžeme separovat takové látky, které mají 
dostatečný tlak syté páry, jsou tepelně stálé a mají relativní molekulovou hmotnost menší 
než 1 000. Obecně může být plynová chromatografie použita k separaci pl ynů, většiny 
nedisociovatelných kapalin a pevných organických mo lekul a mnoha organokovových látek. 
Není použitelná pro separaci makromolekul, organick ých a anorganických solí. Častým 
postupem je chemická změna analytů nevyhovujících vlastností na deriváty, které mohou  být 
v analýze plynovou chromatografií použitelné. [20],  [21] 

4.1 Proud ění plynu chromatografickou kolonou 

Proudění nosného plynu se zabezpečuje tlakovým spádem v chromatografické koloně – 
na začátku kolony je tlak vyšší než na jejím konci, kde j e obyčejně tlak atmosférický. Při 
vyšším tlaku dochází ke zmenšení objemu plynu. Poku d má chromatografická kolona, kterou 
plyn proudí, stále stejný průměr, je na začátku kolony lineární rychlost plynu menší, než 
v místě, kde plyn z kolony vychází. Protože výsledek analý zy vzorků plynovou chromatografií 
závisí do značné míry na toku mobilní fáze kolonou, v ěnuje se značná pozornost zvláště 
otázkám souvisejícím s reprodukovatelností nastavení a regulace toku plynu kolonou. [19], 
[21] 

V kapilární koloně rozlišujeme dva typy toků: 

• laminární 
• turbulentní 

Laminární tok je charakterizovaný vytvo řením proudnic s různými rychlostmi. Rychlost je 
nejmenší v okolí stěn (na stěnách je rychlost nulová) a největší je uprostřed kapiláry. 
Proudění charakterizuje paraboloid, jehož podélným řezem je parabola. 
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Zvýšením rychlosti proudění se plyn začne míchat, dochází k vyrovnávání rychlostí a 
vytvoření turbulentního toku. V kapilární plynové chromat ografii se stacionární fází 
zachycenou na stěnách kapiláry se používají relativně malé rychlosti toku, a proto m ůžeme 
tok plynu kolonou charakterizovat jako laminární. [ 19] 

V kolonách s pórovitou náplní je pom ěr zrnitosti pórovité náplně a průměru kolony velmi 
malý a nepravidelně uspořádané kanálky mezi částicemi způsobují smíchání proudu plynu. 
Zkoumáním podmínek proudění v kolonách s pórovitou náplní se zjistilo, že v každém 
kanálku jsou proudnice s různými rychlostmi a rychlost na povrchu částic je nulová. 
Výsledkem zbržďování pohybu nosného plynu v koloně povrchem částic náplně je 
neparabolický profil toku i p ři laminárním proudění. Profil toku je podobný profilu toku 
s pístem. Rychlost toku plynu v koloně s náplní závisí mimo jiné i na pórovitosti nápln ě. [19] 

4.2 Nosný plyn 

Mobilní fází v plynové chromatografii je plyn. Nosn ý plyn má za úkol obstarávat transport 
složek kolonou a přitom se sám neúčastnit separačního procesu. Vzhledem k tomu, že jako 
nosné plyny jsou používány permanentní plyny (heliu m, dusík, vodík, argon a výjimečně i 
některé další), je oprávněné předpokládat, že se tyto plyny téměř nerozpouští v kapalné 
stacionární fázi. [20], [21] 

Volbu nosného plynu ovlivňuje více faktorů. Jedním z rozhodujících je typ použitého 
detektoru. Mezi další patří inertnost, čistota, viskozita, hustota plynu, pot řeba netoxicity, nižší 
cena a bezpečnost při práci. Zásobníkem nosného plynu jsou zpravidla tl akové láhve. [19], 
[20] 

Nosný plyn se suší molekulovými síty. Stopy kyslíku  z dusíku je možno odstranit v kolonce 
naplněné mědí při zvýšené teplotě. Stopy kyslíku z vodíku se odstraní oxidací na Pt-
katalyzátoru při laboratorní teplotě. Z fyzikálních vlastností plynů se v plynové chromatografii 
nejvíce uplatňují hustota a viskozita, protože ovlivňují difúzi a průtok plynu kolonou. 

Výhodným nosným plynem z hlediska experimentální ry chlosti toku je vodík. Je podstatně 
levnější než helium a je možno ho získat velmi čistý. Jeho hlavní nevýhodou je ale jeho 
hořlavost a explozivnost, případně je schopný hydrogenace některých látek, které pak 
detekujeme navíc. Protože vodík tvo ří se vzduchem výbušné směsi, jeho používání 
v plynové chromatografii je spojeno se zna čným rizikem. Doporučuje se umístit tlakové láhve 
s vodíkem mimo laboratoř, aby nedošlo k výbuchu. V laborato ři se omezujeme jen na rozvod 
vodíku v kovových trubkách. V chromatografech by se  neměly v tomto případě používat 
skleněné náplňové kolony. [19], [20] 

4.3 Plynový chromatograf 

� Čistící zařízení zachycuje vlhkost a nečistoty v nosném plynu. Zbavuje nosný plyn 
nežádoucích stop ostatních plynů. Zejména odstraňuje stopy reaktivního kyslíku, 
který nevratně poškozuje stacionární fázi v koloně. 

