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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo ověření geografické autenticity moravských bílých vín na základě 

prvkového složení. Měření bylo doplněno o analýzu organických, fenolických a antioxidačních látek ve 

vínech. K elementární analýze byly použity dvě spektormetrické techniky, a to hmotnostní a optická 

emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS a ICP-OES). Koncentrace organických 

kyselin byla měřena na iontovém chromatografu s vodivostním detektorem (IC), fenolické látky byly 

měřeny pomocí kapalinového chromatografu s detekcí na diodovém poli (HPLC-DAD), obsah 

celkových fenolů metodou TPC a antioxidační aktivita metodou TEAC byly měřeny pomocí 

skektrofotometru. Celkem bylo proměřeno 33 vzorků vín ze čtyř moravských podoblastí. 

Pro účel rozdělení vzorků vín do jednotlivých skupin byla naměřená data nejprve upravena pomocí 

Grubbsova testu na odlehlé hodnoty, z upravených dat byly vytvořeny boxové grafy znázorňující 

maximální, minimální a průměrné hodnoty jednotlivých parametrů pro dané podoblasti. Dále byl soubor 

dat protříděn pomocí analýzy rozptylu (ANOVA), která vybrala ze 47 měřených parametrů 12 statisticky 

významných pro rozdělení vín do skupin. Pomocí vícerozměrných statistických metod (analýza 

hlavních komponent (PCA) a diskriminační analýza (DA)) byly sestaveny matematické modely 

k rozdělení moravských vín podle geografického původu. Úspěšnost diskriminačního testu byla 

96,97 %. Křížový validační test vykazoval 81,82 % úspěšnost klasifikace neznámých vzorků. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was to verify geographical autenticity of Moravian white wines based 

on elemental analysis. This data were completed with the analysis of organic acids, fenolic compounds 

and atioxidants in wines. There were used two spektrometric methods for the elemental analysis (ICP-

MS and ICP-OES). The concentration of organic acids was mesured by Ion chromatography. To 

determine the concentration of phenolic compounds in wines there was used the high performance liquid 

chromatography (HPLC-DAD), the content of antioxidants and the total content of phenols was 

measured on spectrophotometer. In total there were 33 samples of wine from 4 Moravian subregions. 

For the purpose of determination the samples in groups the dataset was firstly corrected by Grubbs test 

for remote results. From those data the box plots were created which represents the minimal, maximal 

and mean concentrations of each measured component. Furthermore the analysis of variance was 

applied, which picked up 12 statisticly valuable parameters from the whole 47. By appliyng the 

multidimensional statistical methods (Pearson correlation analysis (PCA) and discriminant analysis 

(DA)) were compiled mathematical models for the division of Moravian wines according to 

geographical origin. The success rate of the discrimination test was 96,97%. The cross-validation test 

showed an 81,82% success rate for classifying unknown samples. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bílé víno, Réva vinná, prvky, organické kyseliny, fenolické látky, antioxidační aktivita, geografický 

původ, autenticita, ICP-MS, ICP-OES, HPLC, IC 

KEY WORDS 
White wine, Vitis Vinifera, elements, organic acids, phenolic substancen, antioxidant aktivity, 

geographical orogin, autenticity, ICP-MS, ICP-OES, HPLC, IC   
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1 ÚVOD 

Falšování potravin začalo být problémem daleko dříve, než lidé uměli psát. Jelikož je falšování potravin 

a nápojů snadno proveditelné, bývá častým jevem, a proto státní zemědělská a potravinová inspekce 

musí hlídat celou škálu produktů dostávajících se na trh. Při kontrole se jedná v první řadě o kontrolu 

bezpečnosti potravin. V historii se vyskytly případy, kdy došlo k hromadným otravám, nebo dokonce 

úmrtím po požití falšovaných potravin. Příkladem může být přidávání anilinových barviv do olejů, 

záměna arašídů za jiné druhy ořechů, nebo také přídavek ethylenglykolu do vína.  

Tato práce se zabývá ověřováním geografické autenticity vína. Existuje však mnoho dalších způsobů, 

jak se víno v dnešní době padělá. Mezi nejčastější způsoby falšování vína patří nastavení vína levnější 

složkou, přidávání látek jako jsou barviva glycerol, cukr a kyseliny ke zlepšení vlastností vína. Další 

případy zahrnují nedodržení deklarovaného technologického postupu při výrobě vína, záměnu odrůdy 

za dražší, nesprávné uvedení způsobu produkce vína a v neposlední řadě také zneužití známé značky 

vinaře. 

Hodnocení geografické autenticity vín je samo o sobě poměrně časově i finančně náročné a vyžaduje 

zkušeného analytika, který výsledky následně vyhodnotí. K porovnání a vyhodnocení výsledků je 

zapotřebí rozsáhlé databáze sledující složení a kvalitu vín po několik let. K autentifikaci vína je 

nejvhodnější použít kombinaci metod, díky kterým se ověří kvalita a zároveň se prokáže případné 

použití nepovolených enologických postupů.  

Cílem této práce je vytvoření klasifikačního modelu pro ověření geografické autenticity neznámých 

vzorků moravských bílých vín. V první, teoretické části je popsána Réva vinná, její morfologie a 

nejčastěji pěstované bílé odrůdy na Moravě. Další kapitoly obsahují vysvětlení pojmu terroir, rozdělení 

vinařských oblastí na území české republiky, proces výroby vína a chemické složení vína. Poslední oddíl 

teoretické části se zaměřuje na metody ověřování geografického původu vína. Experimentální část 

zahrnuje použité laboratorní vybavení, chemikálie a pracovní postupy použité při měření. V kapitole 

výsledky a diskuze jsou zpracovány výsledky deskriptivní analýzy jednotlivých měření v podobě 

tabulek, dále jsou přiloženy tabulky s upravenými daty a také boxové grafy pro parametry vyhodnocené 

analýzou rozptylu jako statisticky významné. Grafické znázornění a finální klasifikační model jsou 

zahrnuty v podkapitole vícerozměrná analýza. Poslední část práce sestává ze závěru, kde jsou shrnuty 

výsledky práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Réva vinná 

Réva vinná byla původně vytrvalou keřovitou rostlinou, ale protože potřebuje ke svému růstu dostatek 

slunce, a protože ji začaly stínit stromy, přizpůsobila se okolnostem a stala se dřevnatou liánou [1]. Réva 

vinná je popínavá, dřevnatá rostlina z čeledě révovitých. Roste podél opory, na kterou se přichytává 

pomocí úponků. Ve volné přírodě může růst až do výšky 30 m, na vinici většinou pouze do 4 m výšky 

[2]. Její historie původu sahá až do období druhohor zhruba před 150 miliony let, což ji řadí mezi 

nejstarší kulturní rostliny [3]. Patří mezi rostliny vytrvalé, což znamená, že na jednom místě může 

setrvávat i 30 let. Během roku prochází rostlina vegetativním cyklem, který je zakončen tvorbou hroznů. 

V období zimy a prvního jarního růstu je pro rostlinu nezbytně důležitá zásoba energie v podobě škrobů, 

cukrů a jiných zásobních látek, které se ukládají ve vytrvalých částech rostliny, tj. podnoží, roub a 

kořeny. V období, kdy listy rostliny mohou provozovat fotosyntézu, získává rostlina energii jinak. 