� Regulační systém zajišťuje stálý nebo programově se měnící průtok nosného plynu. 
Elektrickou regulací lze docílit stanoveného průtoku i při změnách teploty během 
separace. 
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� Dávkovač slouží k zavedení vzorku do nosného plynu. Do kolon y dávkujeme plynný, 
kapalný nebo tuhý vzorek. Technika dávkování musí z ajistit odpaření vzorku v co 
nejkratším čase, aby se nezměnily tlakové a tepelné podmínky v koloně, aby bylo 
dávkování reprodukovatelné a nedocházelo ke změně složení vzorku. [19], [20] 

Roztoky dávkujeme injekčními stříkačkami (0,1 – 10 µl) p řes pryžové septum. 
Hovoříme o nástřiku vzorku. Pro plynné vzorky se používají plynot ěsné injekční 
stříkačky nebo obtokové dávkovací kohouty různých konstrukcí. Pro dávkování 
tuhých vzorků se konstruují zvláštní dávkovače. Nejčastěji se však dávkují jako 
vzorky v těkavých rozpouštědlech injekčními stříkačkami. [19], [20] 

Nástřiky můžeme rozdělit na: 

• Nástřik do kolony  (on column) je základní metodou u náplňových kolon. 
Dávkuje se 1 až 10 µl vzorku. Je preferován i pro k apilární kolony větší 
světlosti (od průměru 0,25 mm) s použitím jemné nast řikovací jehly pro 0,2 – 
2 µl vzorku. Horní část kolony je zahřívána na teplotu o 10 – 30 °C nižší než je 
teplota varu rozpouštědla. Vzorek musí být rychle nast říknut a vytvořit kapalný 
film na stěně kolony. Po 30 – 60 s se teplota kolony prudce zvýš í, aby nastalo 
odpaření. [20] 

Při tomto způsobu se vzorky dávkují do kolony mikrost říkačkou přes otvor 
v polytetrafluorethylenovém kohoutu. Aby se zabráni lo unikání nosného plynu 
do atmosféry, kohout se otvírá a zavírá jen tehdy, když jehla injekční stříkačky 
zabraňuje unikání nosného plynu (st říkačka je v držáku dávkovače). [19] 

• Nástřik pomocí d ěliče toku (split injection). Tenčí kapilární kolony mají malou 
kapacitu, proto se zejména u koncentrovaných vzork ů musí pomocí děliče 
toku (splitter) jeho část s nosným plynem oddělit. Do kolony se dostává jen 
definovaný zlomek nastřikovaného množství (zpravidla 0,1 – 10 %), které 
bývá v intervalu 0,1 – 2 µl, zbytek se nosným plyne m vymyje do ovzduší. 
Skleněná vata v odpařovací trubici zajišťuje homogenní odpařování a účinné 
promíchání vzorku před vstupem do kolony. Nevýhodou děliče vzorku je, že 
ho nelze použít při stopové analýze. [19], [20] 

• Nástřik bez děliče toku  (splitless injection). Metoda je vhodná pro relativně 
velké objemy (0,5 – 5 µl), které je nutno použít pr o stopovou analýzu. Používá 
se totéž zařízení jako s dělením toku, ale odvod děliče je uzavřen. Vzorek se 
dávkuje pomalu do odpařovací trubice a nechá se asi 60 s odpa řovat. Poté se 
provede oplach septa. Dlouhá doba vstupu vzorku do kolony by vedla 
k rozšíření zón. Tomu se bráníme pomocí Grobovy metody. Tat o metoda 
využívá rozpouštědla s vyšší teplotou varu (nap ř. oktanu), které kondenzuje a 
vytvoří kapalný film v hlavě kolony. V něm jsou pohlceny všechny analyty. 
Jakmile jsou analyty zachyceny a je proveden oplach  septa, je zvýšena 
teplota kolony a separace začne probíhat. [20] 

• Koncentrátor na po čátku kolony . Je oblíbenou metodou zachycování vzorku 
ze vzduchu nebo vodného roztoku na adsorbent, jako je pórovitý polymer 
nebo grafitizované saze. Vzorek je pak termicky des orbován přímo do kolony. 
Účinnou moderní metodou je aplikace mikroextrakce pev nou fází. [20] 
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� Kolona je část chromatografu, ve které je umístěna stacionární fáze. V koloně nastává 
separace složek. 

� Detektor slouží k detekci látek nosného plynu (signalizuje nám jejich přítomnost). 

� Vyhodnocovací zařízení zpracovává signál z detektoru, zakresluje chromato grafickou 
křivku (chromatogram) a provádí její vyhodnocení.  