Pomocí slunečních paprsků zachycených chlorofyly odnímá rostlina oxid uhličitý z atmosféry a mění 

ho na cukr. Tato energie se pak mění v řadu aromatických látek, které se ukládají v hroznech [4]. Keř 

révy se může dělit na podzemní a nadzemní část, přičemž podzemní část tvoří kořenový systém a 

nadzemní část tvoří dřevnaté a zelené části keře [5]. 

 Podzemní část keře 

Kořenový systém je nejdůležitější částí rostliny zabezpečující přísun živin a tím ovlivňuje růst a vývoj 

nadzemní části keře. Další funkce plní v podobě ukotvení rostliny v půdě, ukládání zásobních látek 

(sacharidů a minerálních látek) a tvorby rostlinných hormonů. Na kmenu kořene se tvoří tři typy kořenů 

a to hlavní, vedlejší a povrchové. Hlavní kořeny slouží k zakotvení a upevnění rostliny a nachází se na 

bazální části kořenového kmene. Jejich délka závisí na půdě, matečné hornině a na hladině spodní vody, 

můžou však dorůstat až několika metrů. Pro rostlinu nejvýznamnější jsou však vedlejší kořeny, které se 

tvoří až po výsadbě a tvoří husté kořenové vlášení. Slouží k příjmu vody a živin a jejich úkolem je 

zabezpečit správný vývoj a růst rostliny. Povrchové kořeny se vyskytují těsně pod povrchem půdy a je 

třeba je každé 1-4 roky odstraňovat [5]. 

 Nadzemní část keře 

Mezi dřevnaté části se řadí staré dřevo, jednoleté a dvouleté dřevo. Jednoleté dřevo je zdřevnatělý 

letorost poté co z něj opadají listy a je ukončená vegetace. Na letorostu najdeme očka neboli pupeny, 

listy, zálistky, květenství, úponky a hrozny. Hrozny jsou tvořeny stopkou, třapinou a bobulemi [5]. 

Bobule jsou převážnou částí hroznu (až 95 %) a skládají se ze slupky, dužiny, semene a stopky. Slupky 

bobulí mají různou barvu, podle odrůdy. Na povrchu slupky je ještě voskovitá vrstva, která brání 

vysušování bobule a taky je místem života mikroorganismů. Mikroorganismy jsou důležité pro kvašení, 

ale také jsou odpovědny za chorobné změny vína. Slupka obsahuje hlavně barevné a aromatické látky, 

ty jsou rozdílné pro jednotlivé odrůdy a ovlivňují především chuť a vůni budoucího vína. Většina odrůd 

má dužinu bezbarvou, jen zřídka narůžovělou až načervenalou, která obsahuje sladkou šťávu. Obsah 

vody je až 90 %, v období přezrávání se snižuje na 30–35 %. Dále dužina obsahuje monosacharidy 

organické kyseliny, barviva, tuky, polyfenolické látky, dusíkaté látky a aromatické látky. Obsah cukrů 

se pohybuje od 10-24 % a je závislý na několika faktorech, jako například na odrůdě, zralosti, 

klimatických a půdních podmínkách. Semena jsou uložena ve vnitřní části dužiny a obsahují velké 

množství lipidů. Stejně tak jako třapiny a stopky obsahují také množství senzoricky nepříjemných 

polyfenolických látek, proto je důležité odstranit tyto části hroznu při výrobě vína [2]. Nejrychlejší růst 

pozorujeme u listů, které zaujímají 5-7 místo od vrcholku letorostu. Ve chvíli, kdy list doroste do 

poloviční velikosti (15-18 dnů), přestane ho rostlina zásobovat asimiláty z jiných listů. Vyživuje se sám 

produkty fotosyntézy. Listy révy vyžadují celodenní osvětlení a dobré plošné rozložení listů. Mezi 

nejdůležitější funkce listů patří fotosyntéza, transpirace a dýchání listů. Transpirace neboli výpar vody 
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se odvíjí od podmínek stanoviště a také od odrůdy. Vliv na denní výpar vody z jednoho listu má jeho 

plošná velikost. Dýchání listů se nejvíce projevuje u mladých listů. Listy, které jsou zastíněné dýchají 

více a tím vylučují kyselinu jablečnou, ta není ve výsledném víně ve vyšších koncentracích žádoucí. 

Proto se pěstitelé snaží zajistit co největší solární listovou plochu [6]. 

 

 

Obrázek 1: Réva vinná [7]  
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 Bílé odrůdy révy vinné pěstované v ČR 
Odrůdy révy vinné jsou variety druhu Vitis Vinifera. Počet odrůd na světě se pohybuje v řádu stovek, 

ale jen některé jsou hospodářsky významné. Jednotlivé odrůdy se liší morfologickými vlastnostmi, jako 

je například tvar a barva listů, ochlupení, tvar a barva hroznů. Každá odrůda je také specifická svou 

snášenlivostí k chorobám a klimatickým podmínkám.[4]. Další parametr, který je závislý na odrůdě je 

hloubka a větvení kořenů, což je dáno hlavně genetickou výbavou rostliny. Odlišnosti těchto parametrů 

u jednotlivých odrůd mají vliv na příjem minerálních látek z půdy. Starší a hlubší kořeny přivádí do 

rostliny vodu a minerální látky z hlubších vrstev půdy než odrůdy mladší, nebo odrůdy s mělčími 

kořeny. Nové a starší odrůdy se také liší v poměru dřevnatých a mladých kořenů, dále v rychlost zrání 

hroznů, citlivosti na nedostatek kyslíku, toleranci vlhkosti a v neposlední řadě také v přístupnosti k 

mykorhizní symbióze. Symbióza kořenových buněk s houbovým mikroorganismem má pozitivní vliv 

na příjmu anorganických látek z půdy, hlavně P, Ni, S, Mn, B, Fe, Zn, Cu, Ca a K. Také rostlinu chrání 

před toxickými efekty látek jako jsou Pb a Cd. V neposlední řadě symbióza pomáhá rostlině v období 

sucha, kdy plísňové mikroorganismy produkují chelatační látky, které zvyšují biologickou dostupnost 

anorganických živin v suchých půdních podmínkách [8]. Také výsledné, zpracované víno se ve výsledku 

liší podle původní odrůdy. Odlišnosti najdeme v barvě, vůni, chuti a vyváženosti obsahu alkoholu a 

kyselin [4]. 

Chardonnay 

Odrůda, která původem pochází z Burgundska, dnes rozšířená po celém světě, a to hlavně díky skvělé 

přizpůsobivosti. Je to velice odolná rostlina vůči změnám v klimatických podmínkách, toleruje různé 

druhy půdy a není náročná na zpracování. Skvěle se hodí k vinifikaci a školení v dubových sudech 

barrique [4]. Pokud je mladé víno ponechané ke zrání v dubovém sudu, jeho výsledná chuť dostává tóny 

vanilky a toastů. Celkově má pak víno komplexnější chuť a bohatší strukturu. Obecně je Chardonnay 

víno plné, vyzrálé, ovocné a hladké. Škála ovoce, které může být ve víně této odrůdy cítit je poměrně 

široká a záleží především na místě původu. V chladnějších oblastech jde především o aroma citrónů a 

jablek, jinde to může být ananas, meloun, broskev, či tropické ovoce. Díky přirozeně vysokému obsahu 

alkoholu působí kulatě a sladce, zároveň není příliš kyselé, protože má přirozeně málo obsažených 

kyselin. Pro vinaře je oblíbené zejména proto, že i přesto že je výsledné víno bohaté na chuti, samotné 

hrozny neobsahují příliš agresivní aromatické látky a vinař může víno přizpůsobit vlastním 

požadavkům [9]. 

Sauvignon 

Sauvignon poskytuje šťavnatá, aromatická vína s vysokým obsahem kyselin a středním obsahem 

alkoholu[10]. Je typický vůněmi a chutěmi po angreštu, posečené trávě, kopřivách, chřestu, kočičině, 

nebo zelených fazolkách. Tato odrůda na rozdíl od chardonnay nevstřebává dubové aroma ze sudu a 

také se špatně spojuje s jinými odrůdami. Není vhodným vínem na archivaci, jelikož do tří let od sklizně 

se začnou rozbíjet a ztrácejí tak svoje typické kyseliny a svěžest. Z barvy jeho hroznů pak vniká zelené, 

nebo trávové víno [11]. 

Müller Thurgau 

Odrůda byla vypěstovaná v roce 1882 profesorem Hermannem Müllerem z Thurgau. Této odrůdě 

vyhovuje vlhká, hluboká půda. Patří mezi časně zrající odrůdy a má poměrně vysokou výnosnost, ale je 

velmi náchylná k chorobám [4]. Růst je středně bujný, olistění není příliš bohaté, hrozen je střední 

velikosti a bobule malé, žlutozelené [6]. Chuť vína je velmi měkká a kulatá, a to hlavně díky tomu, že 

tato odrůda má nízkou kyselinku. Je cítit lehký muškátový podtón, který se však ztratí, pokud je hrozen 

přezrálý [4]. 
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Tramín Červený 

Barva hroznu je šedočervená, což způsobuje, že barva vína se barví do zlaté. Při pěstování je poměrně 

náročný, s nízkými výnosy a aby bylo víno kvalitní, musí být hrozny sklizeny plně vyzrálé. Často proto 

bývají vína odrůdy tramín označována jako pozdní sběr, nebo výběr [4]. Jedná se o plné víno s nízkým 

obsahem kyselin a mírně olejovitou skvrnou. Voní po směsi liči, růžových květů, tureckém medu a 

někdy i zázvoru. V pozdních sběrech tuto vůni eště doplní med [11]. 

Pálava 

Tato odrůda byla vyšlechtěna Ing. J. Veverkou křížením Tramínu červeného a Mülleru Thurgau. Růste 

je střední, keř je poměrně hustě olistěný a hrozen má kónický, mírně křídlatý tvar. Bobule mají 

šedočervenou barvu a oválný tvar. Slupka je tuhá a na chuti jde cítit kořenitost po Tramínu, jeho plnost 

ale není tak výrazná. Rostlina vyžaduje vlhčí, živné půdy a její odolnost vůči mrazu je střední. Plodnost 

je pravidelná, cukernatost velmi dobrá a v aroma vína je cítit vanilkových tónů [6]. 

Muškát  

Odrůda je vhodná na lehká aromatická vína, nebo jako ranné stolní víno. Réva má střední olistění, 

hrozen je střední až velký a bobule jsou kulaté, středně velké, zelenožluté barvy. Typické je pro ně 

výrazné muškátové aroma [6]. Sladké muškáty chutnají po sladkých hroznech a voní po pomerančích a 

koření, zatímco v suchých se objevuje aroma po růžích [11]. 

Rulandské bílé 

Burgundská odrůda odolná vůči chorobám, ale poměrně náročná na pěstování. Aby výsledné víno bylo 

dobré, musí být hrozny dostatečně vyzrálé, potom dosahuje příjemné plnosti a kulatosti v chuti [4]. Růst 

je střední, rostlina je hustě olistěná s malými, hustými, válcovitými hrozny. Žlutozelené bobule mají 

kulatý tvar, jsou poměrně malé, obalené tenkou slupkou a obsahují řídkou dužinu. Jsou náchylné na 

hnití a odolné vůči mrazu. Vína jsou cítit po květinách a mají zralou kyselinu [6]. 

Rulandské šedé 

Odolná Burgundská odrůda s malými, kulatými, červenošedými bobulemi, která vyžaduje hlubokou 

půdu. Víno je typické jemnou kořenným aroma, je velice hutné a má malou kyselinku [4]. Odrůda je 

odolná vůči mrazu i houbovým chorobám a je suchovzdorná. Cukernatost rychle roste ale zároveň i 

klesá obsah kyselin. Kvůli zbarvení slupky je třeba hrozny zpracovat rychle, aby víno nebylo 

narůžovělé [6]. 

Ryzlink rýnský 

Původem z Porýní, vysoce odolná odrůda vůči mrazu i houbovým chorobám. Hrozen je malý až středně 

velký a na něm jsou malé, kulaté, žlutozelené bobule. Jemně aromatickou dužinu obaluje pevná slupka. 

Za příznivých podmínek se na vyzrálých bobulích objevuje ušlechtilá plíseň, která způsobuje že 

cukernatost rychle roste. Vyhovují jí kamenité a skeletové půdy. Chuť vína ovlivňuje vyzrálá kyselina, 

kořenitost a minerální látky obsažené podle složení půdy. Aromatické látky jsou převážně ovocných 

tónu od grapefruitu, přes meruňku až po ananas [6]. Díky svým kyselinám mohou tyto vína zrát až 

několik let a stále si udržet svoji svěžest. Vína z této odrůdy se mohou vyrábět od suchých, kdy se nechá 

veškerý cukr prokvasit, až po nejsladší hrozinkové výběry, připravené z hroznů napadených ušlechtilou 

plísní Bortrytis cinirea [11]. 
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Ryzlink vlašský 

Odrůda středního růstu se středně velkým, ostře zoubkovaným listem. Hrozen válcovitého tvaru visí na 

dlouhé stopce. Žlutozelené, malé a kulaté bobule mají typickou černou tečku na vrcholu. Dužina je řídká 

a obsahuje pronikavou kyselinu. Je vysoce odolná vůči mrazu a poměrně dobře odolná vůči chorobám, 

ale často trpívá vadnutím třapin. Pokud je réva této odrůdy pěstovaná na vápenitých půdách dosahuje 

víno jemného aroma lučních květin [6]. 

 

Obrázek 2: Odrůdové zastoupení bílých vín pěstovaných na území České republiky v roce2019 [12] 
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2.2 Terroir 

Pod pojem terroir spadá souhrn půdních a klimatických podmínek dané vinice a také její poloha [11]. 

Všechny tyto faktory mají velký vliv na výsledné víno. Jestliže keře stejné odrůdy budou pěstovány 

v jiných oblastech, výsledná vína mohou být diametrálně odlišná svou chutí, aroma i strukturou [3]. 

 Zeměpisná lokalizace 

Obecně vhodné oblasti pro pěstování vína jsou ty, kde je teplé a vlhké léto. S lidskou pomocí lze však 

pěstovat víno i v oblastech mnohem chladnějších, jako je Německo, Anglie, Nizozemsko a Belgie, nebo 

naopak i v oblastech které jsou příliš horké a suché. Nejlepší podmínky pro pěstování révy jsou na 

severní polokouli mezi 30° a 50° zeměpisné šířky a na jižní polokouli mezi 30. a 40. rovnoběžkou [9]. 