� Termostat zajišťuje dostatečně vysokou teplotu dávkovače, kolony a detektoru, aby 
byl vzorek udržen v plynném stavu. Dávkova č a detektor mají zpravidla vlastní řízené 
zahřívání. Konstantní teplota pro izotermický proces je  využitelná, neliší-li se analyty 
příliš svými teplotami varu. Je-li p řítomno široké spektrum složek s různými teplotami 
varu, separace by byla časově náročná. Teplota kolony se proto může programově 
měnit, když zpravidla po určitém izotermickém úseku se zvyšuje na další hodnotu  
rychlostí 30 – 40 °C·min -1. Běžně pracujeme při teplotách 50 – 300 °C. [20], [21]  

Společným rysem všech termostatů je regulovaný příkon tepla do okolí 
chromatografických kolon. Teplo se ke kolonám p řivádí vyhřívacím médiem (plynem, 
kapalinou nebo tuhou látkou) nebo je odporový drát navinutý přímo na koloně. 
V dnešní době se v plynové chromatografii používají zvlášt ě teplovzdušné termostaty. 
Vzduch je po vyhřátí vyhřívacími tělísky vháněn ventilátorem do prostoru, ve kterém 
jsou umístěny kolony. Elektrický příkon se reguluje zařízením, jehož signál závisí na 
teplotě v termostatu. Vhodným uspo řádáním elektrického příkonu, citlivostí regulátoru 
a konstrukce termostatu se může zvolený teplotní režim ustálit relativně rychle. 
O kvalitě termostatů rozhodují zvláště faktory, které ovlivňují časovou konstantu 
termostatu:  

– minimální tepelná kapacita všech vyh řívaných částí termostatu, 
– minimální tepelná vodivost vnit řních částí termostatu, 
– minimální tepelná vodivost izolace termostatu, 
– minimální dopravní zpoždění mezi zdrojem tepelné energie a sou částmi 

termostatu. 

Při programování teploty se od termostatů navíc vyžaduje, aby tepelná kapacita 
umožnila rychlé a reprodukovatelné oh řívání a chlazení a aby v termostatu byly dv ě 
chromatografické kolony se dvěma detektory nebo jedna kolona s jedním detektorem 
a vhodné zařízení ke kompenzaci nuly (nap ř. integrátor nebo počítač). 

Při programovaném zvyšování teploty vzrůstá nulový signál detektoru (zvyšováním 
teploty kolony vzrůstá těkavost stacionární kapaliny), a proto se kompenzuje  
signálem porovnávacího detektoru. Aby se nulová lin ie při změně teploty neměnila, je 
třeba, aby obě kolony byly naplněny stejnou náplní, průtok nosného plynu v obou 
kolonách byl stejný a signály detektorů se odečítaly. Při jednokolonovém uspořádání 
se počítačem nebo integrátorem zaznamená signál detektoru p ři analýze bez vzorku, 
který se odečte od signálu při analýze vzorku. [19] 
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4.4 Chromatografické kolony 

4.4.1 Klasické nápl ňové kolony 

Tyto kolony se nejčastěji vyrábějí z nerezové oceli, hliníku, teflonu, polyethylenu  a skla. 
Délka kolony se volí podle toho, jaký problém je t řeba řešit a zpravidla je v rozmezí 30 až 
400 cm. Jsou však publikovány p řípady, v nichž byly použity podstatně delší kolony. Vnitřní 
průměr analytických kolon je 2 až 4 mm. Na preparativní účely se používají větší průměry. 
[19] 

Jsou to trubice naplněné sorbenty nebo nosiči pokrytými kapalnou fází. Na nosič bývá 
naneseno 3 – 15 hm. % stacionární fáze.  Mají vyšší  kapacitu než kapilární kolony. P říklady 
náplní adsorbentů pro adsorpční chromatografii jsou silikagel, grafitizované saz e, molekulové 
síto a alumina (oxid hlinitý). Jako molekulová síta  se používají hlinitokřemičitany. Nosiče 
kapalné fáze pro rozdělovací chromatografii bývají např. na bázi křemeliny (oxid křemičitý, 
o průměru částic 0,1 – 0,15 mm). Upravují se tak, aby se p ři separaci neuplatňovaly jejich 
adsorpční schopnosti, protože separace složek mezi nosným plynem a zakotvenou kapalnou 
stacionární fází má probíhat pouze na principu rozd ělování. [20], [21], [22] 

4.4.2 Mikronápl ňové kolony 

Mikronáplňové kolony se nejčastěji zhotovují ze skla. Délka kolon je zpravidla v ětší než u 
klasických náplňových kolon. Vnitřní průměr je asi 1 mm a obsahují velmi malé částice 
náplně (například průměru pouhých 10 µm i méně). Proto je při stejné délce jako u běžné 
náplňové kolony dosahováno vyšší účinnosti separace. [19], [20] 

4.4.3 Kapilární kolony 

Kapilární kolony využívají jako nosiče stacionární fáze své vnit řní stěny. Vyrábějí se 
obvykle z taveného křemene. Vnitřní průměr kolon je v intervalu 0,1 – 0,6 mm, tlouš ťka filmu 
stacionární fáze 0,25 – 0,5 µm, délka 15 – 60 m, ka pacita 50 ng – 15 µg a ú činnost 1 000 až 
3 000 teoretických pater na 1 m. Pro v ětšinu aplikací postačuje délka kapiláry 30 m. Větší 
průměr kolony dává možnost pojmout více vzorku. Použití menších průměrů kolon vede 
k vyšší účinnosti, ale nižší kapacitě. Užší kolony nemohou být tak dlouhé, protože by by l 
prodloužen čas separace. Obecně tedy platí, že roste-li vnit řní průměr a tloušťka stacionární 
fáze, účinnost separace se snižuje. Kapilára je obalena pol yimidovou vrstvou, která dává 
křehkému materiálu kolony pružnost a brání ho p řed zlomením. Kolonu chrání do teplot 
350 °C; termicky stabiln ější hliníková vrstva může být použita do 425 °C (maximální teplotu 
ale určuje stabilita zakotvené stacionární fáze a analyt ů). [20], [22] 

Rozlišujeme tři skupiny kapilárních kolon: 

a) Kolony s kapalinou zakotvenou na vnit řních stěnách kapilární trubice (typ WCOT – 
Wall Coated Open Tubular). Tloušťka kapalného filmu bývá v rozmezí 0,01 – 5 µm. 
Vnitřní průměr tohoto typu kolon se pohybuje obvykle od 50 µm až  do 1 mm. 
Kolony musí být dostatečně úzké, aby byl zajištěn dostatečný styk mobilní fáze se 
stacionární fází. [19], [20], [21] 

b) Kolony s kapalinou zakotvenou na nosi či, který je zachycený na vnit řních stěnách 
kapiláry (typ SCOT – Support Coated Open Tubular). Tloušťka vrstvy náplně je 1 – 
5 µm. [19], [20] 
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c) Kolony s adsorbentem, který je zachycený na vnit řních stěnách kapiláry (typ PLOT 
– Porous Layer Open Tubular). Tloušťka vrstvy adsorbentu závisí na způsobu, 
výroby a může být v rozmezí 0,01 – 10 µm. Jako adsorbent slouž í tenká vrstva 
pórovitého materiálu (např. alumina). [19], [20], [21] 

Stacionární kapaliny by měly dobře rozpouštět separované látky a samy být teplotně stálé 
a málo těkavé, dále by rozpustnost složek vzorku v t ěchto kapalinách měla být různá, nesmí 
reagovat s analyzovanými látkami, měly by mít nízkou viskozitu p ři pracovní teplotě a musí 
smáčet nosič. Měly by pevně ulpívat na nosiči, aby nedocházelo k jejich vymývání z kolony. 
Hojně využívaným řešením je chemické zesíťování stacionární kapaliny a p řípadné navázání 
kovalentní vazbou na nosič. [19], [20] 

Použitelnost stacionárních kapalin bývá udávána roz mezím pracovních teplot. Dolní 
hranicí je zpravidla bod tání, horní hranice je dán a těkavostí (tlakem par), která ruší analýzu. 
Horní teplota použitelnosti závisí proto na citlivo sti použitého detektoru. [19], [21] 

Volba stacionární fáze je obvykle rozhodující pro v ýběr vhodné kolony pro analyzovaný 
vzorek. Důležitá je polarita separovaných složek. Nepolární s loučeniny jsou obvykle složeny 
jen z uhlíkových a vodíkových atomů. Pro nejběžnější analýzy směsí alkanů použijeme 
nepolární kapilární kolony. K separacím polárních m olekul, které obsahují na uhlíkovém 
řetězci jeden nebo více atomů Cl, Br, F, N, O, P nebo S (alkoholy, aminy, karbox ylové 
kyseliny, estery, ethery, ketony, PCB, thioly), a p olarizovatelných molekul, které obsahují 
jednu nebo více násobných vazeb mezi uhlíky (alkeny , areny), použijeme středně polárních 
kolon. Příklady chemicky vázaných (Bounded Phases – BP) kapalných fází: nepolární BP 1 a 
BP 5, slabě polární BP 10, st ředně polární BP 225 a polární BP 20, které jsou znázorn ěny na 
Obr. 20. [20]  

 
Obr. 20: Příklady chemicky vázaných kapalných fází [20]  

4.5 Detektory 

Nosný plyn z kolony protéká detektorem, který reagu je na přítomnost analytu a vysílá 
signál, jenž je zaznamenáván v závislosti na čase. Detektor sleduje takovou vlastnost plynu 
z kolony, která závisí na druhu a koncentraci slože k (analytická vlastnost). Musí mít 
dostatečnou citlivost (nízký detekční limit) a jeho odezva by m ěla být lineární funkcí obsahu 
analytu. Citlivější detektor změní signál při určité změně obsahu složky více než detektor 
méně citlivý a je schopen detekovat nižší nejmenší post řehnutelný obsah složky. Důležitým 
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požadavkem je vysoká selektivita pro stanovované an alyty. Nejpoužívanější jsou tepelně-
vodivostní detektor, plamenový ionizační detektor a detektor elektronového záchytu. [20] 

Podle dějů, které probíhají při detekci, je možno detektory rozdělit na nedestrukční a 
destrukční. V nedestrukčních detektorech látka prochází detektorem bez toho , aby se 
chemicky změnila. Mezi tento typ detektorů patří tepelně vodivostní detektor, detektor 
elektronového záchytu, argonový a heliový detektor,  infračervený spektrometr a některé 
další. V destrukčních detektorech se látka p ři detekci ireverzibilně změní. Do této skupiny 
patří plamenový ionizační a termoionizační detektor a hmotnostní spektrometr. [19] 

4.5.1 Tepeln ě-vodivostní detektor 

Tepelně-vodivostní detektor (Thermal Conductivity Detector – TCD), někdy nazýván 
katarometr, je typem univerzálního detektoru. Nosný  plyn proudí přes vlákno žhavené stálým 
elektrickým proudem a ochlazuje je na ur čitou teplotu. Přítomnost složky změní tepelnou 
vodivost prostředí kolem žhaveného vlákna, a tím jeho teplotu a el ektrický odpor. Obvykle se 
pracuje se dvěma žhavenými vlákny. Přes jedno proudí čistý nosný plyn, přes druhé proudí 
plyn z kolony. Jejich elektrické odpory se porovnáv ají ve Wheatstonově můstku. Přítomnost 
složky se projeví jeho rozladěním.  