 Topografická pozice 

Z hlediska pěstování není réva vinná nějak náročná. Stačí zajistit dostatek světla, vody a tepla. Pokud 

jde o volbu místa pro vinici, volí se obecně místa, kam za den dopadá nejvíce slunečních paprsků. Může 

to být svah, údolí, nebo rovina. Pokud je místo vinice chudé na obsah vody v půdě, může být pro rostlinu 

příliš slunečných hodin škodlivé. To je důvodem, proč se v místech s teplým a suchým podnebím 

nachází vinice ve vyšších nadmořských výškách. Totiž čím vyšší nadmořská výška, tím chladnější 

vzduch. Pokud se jedná o zemi s chladným podnebím a s častými srážkami, vinice budou nejvíce 

prosperovat na jižních, východních, nebo západních svazích, zde totiž přijmou nejvíce tepla. Další vliv 

má to, zda je vinice v blízkosti vody, protože voda dokáže sluneční paprsky odrážet a tím se zvyšuje 

přínos tepla na vinohrad. Podobou funkci plní i kamenné zídky, které teplo přes den akumulují a v noci 

ho uvolňují. Vinice položené na svahu dovolují révě vinné zakořenit hlouběji. Důvodem je propustná 

půda, která obsahuje vodu v hlubších vrstvách. Vinohrady v údolí musí mít vyšší podíl štěrku, nebo 

kamení v podloží, aby půda byla dostatečně propustná. V zemích, kde je nedostatek podzemní vody 

používají vinaři zavlažovací systémy. Kromě světla, vody a tepla musí být zvážen ještě jeden parametr 

při volbě místa pro vinici, a tím je vítr. Vítr může mít pozitivní vliv například jako chladící médium 

v suchých dnech, nebo jako sušící médium po dešti. Pokud je ale vítr silný a častý, může mít na vinohrad 

devastující vliv. Bariérou před silným větrem může být například les [9]. 

 Složení a vlastnosti půdy 

Vlastnosti půdy jsou spjaty s fyzikálními, chemickými a biologickými pochody, které utvářely 

geologický výchozí materiál. Pro pěstování vinné révy jsou vhodné půdy nepříliš hluboké a málo úrodné 

[4]. Pokud je půda příliš úrodná, příliš hnojená a vlhká, rostlina není nucená zakořenit do hloubky, aby 

získala dostatek vláhy a živin a mohla tak vytvořit bohaté hrozny a listy. Bobule vzniklé z bohaté půdy 

bývají vodnaté a chudé na minerální látky a dávají tak vzniku prázdným a nezajímavým vínům.  Pokud 

je však půda chudší a sušší, pěstovaná réva je nucená hledat svými kořeny živiny a tvoří hluboký a 

pestrý kořenový systém. Takto vyživovaná réva plodí sice méně bobulí, zato jsou ale plné koncentrované 

a komplexní šťávy [10]. Geologický původ půdy není kritický, réva se pěstuje na půdách od prvohorních 

až po čtvrtohorní [4]. Hloubka půdy je důležitá z hlediska rozvoje kořenového systému, stejně tak i 

kyprost půdy. Tvrdá půda, nebo nadbytek vody můžou narušit růst kořenů. Kamenité půdy jsou obecně 

prospěšné, protože jsou dobrým podkladem pro drenáže a zároveň brání přímému vypařování vody 

z půdy. Písčité vinice převyšuje obsah křemičité půdy, kdežto jílovité půdy obsahují poměr křemičitých 

a hlinitých složek. Pro pěstování vína je vhodnější půda s menším obsahem jílu a hlíny. Dále pak musí 

hlína obsahovat organické látky, pocházející z odumřelých rostlin a hnoje, nebo jsou dodávány ve formě 

kompostu. Organické látky podporují stabilitu zeminy a zabraňují erozi. Pokud viniční půda obsahuje i 

vápenec, jedná se většinou o chudší půdu, která však dokáže poskytnout hodnotnější víno [3]. Chemické 

složení půdy je dalším důležitým faktorem pro kvalitní víno. Závisí především na mateční hornině, ze 
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které půda vznikla. Kvalitní vína pocházejí z oblastí, jejichž půdy obsahují vyšší množství draslíku, 

fosforu a vápence. Žula, rula a hlinité břidlice dávají propustné a kvalitní půdy pro pěstování vinné 

révy [12]. 

 Důležité živiny v půdě 

Vinná réva jakožto rostlina odebírá svými kořeny každoročně z půdy důležité živiny. Množství 

odčerpaných živin závisí na úrodě. Živiny se proto do půdy přidávají ve formě hnojiv. Základním 

hnojivem je chlévská mrva, která je bohatá na všechny potřebné živiny a zároveň zlepšuje vstřebávací 

schopnost a udržování vláhy v půdě [3]. Důležité je však aby rostlina neměla přístup k přílišnému 

množství umělých hnojiv, ty totiž způsobují její lenost a ochablost. Z půdy si rostlina bere minerální 

látky, a to především dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník, síru, železo, zinek a rozličné stopové 

prvky [9]. Sírany jsou v malém množství odebírány z půdy jako zbytky dusíkatých, hořečnatých nebo 

draselných hnojiv. Větší část síranů se do vína dostane sířením moštů a vín. Sulfáty eliminují organické 

toxiny, přispívají proti usazování vápenatých sloučenin a cholesterolu v arteriích a zpomalují stárnutí 

pletiv. Fosforečnany jsou obsažené v matečných horninách a v menší míře se do rostlin dostávají 

z fosforečných hnojiv. Fosfáty jsou v moštu ve formě anorganických, ale i organických sloučenin. Část 

sloučenin fosforu využívají kvasinky při fermentaci, pokud se po jejich odumření neodstraní kvasničný 

sediment včas, začne se fosfor louhovat zpět do vína [13]. Hořčík je v zelených rostlinách provozujících 

fotosyntézu vázán převážně jako centrální atom chlorofylu [14]. Nedostatek hořčíku v révě bývá na 

půdách s vysokým obsahem vápníku, nebo na písčitých suchých půdách. Draslík má největší význam 

ve výměně K+ iontů za oxoniové ionty H3O
+. Nejvíce draslíku přijme réva z půdy v období bujného 

růstu. V moštu je obsažen především jako vínan draselný a jako síran draselný. V suchých bílých vínech 

a v červených vínech bývá ve větším zastoupení. Draslík má pozitivní vliv na senzorické vlastnosti vína, 

zjemňuje jeho chuť, především snižuje kyselost a trpkost. V našich vinařských oblastech je převaha půd 

bohatých na vápník a rostlina vápník čerpá v úměrné míře. Pokud je ho v půdě moc, může se projevit u 

révy žloutenka. Vápník je důležitý zejména pro výživu kostních pletiv, dále pak zlepšuje srážlivost 

krve [3]. 
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 Agrotechnologie pěstování révy vinné  

Konvenční pěstování révy vinné  

Tento způsob pěstování révy vinné byl na našem území nejvíce rozšířen v 60. letech 20. století. 

Konvenční způsob nemá téměř žádná omezení, lze tedy použít veškeré chemikálie na ochranu révy při 

pěstování a také neomezené průmyslové technologie při výrobě vína. Výhodou je zisk maximální úrody 

a jistota sklizně hroznů poměrně dobré kvality. Velkou nevýhodou je však vliv na životní prostředí a 

kvalitu půdy. Hlavním cílem konvenčního pěstování je především zisk a výnos, nikoli kvalita půdy a 

vína [15]. 

Integrovaná produkce  

Integrovaná produkce je způsobem zemědělského hospodaření jejímž cílem je zajištění trvale 

udržitelného rozvoje ve smyslu § 6 zákona č.17/1992 Sb. [16] o životním prostředí. Jde převážně o to, 

zachovat přirozené funkce agroekosystému a dalších ekosystémů, které jsou zemědělskou produkcí 

přímo, nebo nepřímo ovlivňovány. Cílem je udržení, nebo zlepšení půdní úrodnosti a životního 

prostředí. Přednostně se využívají přirozené regulační mechanismy a je vyžadován soulad mezi 

biologickými, technickými a chemickými opatřeními. Veškeré používané technologické postupy musí 

odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím Svazu IP. V České republice jsou tato kritéria 

vydávána zhruba po dvou letech pod názvem „Směrnice svazu integrované produkce hroznů a vína“[17]. 

V současnosti je integrovaná výroba nejrozšířenější cestou ekologického zemědělství [15]. 

Ekologické pěstování révy vinné  

Ekologické hospodářství má své počátky někdy okolo roku 1924. Základní myšlenkou je návrat 

k přírodě, šetrnost k životnímu prostředí a udržení živé půdy. Biodynamické hospodářství je založeno 

na třech krocích. Prvním krokem je respektování hodnoty půdy a terroiru používáním výhradně 

přírodních prostředků. Druhým krokem je přesně stanovené používání těchto prostředků během roku a 

posledním krokem je pravidelná orba a obdělávání půdy [9]. Výroba biovína musí přesně splňovat 

zásady ekologického zemědělství [18] a je kontrolována zákonem 242/2000 Sb., nařízením Rady (EHS) 

č. 2092/91 a prováděcím nařízením Komise EU 203/2012 [19]. Aby víno mohlo nést název BIO, musí 

být vyrobeno z hroznů vypěstovaných a sklizených z ekologicky certifikované vinice. Na těchto 

vinicích je zakázáno požívání pesticidů a konvenčních průmyslových hnojiv. Lze použít pouze ochranné 

prostředky na bázi elementární mědi a síry, nebo různé rostlinné výluhy. Také výroba vína musí splňovat 

přísné enologické postupy podle nařízení EU článek č. 1234/2007 [20] a článek  

č. 606/2009 [21]. Od roku 2012 platí pravidlo schválené stálým výborem pro ekologické zemědělství 

při EU č. 203/2012 [22], které udávají také povolený obsah siřičitanů. Výroba biovína je například 

omezená tím, že se nesmí odsiřovat fyzikálními metodami, částečně zahušťovat chladem, používat 

elektrodialýzu, používat kyselinu sorbovou, nebo částečně dealkoholizovat víno. Dále také není 

povoleno používání geneticky modifikovaných kmenů vinných kvasinek, všech stabilizátorů kromě 

oxidu siřičitého a syntetických čiřidel. Čiření lze provést použitím potravinové želatiny, proteiny 

rostlinného původu, vaječným albuminem, kaseinem, bentonitem, nebo pektolytickými enzymy [18]. 

Biodynamická vína  

Výroba biodynamického vína vychází z myšlenky rakouského filozofa a ezoterika Rudolfa Steinera, 

podle kterého je vinohrad jeden ekosystém, který dokáže dávat nejlepší plody jen tehdy, je-li v harmonii 

s vesmírem a okolní přírodou. Při pěstování se používají biodynamické komponenty a vlastní kompost 

připravený daným pěstitelem v průběhu roku. Péče o vinohrad a sklizeň se řídí podle měsíčního 

kalendáře a kosmických cyklů. Biodynamická vína jsou často označována jako terroirová a představují 

nejlepší reprezentaci oblasti, ze které pochází [18]. 
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2.3 Vinařské oblasti v České republice 

V roce 1995 bylo vinařským zákonem dáno rozdělení území české republiky na vinařské oblasti a 

podoblasti. Tehdy bylo stanoveno celkem 16 podoblastí, z toho 10 na Moravě a 6 v Čechách. Oblasti se 

lišily půdními a klimatickými podmínkami. Později v roce 2004 byl vydán nový vinařský zákon, který 

počet podoblastí zredukoval a některé předešlé podoblasti sloučil. Dnes je tedy Česká republika 

rozdělena podle zákona na dvě oblasti, a to oblast Čechy a oblast Morava, a celkem 6 podoblastí. Každá 

vinařská podoblast zahrnuje ještě několik vinařských obcí a vinařských tratí [23]. Vína pocházející 

z Moravské oblasti tvoří většinu produkce v ČR a to až 96 %, vína Česká pouze 4 %. Celková možná 

plocha na vysazování vinic je dána zákonem a v České republice je to cca 19 200 ha. Po vstupu do EU 

platí systém opětovné výsadby, a to ve stejném rozsahu, ale ne nutně na stejném místě [24]. 

 Vinařská oblast Čechy 

Vinařská oblast Čechy je ve světovém vinařství řazena do zóny A, jelikož má horší klimatické 

podmínky. Na základě toho je v této oblasti povoleno doslazování sacharózou. Oblast Čechy je 

rozdělena na dvě podoblasti [24]. 

Podoblast Mělnická  

Původní vinařská oblast nesla stejný název, podle nového vinařského zákona se k ní přiřadily původní 

vinařské oblasti pražská a čáslavská [23]. Rozloha podoblasti se pohybuje okolo 413 ha vinic. Nejvíce 

zastoupenými odrůdami jsou Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké, Modrý Portugal a 

Rulandské modré [24]. 

Podoblast Litoměřická  

Tato podoblast spojila několik původních vinařských oblastí. Jsou to oblasti mostecká, roudnická a 

žernosecká. Celková plocha litoměřické podoblasti je zhruba 281 ha. Nejčastěji pěstovanými odrůdami 

na tomto území jsou z bílých odrůd Müller Thurgau, Rulandské šedé, Rulandské bílé a Ryzlink rýnský. 

Z modrých odrůd je to pak Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Rulandské modré a Zweigeltrebe [24]. 

 Vinařská oblast Morava 

Moravská oblast spadá do světové zóny B, klimatické podmínky pro výrobu vína jsou příznivější než 

v Čechách. Dělí se na 4 podoblasti [24]. 

Podoblast Mikulovská  

Území mikulovské oblasti zůstalo nezměněné, rozsah vinic je 4 705 ha. Vyznačuje se teplým a suchým 

podnebím. Do podoblasti spadá Mikulovská pahorkatina s vápenatými půdami v okolí Pálavy, 

Dunajovické vrchy a Valtická pahorkatina. Většina pěstovaných odrůd jsou bílé a z nich nejvíce Ryzlink 

vlašský a Veltlínské zelené. Obě vína jsou často používána i k výrobě šumivých vín. Dále se pěstují 

odrůdy Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Sauvignon, Chardonnay a Rulandské šedé. Ze skupiny 

modrých odrůd jsou to pak nejčastěji Svatovavřinecké, Frankovka a Zweigeltrebe [24]. 