Pro použití je důležitá volba nosného plynu. Jeho tepelná vodivost s e má co nejvíce 
odlišovat od tepelné vodivosti analyzovaných složek . Proto se dává p řednost vodíku a heliu 
před dusíkem. Nejvíce se používá p ři analýzách anorganických plynů a nízkomolekulárních 
organických látek. Jeho citlivost je menší, detek ční limity jsou v mikrogramech analytu. [19], 
[20], [21] 

Odporová vlákna se zhotovují z kovů, které se vyznačují velkým tepelným koeficientem 
odporu a jsou odolné vůči korozi. Nejčastěji se používá platina, wolfram a jeho slitiny a nik l. 
V některých detektorech se místo odporových vláken použ ívají termistory. [19] 

4.5.2 Ioniza ční detektory 

Funkce ionizačních detektorů je založena na vedení elekt řiny v plynech. Základem 
aparatury je izolovaná nádoba, kterou proudí plyn p řes dvě kovové desky (elektrody), mezi 
nimiž je elektrické pole. Plyny jsou za normálních podmínek elektricky nevodivé. Vodivost 
se však značně zvýší, jsou-li v plynech p řítomny volné elektrony nebo elektricky nabité 
částice. Při ionizaci vznikají kladné ionty a sekundární elekt rony, jejichž pohyb se ve 
vnějším (mezielektrodovém) elektrickém poli usměrní k příslušným elektrodám. Takovýto 
přenos náboje se označuje jako ionizační proud. [19], [20] 

� Plamenový ioniza ční detektor  (Flame Ionization Detector – FID) je 
nejpoužívanějším detektorem v plynové chromatografii. K ionizac i molekul 
vymývaných z kolony dochází v plazmě vodíkového plamene, který ho ří mezi 
dvěma elektrodami. V čistém kyslíkovodíkovém plameni je jen velmi málo io ntů. 
Obsah iontů však velmi vzrůstá již za přítomnosti stopových množství stanovované 
složky, a tím se zvětší i elektrický proud.  Detektor je velmi citlivý.  Detekční limity 
jsou v pikogramech analytu. Jako nosný plyn se hodí  nejlépe dusík, ale použitelné 
jsou i ostatní nosné plyny. Detekuje prakticky vše,  s výjimkou anorganických par a 
plynů (necitlivost na vodu sice nabízí možnost jejího po užití jako rozpouštědla, ale 
voda snižuje odezvu detektoru a může až zhasnou hořák). [19], [20] 
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Organické látky se teplem plamene štěpí na radikály, které s vodíkem v reduk ční 
části plamene dávají radikály ·CH. Ty se oxidují za vzniku iontů CHO+ a elektronů, 
což je rozhodující pro odezvu detektoru. Ionty zani kají rekombinačními reakcemi, 
např. s vodou (vznik iontu H 3O

+, který posléze zachytí elektron za vzniku vody a 
radikálu ·H) a s heteroatomy molekul organických sl oučenin. Odezva detektoru 
roste s počtem uhlíkových atomů poskytujících ionty CHO+ a klesá s p řítomností 
heteroatomů v molekule. Proto je detektor velmi citlivý na uhl ovodíky. [19], [20] 

� Plamenový ioniza ční detektor s alkalickým kovem  (AFID) obsahuje v účinném 
prostoru sůl alkalického kovu. Ionty alkalického kovu se teple m kyslíkovodíkového 
plamene dostávají do plynné fáze. Tady velmi ochotn ě reagují s heteroatomy 
organických látek, zejména s fosforem a dusíkem. Pr oto organické sloučeniny 
s těmito prvky dávají výrazně větší signál. [20] 

� Bezplamenový detektor s alkalickým kovem . Zdrojem iontů alkalického kovu je 
elektricky vyhřívaná sůl alkalického kovu. Na jejím povrchu se p ůsobením vysoké 
teploty spaluje vodík. Energie p ři spalování nestačí na ionizaci uhlovodíků, ale stačí 
na specifické reakce s fragmenty obsahujícími fosfo r a dusík. Velká selektivita a 
citlivost na tyto látky umožňuje použít tento detektor na detekci opiát ů, látek 
používaných k dopingu apod. [20]  

� Detektor elektronového záchytu (Electron Capture Detector – ECD). Radioaktivní 
zářič 63Ni svým zářením β (proud rychlých elektronů) ionizuje molekuly dusíku jako 
nosného plynu a vyvolává ionizační proud. 