Podoblast Velkopavlovická  

Velkopavlovická podoblast je největší podoblastí České republiky, rozloha vinic činí 5 068 ha. Oproti 

původnímu rozdělení se k ní přičlenila větší část původní vinařské brněnské oblasti. Oblast spadá do 

Hustopečského bioregionu, který leží na Hustopečsko-Kyjovské pahorkatině s vápenatou půdou. Ze 

všech podoblastí Moravy má největší plochu vinic (2099 ha) vyhrazenou pro pěstování modrých odrůd. 

Nejvíce pěstovanými modrými odrůdami jsou Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Modrý 
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Portugal a André. Z bílých odrůd jsou to hlavně Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Rulandské bílé a 

šedé, Chardonnay, Tramín a Ryzlink rýnský [24]. 

Podoblast Slovácká 

Vzniku této podoblasti dalo spojení původních vinařských oblastí mutěnické, Bzenecké, Kyjovské, 

Podluží, Strážnické a Uhersko-hradišťské. Rozloha vinic je 4 534 ha. Slovácká podoblast je rozdělena 

řekou Moravou na dvě části. Na pomyslném pravém břehu řeky je vrchovina Chřiby, Ždánický les a 

město Bzenec, které je známé Ryzlinkem rýnským. Levý břeh řeky spadá do karpatské provincie, kde 

na jižní svahy předhůří Bílých Karpat dosahuje teplé jihovýchodní proudění a půdy jsou zde hluboké a 

dobře zadržují vodu. Ve Slovácké podoblasti se pěstují ze dvou třetin odrůdy bílé, z jedné třetiny odrůdy 

modré. Typické odrůdy jsou Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Rulandské bílé, 

Chardonnay, Muškát moravský, Sauvignon, Ryzlink vlašský, Frankovka, Svatovavřinecké, 

Zweigeltrebe, Modrý Portugal a Cabernet Moravia. 

Podoblast Znojemská  

Podle rozdělení v Novém vinařském zákoně bylo k původní znojemské oblasti přiřazeno 

Dolnokounicko. Vinice tu leží na 3 460 ha. Celé území je součástí Lechovického bioregionu. Na jihu 

jsou štěrkopískové terasy a návěje spraší, zatímco na severu přechází území do prvohorních útvarů 

Brněnského masivu. Vína ze Znojemské podoblasti jsou známa pro svou aromatičnost. Z větší části se 

pěstují bílé odrůdy, a to nejčastěji Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Sauvignon a 

Rulandské bílé. Z více aromatických vín jsou to například odrůdy Tramín, Pálava a Muškát Moravský. 

Odrůdy červené zabírají méně než jednu třetinu plochy vinic a nejčastěji pěstované odrůdy jsou 

Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré [24].  

 

Obrázek 3: Vinařské oblasti a podoblasti v ČR [25] 
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2.4 Výroba vína 

Důležitým předpokladem pro výrobu kvalitního vína je, aby hrozny byly zdravé a kvalitní. Víno se 

vyrábí ze šťávy hroznu a slupka dodává barvu. S pár výjimkami je barva bílých i modrých odrůd 

bezbarvá. Je tedy možné vyrobit bílé víno z modré odrůdy, ale nelze vyrobit červené víno pouze z bílé 

odrůdy [9]. Celý proces výroby vína začíná vinobraním [4]. 

Sklizeň a třídění 

Sklizeň bílých odrůd je náročnější než sklizeň modrých odrůd, jelikož bílé odrůdy jsou náchylnější na 

oxidaci. Při sběru je hrozen živý, a tudíž si zachovává aktivitu enzymů pro biochemické procesy. Je 

proto nutné zachovat co možná nejdéle buněčnou celistvost hroznu. Sklizeň hroznů může probíhat 

dvěma způsoby a záleží na zralosti, zdravotním stavu hroznů a také na vybavení vinaře a ekonomických 

podmínkách. Sklizeň může být budˇ ruční, nebo mechanická s různým počtem průchodu vinicí a různým 

způsobem třídění [26]. Výhodami ruční sklizně jsou možnost třídění hroznů přímo při sklizni, nebo 

bezprostředně po ní a také možnost sklidit alespoň část bobulí s třapinami. Tříděni probíhá na stolech 

k tomu určených, a to buď přímo na vinici, nebo po převozu ve sklepě. Odstraňují se listy, nezralé a 

plísní napadené hrozny. Naproti tomu výhody mechanické sklizně jsou především pracovní doba. 

Sklizeň může probíhat několik hodin v kuse, nebo se dá například zvolit sklizeň v noci, kdy je chladnější 

počasí. Pro některé odrůdy ale sklizeň mechanická nepřipadá v úvahu, jelikož dává pouze samostatné 

boule. Třídění u mechanické sklizně většinou odpadá, jelikož při správném nastavení stroje 

nevyhovující bobule odpadnou nebo se neodtrhnou a listy jsou většinou odstraněny ventilátorem [4]. 

Přejímka hroznů 

Přejímka hroznů slouží ke zjištění hmotnosti hroznů, cukernatosti a jakostní skupiny podle odrůdy a 

obsahu cukru. Cukernatost udává množství cukru v kg v jednom litru moštu. Ke zjištění cukernatosti se 

v ČR používá československý normalizovaný moštoměr, který cukernatost vyjadřuje v °ČNM, nebo 

v automatizovaných linkách se cukernatost zjišťuje refraktometricky [2]. 

Získávání moštu 

K zisku moštu pro výrobu bílého vína vede několik cest. Můře se vyrábět přímo lisováním celých 

hroznů, nebo lisování může předcházet drcení a odstopkování. U některých odrůd se před lisování 

zařazuje ještě krátkodobá macerace neboli ležení na slupkách. Macerace způsobí u některých odrůd 

postupný rozklad dužiny a tím pak ulehčuje lisování. U jiných odrůd se používá k uvolnění širšího 

spektra aromatických látek [27]. K drcení se nejčastěji používají válcové mlýnky, které zároveň slouží 

k provzdušnění drtě. Kvalita drcení má vliv na konečné množství moštu. Při drcení se současně vinař 

snaží nerozdrtit třapiny a semena, která by mohla zhoršit kvalitu vína. Po drcení se získá tzv. rmut. 

Dalším krokem může být odzrňování, kde se různými způsoby (odstředivkové, nebo vystírací 

odzrňovače) zbavujeme třapin. Vína, která jsou odzrněna jsou chuťově jemnější a jakostnější. 