 N2 + β → N2
+ + 2 e - 

Uvolňují se pomalé elektrony, které zachycují elektroneg ativní atomy složek, a tím 
snižují ionizační proud. Velmi citlivý je tento detektor na haloge nované sloučeniny. 
Citlivý je také na sloučeniny obsahující fosfor, kyslík, síru, olovo, nitro sloučeniny a 
areny. Může zachytit 10-12 mol analytu. [19], [20] 

� Fotoioniza ční detektor (PhotoIonization Detector – PID). Ionizaci látek způsobuje 
ultrafialové záření. Vhodnou volbou vlnové délky ultrafialového zá ření se významně 
ovlivní selektivita detektoru. Ionizovány jsou orga nické látky, kyslík, amoniak, 
sulfan. Neionizují se některé anorganické plyny, například dusík, oxidy uhelnatý a 
uhličitý, helium a voda. Je nesmírně citlivý (100krát a více než FID). [20]  

5 SOLID PHASE MICROEXTRACTION (SPME) 

Tato metoda patří mezi techniky přípravy vzorků bez použití rozpouštědla. Rozlišujeme tři 
typy: extrakce plynnou fází, membránová extrakce a sorpční extrakce. Metoda SPME pat ří 
mezi sorpční extrakce. [24], [25] 

5.1 Sorp ční extrakce 

Sorbenty jsou používány k extrakci organických slou čenin z různých matric zahrnujících 
vodu, vzduch a dokonce i půdu. Sorbenty se silnou afinitou k organickým slou čeninám 
uchovávají a koncentrují tyto sloučeniny z velmi zředěných vodných nebo plynných vzorků. 
Mnoho z nich je zvláš ť vhodných pro extrakci různých skupin organických sloučenin, 
s různým stupněm selektivity.  
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Jednou z nejpoužívanějších sorpčních technik je SPE – solid phase extraction. První m 
krokem SPE je přenesení kapalné matrice přes plastový zásobník (trubice) nebo plochou 
membránu (disk), obsahující sorbent dispergovaný na  malé částice. Ten podporuje extrakci 
analytů spolu s rušivými sloučeninami. Obvykle je použito nejprve selektivní rozp ouštědlo 
k odstranění rušivých vlivů a pak je vybráno jiné k vymytí daného analytu. SPE  má mnoho 
výhod v porovnání s tradičními extrakcemi využívajícími rozpouštědla. Tato metoda je 
jednoduchá, nijak drahá a využívá relativně málo rozpouštědel. Avšak interakce mezi 
vzorkem matrice a analytem často způsobují nízký výtěžek a reprodukovatelnost, jelikož 
pevné a olejové částice ve vzorku matrice mohou zanést zásobník SPE nebo zablokovat 
póry v sorbentu, což vede k p řetížení. SPE technika je omezena částečnou těkavostí 
sloučenin s bodem varu podstatně vyšším než teplota desorpce rozpouštědla. [24] 

Limitace SPE může být překonána dispergací nepatrného množství extrakční fáze na 
jemné částice vyrobené z taveného k řemene nebo jiného vhodného materiálu. D řívější 
používání malého množství kapalné fáze p ři mikroextrakci mělo demonstrovat lepší 
výkonnost než velkoobjemové metody. Ačkoli není dosaženo plného odstranění daného 
analytu ze vzorku matrice, vysoká koncentrační schopnost a selektivita techniky umožňuje 
přímé, vysoce selektivní analýzy extrahované směsi. Obtížnost v manipulaci s malými 
objemy rozpouštědel zahrnuje významné omezení této metody. Trvalým upevněním 
sorpčního materiálu k vláknu se určí omezení a umožní se tak znovupoužití té samé 
extrakční fáze.  Výsledná technika se nazývá solid phase m icroextraction – SPME. 
Miniaturní cylindrická geometrie tohoto nastavení p ovoluje rychlý transfer hmoty během 
extrakce a desorpce a zamezuje ucpávání. 

Proces SPME má dva kroky: segmentovaní analyt ů mezi film a vzorek matrice, 
následované desorpcí koncentrovaného extraktu v ana lytickém přístroji. V prvním kroku je 
obalené vlákno (vlákno obalené filmem) vystaveno vz orku anebo jeho „headspace“, který 
způsobí oddělení daného analytu ze vzorku matrice do obalu. Vlá kno s nasorbovaným 
analytem je pak přeneseno do přístroje pro desorpci, a pak se m ůže uskutečnit separace a 
kvantitativní analýza extraktu. Může být ještě zahrnut pročisťovací krok užívající selektivní 
rozpouštědla, podobně jako u SPE, ale použití tohoto p řídavného kroku nemusí být 
nezbytné, hlavně kvůli selektivitě přírodních filmů. [24] 

5.2 Základní principy SPME 

Transport analytů z matrice do obalu začíná, jakmile se obalené vlákno dostane do 
kontaktu se vzorkem. SPME je považována za kompletn í, když koncentrace analytu dosáhne 
rovnovážného rozdělení mezi vzorkem matrice a obaleným vláknem.  V pr axi to znamená, že 
jakmile je jednou dosaženo rovnováhy, extrahované m nožství je konstantní v rozmezí 
experimentálních chyb a nezávisí to na dalším r ůstu doby extrakce.  

Jednoduchost a vhodnost operace dělá SPME nadřazenou alternativou k mnohem 
zažitějším technikám v řadě použití. V některých případech tato metoda umožňuje unikátní 
výzkumy. Existuje přímá závislost mezi koncentrací vzorku a množstvím e xtrahovaného 
analytu. To je základem pro kvantitativní analýzu. Pozoruhodnější výhody SPME jsou 
v extrémních objemech vzorku. Protože je nastavení malé a výhodné, obalené vlákno může 
být použito k extrakci analytů z velice malých vzorků. Například, zařízení pro SPME jsou 
používána ke zkoumání látek, které vydávají jednotl ivé rostliny během svého života; použití 
sub-mikrometrických vláken umožňuje výzkum jednotlivých buněk. Protože je SPME 
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rovnovážnou metodou, a tedy neextrahuje daný analyt  úplně, její přítomnost v živých 
systémech by neměla mít za následek významné poruchy. Tato technika umožňuje 
sledování druhů v přírodě, protože přítomnost jemných vláken, která odstraňují malá 
množství analytu, pravděpodobně nenarušuje chemické rovnováhy v systému. Úplné 
extrakce může být dosaženo pro malý objem vzorku, když jsou ro zdělovací konstanty 
přiměřeně vysoké. Tento postřeh může být využit jako výhoda, jestliže se požaduje d ůkladná 
extrakce. Je velice těžké pracovat s malými objemy vzorku za použití trad ičních metod jejich 
přípravy. SPME umožňuje rychlé extrakce a transport do analytických p řístrojů. Tyto 
vlastnosti mají za následek další výhody p ři vyhledávání meziproduktů v systému. SPME 
bylo například používáno při studii biodegradačních cest průmyslových kontaminantů. [24] 

 Můžeme vykonávat tři typy extrakce užitím SPME:  

• přímá extrakce  
• „headspace“ konfigurace 
• s membránovou ochranou  

Rozdíl mezi jednotlivými způsoby zobrazuje Obr. 21. U p římé extrakce je obalené vlákno 
vloženo přímo do vzorku a analyty jsou transportovány p římo ze vzorku matrice do extrakční 
fáze. U způsobu headspace je třeba, aby analyty byly transportovány p řes vzduchovou 
bariéru před tím, než dosáhnou obalu. Tato modifikace chrání obalené vlákno před 
vysokomolekulárními a netěkavými nečistotami, které jsou přítomny ve vzorku matrice jako 
např. lidský materiál nebo proteiny. Hlavním ú čelem použití membránové bariéry je ochrana 
vlákna před poškozením, podobně jako u headspace SPME, kdy se analyzují velice 
znečištěné vzorky. Membránová ochrana je výhodná pro stanov ování analytů, které jsou 
příliš málo těkavé pro metodu headspace. Z hlediska rychlosti je nejvýhodnější headspace 
režim a nejméně využití membrány. [24] 

 
Obr. 21: Režimy SPME operací: a) p římá extrakce, b) headspace SPME, c) membránov ě chráněná 

SPME [24] 

5.3 Využití SPME 

Metodu SPME můžeme použít pro matrice plynné, kapalné i pevné. Vy užití nacházíme 
v ochraně životního prostředí, kdy se provádí analýzy vzduchu, vody či půdy, a to především 
na benzen, toluen, etylbenzen a xylen (BTEX) a dalš ích látek jako alkoholy, ketony, 
aldehydy, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, ionty kovů, organokovové nečistoty 
a jiné. Dále se s touto metodou m ůžeme setkat v lékařství a soudnictví při analýze alkoholu a 
drog v tělních tekutinách, ale taky p ři analýze kokainu, nikotinu, anestetik a jiných lát ek, či při 
analýze potravin a farmaceutik. [24], [25] 
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Potravinářské a farmaceutické produkty jsou často kontaminovány těkavými organickými 
rozpouštědly, která se užívají p ři výrobě a zpracování tohoto zboží. Vzhledem k časté 
složitosti jejich matric, mohou být analytické post upy docela komplikované. Statická 
headspace je často používaná pro tyto účely, ale SPME byla shledána jako dobrá alternativa 
jak pro analýzu kontaminovaných farmaceutik, tak i pro analýzu potravin, kvůli své vysoké 
citlivosti, zvláště na méně těkavé sloučeniny. Vzorky se analyzují rozpuštěním produktu ve 
vodě nebo mohou být analyty extrahovány p římo z headspace nad produktem. Dalším 
krokem je kvantitativní analýza.  