Nejdůležitějším krokem k získání moštu je však lisování. Cílem lisování je oddělení šťávy uvolněné 

z buněk. Zejména u bílých vín by mělo proběhnout co nejrychleji po získání rmutu, aby nedocházelo k 

oxidaci. První výtěžek, který vyteče ještě před lisováním se nazývá samotok. Je to nejkvalitnější část 

moštu a obsahuje nejméně tříslovin. Používají se různé druhy lisů, například pneumatické, hydraulické, 

periodické, nebo kontinuální. Důležitým faktorem je doba lisování a zvolený tlak. Lisuje se pomalu, aby 

měl mošt dost času odtéct a za sníženého tlaku (0,2 MPa). Tlak se zvyšuje ke konci lisování. Platí, že 

čím vyšší je tlak v průběhu lisování, tím více třapin se dostane do moštu [2]. 
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Úpravy moštu 

Před kvašením je nutno provést několik úprav moštu. Patří mezi ně odkalování, kde se oddělují kaly, 

nečistoty a kontaminující mikroorganismy. Síření se používá jako ochranný prostředek před plísňovou 

a bakteriální kontaminací. Také zabraňuje oxidaci a zároveň zajišťuje stabilitu barvy vína. Pokud jsou 

daný rok špatné klimatické podmínky a hrozny nejsou ideálně zralé, může se mošt upravovat 

okyselováním, nebo odkyselováním. Okyseluje se kyselinou vinnou, ale pouze ve výjimečných 

ročnících, kdy byla kyselost příliš nízká [2]. Odkyselování je u moštů povoleno neomezeně a provádí 

se u moštů s nízkým obsahem cukrů. Provádí se přidáním uhličitanu vápenatého. Jiným způsobem je 

podvojné odkyselování, kdy se přidává ještě kyselina vinná. Použít se dají i vínan draselný, 

hydrogenuhličitan draselný, nebo vínan vápenatý [26]. Další možností úpravy moštu je takzvaná 

chaptalizace, kdy se upravuje cukernatost přidáním koncentrovaného sladkého moštu před fermentací. 

Dodá se tak více zkvasitelných cukrů a tím pádem vznikne kvašením více alkoholu. K této úpravě vinaři 

přistoupí, pokud bylo chladné léto a hrozny nestihly dozrát [9]. 

Kvašení moštu 

Alkoholové kvašení je klíčovým technologickým krokem při výrobě vína. Může být buď řízené, nebo 

spontánní a probíhá v nerezových tancích, nebo dřevěných sudech. Řízené kvašení se dnes používá 

téměř výhradně a znamená, že se do moštu aplikují kvasinky vybraného kmene a řídí se teplota během 

kvašení [27]. Kvašení spontánní bylo hojně využíváno dříve, kdy za kvašení byly zodpovědné kvasinky 

ulpělé na povrchu hroznů. Používají se kvasinky rodu Saccharomyces cerevisie a to hlavně kvůli jejich 

technologickým vlastnostem. Kvasinky tohoto rodu mají dobrou kvasnou aktivitu a schopnost 

produkovat alkohol, jsou odolné vůči alkoholu a kyselému pH. Při řízené fermentaci se připraví zákvas 

namnožením vhodných kvasinek v malém množství sterilního moštu. Mošt se poté přidá ke zbytku a 

tím se zaočkuje celá dávka. Kvašení má tři fáze. První je pozvolné kvašení, které trvá cca 2-3 dny a 

dochází při něm k množení kvasinek a pomalému prokvašování cukrů. Následuje fáze bouřlivého 

kvašení, které trvá až 14 dní. V průběhu bouřlivého kvašení je uvolňováno značné množství tepla a je 

nutné chlazení tak, aby teplota nevystoupala nad 25 °C. Poslední fází kvašení je dokvašování, které trvá 

v rozmezí 1-6 měsíců. Po ukončení kvašení sedimentují neaktivní kvasinky a kaly na dno tanku a 

dochází tak k samočištění vína [2]. 

Zrání, školení a lahvování vína 

Po ukončení kvašení vzniká mladé víno, které poté leží v sudech a dochází k tvorbě buketu. Vyrovnávají 

se chutě a vůně vína [28]. Školení vína zahrnuje všechny úpravné kroky před lahvováním. Řadí se mezi 

ně metody jako čiření, stabilizace, pasterace a filtrace mladého vína [2]. Posledním krokem výroby je 

lahvování, které závisí na vybavení. Menší vinaři provádí vše ručně, větší firmy mají příslušné 

technologie [4]. 
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2.5 Chemické složení vína 
Voda 

Voda představuje nejvíce zastoupenou látku, a to jak v bobulích, moštu tak i ve výsledném víně. Běžně 

se vyskytuje ve formě vody volné, adsorbované nebo vázané. Funguje jako skvělé rozpouštědlo pro 

polární a málo polární látky, díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem. Zároveň ve spojení 

s ethanolem funguje i jako rozpouštědlo pro řadu nepolárních látek. Její dostatečné zastoupení je 

podmínkou pro řadu chemických a biochemických reakcí. Naprostá většina vody (99 %) je do rostliny 

přiváděna kořenovým systémem z půdy a obsah vody v bobulích se zvyšuje s dobou zrání. Voda je pak 

ve sklizené úrodě zastoupena zhruba z 90 %. Po zpracování bobulí na mošt klesne obsah vody na  

75-85 %, příliš vysoký obsah vody je v této fázi nežádoucí. Mošt je definován jako množství šťávy 

z čerstvě vymačkaných hroznů. Dalším zpracováním se vyrobí výsledné víno, které obsahuje 80-92 % 

vody, pokud se jedná o běžné víno. Ve vínech nealkoholických, či de-alkoholizovaných je zastoupení 

vody vyšší a to až 99 %. Důležitou podmínkou pro všechny technologické procesy je používání čisté, 

pitné vody s nízkou tvrdostí. Tedy vodu středně tvrdou až měkkou. Tvrdost vody je charakterizována 

jako koncentrace vápníku a hořčíku (případně vícemocných kationtů kovů alkalických zemin) ve vodě. 

O tvrdosti vody rozhoduje především vápenatý kation a přítomnost jeho iontů je ze zdravotního hlediska 

prospěšná. Tvrdost vody se dělí na trvalou a přechodovou. Trvale tvrdá voda je způsobena především 

síranem vápenatým a síranem hořečnatým. Trvalé tvrdosti se lze zbavit pouze chemickou cestou, a to 

vysrážením za použití hydroxidu vápenatého a uhličitanu sodného. V přechodně tvrdé vodě je základem 

hydrogenuhličitan vápenatý, kde při jeho vysrážení vznikne takzvaný vodní kámen neboli uhličitan 

vápenatý. Přechodové tvrdosti se jde zbavit převařením [3]. 

Ethanol 

Alkohol ve víně vzniká při fermentaci cukrů obsažených v moštu. Množství alkoholu ve víně má vliv 

na senzorickou jakost vína a rozumí se ním obsah těkavých alkoholů, vyjádřených jako ethanol. 

Vyjadřuje se v objemových procentech (% obj.) [29]. Ethanol je hned po vodě druhou nejzastoupenější 

a nejvýznamnější složkou obsaženou ve víně. Funguje především jako rozpouštědlo pro nepolární látky. 

Jeho obsah ve víně se pohybuje okolo 8-9 % v závislosti na množství zkvasitelných cukrů v moštu. 

Dalšími faktory, kterými se dá ovlivnit množství celkového ethanolu je teplota při fermentaci, druh a 

kmen použitých kvasinek a obsah živin v moštu. Obsah alkoholu se dá ve víně uměle navýšit, a to 

procesem zvaným fortifikace [3]. 