Vůně jsou dalším zajímavým tématem výzkumu. Silnou strá nkou SPME je její malá 
velikost, která umožní extrakci sloučenin z malých objektů, jako jsou jednotlivé prášky nebo 
rostliny. SPME se využívá v širokých oblastech potr avinářských produktů, koření, olejů či 
nápojů. První výzkumy ukazují, že kvantitativní analýza t ěkavých látek v matrici může být 
získána až po oddělení pevných částic vzorku matrice z vodní fáze centrifugací. Kom binace 
extrakce SPME s plynovou chromatografií, užitím chi rální stacionární fáze, poskytuje 
informace nejen o složení produktu, ale také o jeho  vlastní čistotě. [24] 

6 AROMATICKÉ LÁTKY BEZU 

K. Kaack [26] stanovil 52 aromatických látek ve 12 kulturních druzích bezu černého, mezi 
které patří 9 aldehydů, 7 ketonů, 22 alkoholů, 3 estery, 4 oxidy, 6 terpen ů a 1 cukr. Obecně 
bylo zjištěno, že větší množství aromatických látek je v divokém druhu bezu než ve 
šlechtěné formě. Rozdíly ve složení aroma mezi dvanácti kulturami rostoucími v Austrálii, 
Polsku, Švédsku a Dánsku mohou být použity pro iden tifikaci s významnými rozdíly 
s ohledem na vůni a chuť. Různí autoři stanovili dohromady až 100 různých těkavých látek 
bezu. Shodnost je ale většinou malá, a to z důvodu studování různých druhů bezu, které 
rostou v rozličných přírodních podmínkách, a použitím různých extrakčních a koncentračních 
technik pro izolaci těkavých sloučenin. Mezi tyto techniky pat ří např. plynová chromatografie-
olfaktometrie (GC-O), plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS), GC-FID, 
SPME, parní destilace a jiné. [26], [27] 
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7 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je literární rešerší, zabývající se probl ematikou bezu černého 
(Sambucus nigra L.). Bez černý je léčivá rostlina známá již od nepaměti. Byl znám již 
antickým lékařům, měl kultovní význam a ještě ve středověku byl opředen řadou pověr. 
Psalo se o něm jako o bylině čarovné, kouzelné a někdy i posvátné. 

Bez je součástí řady léčivých čajů, používaných především při nemocech z nachlazení. 
Významný je zejména jeho potopudný (Dětský čaj s heřmánkem), slabě uklidňující a 
antineuralgický účinek (v Passitu), dále má i ú činky slabě močopudné a projímavé. Někdy se 
také používá při nadýmání a křečích trávicího traktu. Samotné květy jsou užívány při léčení 
horních cest dýchacích. Odvar z květů lze používat také jako kloktadla p ři zánětu mandlí, 
dásní a nosohltanu, je používán i proti bolestem zu bů či kapán do bolavých uší. Čaj bývá 
používán při bolestech hlavy a nespavosti. Velmi dobré terapeu tické výsledky a 
antineuralgická účinnost šťávy z plodů bezu černého byly prokázány u bolestivých zánětů 
periferních nervů (bolesti páteře), trojklanného a sedacího nervu (ischias), p ři migrénách a 
jako protikřečový prostředek. 

V lidovém lékařství jsou k léčení užívány všechny části bezu - listy, kůra, květy, plody i 
kořen. Zvláště silně působí kořeny a kůra, u nichž požití š ťávy ve větší míře může působit až 
jedovatě.  

Bez má mnohostranné využití – výše zmíněné léčivé účinky se využívají ve farmacii, 
využívá se v potravinářství, kosmetice a v jiných oborech, velkou roli má také jako potrava 
pro ptactvo. Květy slouží k přípravě osvěžujících nápojů a pokrmů, např. osmažené 
v těstíčku, jako polévka, ocet, sodovka, šumivé limonády a čaj. Destiláty a extrakty květů se 
také používají v alkoholických i nealkoholických ná pojích, ovocných koňacích a jiných 
lihovinách, perlivých vínech, jogurtech a zmrzlinác h. Z bezinek (plodů) se dají připravit 
zavařeniny, různé šťávy, sirupy, ovocné polévky, omáčky, čaj, džem (povidla), marmeláda, 
kompot, rosol (želé), dávají se i sušit a vyrábí se  z nich i likéry i víno.  

Tato bakalářská práce je teoretickým úvodem k navazující diplom ové práci, která se bude 
zabývat problematikou stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 
s využitím metody SPME-GC, která je zde stru čně popsána. 

Různí autoři identifikovali v různých vzorcích bezu asi 100 rozdílných t ěkavých látek. Jejich 
množství bylo závislé nejen na dané kultu ře, ale také na ročním období, prostředí, ve kterém 
se bez nachází ap. Pro jejich stanovení byly použit y různé koncentrační a analytické 
techniky, např. GC-O, GC-MS, GC-FID, SPME, parní destilace a jiné . 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

LDL  – Low density lipoprotein 

WCOT –  Wall Coated Open Tubular 

SCOT  – Support Coated Open Tubular 

PLOT –  Porous Layer Open Tubular 

BP  – Chemicky vázané kapalné fáze, Bounded Phases 

TCD –  Tepelně-vodivostní detektor, Thermal Conductivity Detector    

FID –  Plamenový ionizační detektor, Flame ionization detektor 

AFID –  Plamenový ionizační detektor s alkalickým kovem 

ECD  –  Detektor elektronového záchytu, Electron Capture De tector 

PID  –  Fotoionizační detektor, PhotoIonization Detector 

SPME  –  Solid phase microextraction 

SPE  –  Solid phase extraction 

BTEX –  Benzen, Toluen, Etylbenzen a Xylen 

GC  –  Plynová chromatografie, Gas chromatography 

MS  –  Hmotnostní spektrometrie, Mass spektrometry 

GC-O  –  Plynová chromatografie-olfaktometrie, Gas chromatography-olfactometry 