Cukry 

Nejhojněji zastoupenými cukry v hroznech jsou hexózy D-glukóza a D-fruktóza. V bobulích tvoří  

95-99 % celkových cukrů, zbytek je tvořen sacharózou a jinými cukry. Tyto hexózy jsou přímo 

zkvasitelné, což znamená, že při alkoholovém kvašení jsou přeměněny na ethanol. Přispívají ke sladké 

chuti a kvalitě vína. Pokud má víno nízký obsah cukrů, bude kyselé, hořké a tříslovité. Cukry získají 

hrozny procesem fotosyntézou a využívají je ke svému růstu a vývoji [3]. 

Oxid siřičitý 

Používá se k síření vín a má antioxidační, antimikrobiální a konzervační účinky. Ve správném množství 

má i pozitivní vliv na tvorbu buketu a chuťových látek. Síření se provádí v různých stádiích výroby 

v závislosti na stavu hroznů. Pokud jsou hrozny nahnilé, či jinak poškozená, provádí se síření už ve 

stadiu rmutu nebo moštu. Pokud jsou hrozny zdravé a nepoškozené, síří se až po prvním stáčení. To, 

jaký konzervační účinek bude oxid siřičitý mít, závisí na koncentraci volné kyseliny siřičité ve víně, na 

přítomnosti živých organismů a na pH. K síření se používá buď disiřičitan draselný (K2S2O5) ve formě 

roztoku, nebo plynný SO2. Stanovuje se pak množství volného oxidu siřičitého (kyselina siřičitá, 

hydrogensiřičitanový anion a siřičitanový anion) a množství celkového. Dopočítáním se zjistí množství 



21 

 

vázaného oxidu siřičitého [29]. Aplikovaný SO2 se většinou naváže na různé sloučeniny a jen malé 

množství ho zůstane ve volné formě. Většina antimikrobiálních a antioxidačních účinků je způsobena 

volným oxidem siřičitým [3]. 

Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je konečným produktem fermentačních procesů a jiných metabolických přeměn ve víně. 

Jedná se o málo reaktivní plyn, který je těžší než vzduch a tím napomáhá k vytvoření inertní atmosféry 

nad hladinou tekutiny v nádobě při fermentaci. Ve vodě se poměrně dobře rozpouští, z části se slučuje 

s vodou do formy hydratovaného oxidu uhličitého a část tvoří kyselina uhličitá. Kyselina uhličitá se řadí 

mezi slabé kyseliny a tvoří dva typy solí. Jedním jsou uhličitany a druhým hydrogenuhličitany. Během 

fotosyntézy je oxid uhličitý přeměněn na monosacharidy za katalytického působení chlorofylu a 

světelné energie. Při výrobě šumivých vín je obsah oxidu uhličitého mnohonásobně větší, a to proto, že 

šumivá vína vznikají druhotným kvašením prvotně kvašeného vína. Do vína se přidá tirážní likér, který 

má vysoký obsah zkvasitelných cukrů a proběhne druhé kvašení, při kterém vzniká oxid uhličitý a 

alkohol [3]. 

Karboxylové kyseliny 

Organické karboxylové kyseliny mají senzorický a technologický význam a v rostlinné říši jsou častým 

sekundárním metabolitem. Jedná se o většinou alifatické slabé až středně silné kyseliny. Ve víně vznikají 

při zrání bobulí a jejich zastoupení se v průběhu zrání výrazně mění. Zásadní vliv na obsah organických 

kyselin ve víně mají klimatické podmínky, především teplota během zrání a zaměkání hroznů. Obecně 

se dají karboxylové kyseliny ve víně rozdělit do tří skupin. Kyseliny titrovatelné, kam zahrnujeme 

všechny kyseliny v moštu, které se dají stanovit neutralizací roztokem hydroxidu sodného o známe 

koncentraci. Patři mezi ně jak kyseliny anorganické, jako například kyselina fosforečná, tak i kyseliny 

organické jako je kyselina jablečná. Titrovatelné kyseliny se v České republice stanovují v 

jednotkách g/l a jde o nejsnadněji stanovitelný kvalitativní parametr v hroznech, který udává zastoupení 

organických kyselin ve víně. Další kategorií jsou celkové kyseliny ve víně, kam patří i veškeré anionty 

a solí organických kyselin. Tento údaj bývá zhruba o třetinu vyšší než množství titrovatelných kyselin. 

A nakonec jsou to těkavé kyselin, které v malém množství mají příznivý vliv na chuť a aroma vína. 

Nejběžnější těkavé kyseliny jsou kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina máselná a kyselina 

propionová [3]. 

Vinná kyselina 

Je to specifická kyselina, která se v zásadním množství nevyskytuje v jiném ovoci než v hroznech. 

V révě je obsažena ve všech částech hroznu. Je nejsilnější kyselinou v hroznech, díky ní získá víno 

ostrou kyselost. Vzniká hlavně v období před zaměkáním a dále se její obsah výrazně nemění. Pokud je 

však půda bohatá na draslík. může v bobulích docházet k tvorbě draselných solí s kyselinou vinnou a 

tím se sníží obsah volné kyseliny vinné. Dále se může koncentrace kyseliny snížit, pokud v období zrání 

jsou velké srážky a dešťová voda projde do bobulí. Je odolná vůči mikrobiálnímu narušení i vůči 

metabolickým přeměnám, proto je často do vína přidávána během výroby [3]. 

Jablečná kyselina  

Kyselina jablečná, společně s kyselinou vinnou jsou nejzastoupenějšími karboxylovými kyselinami 

v hroznu a ve víně. Vzniká také v období před zaměkáním bobulí. Může vznikat i zanikat několika 

metabolickými procesy. Například během malolaktického kvašení je přeměňována pomocí mléčných 

bakterií na jemnější kyselinu mléčnou. Dále je přeměňována na cukry-glukózu a fruktózu, které réva 
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využije pro svůj metabolismus. Přítomnost jablečné kyseliny ve víně je znát na takzvané „zelené chuti“ 

vína. Pokud je jí ale v bílých vínech málo, víno působí ploše a fádně [3]. 

Mléčná kyselina  

Kyselina mléčná vzniká při kvašení, a to hlavně při vyšších teplotách. Dále vzniká společně s oxidem 

uhličitým přeměnou ostré kyseliny jablečné mléčnými bakteriemi ve vínech, které nebyly silně zasířené. 

Její chuť je jemnější [3]. 

Citrónová kyselina 

Obsah kyseliny citronové ve víně je podstatně ovlivněn klimatickými podmínkami. V oblastech, kde je 

dostatek slunečního svitu a vyšší teploty během vegetace, je její koncentrace vyšší. Funguje jako 

prekurzor aromatických látek. Bývá odbourávána mléčnými bakteriemi během malolaktického 

kvašení [3]. 

Fenolické látky a třísloviny 

Složení a koncentrace fenolických látek se liší odrůdu od odrůdy. Obecně jsou však fenolické látky 

zodpovědné za barvu, tříslovinou chuť a za antioxidační vlastnosti vína. Fenolické látky se dají rozdělit 

na neflavonoidy, které jsou obsaženy v dužině a na flavonoidy, které se vyskytují ve slupce, semenech 

a třapině. Ve výsledném víně jsou přítomny maximálně 50% koncentrace původních fenolických látek, 

protože většina se jich ztratí v průběhu výroby vína. Mezi fenolové kyseliny patří deriváty kyseliny 

skořicové, které jsou přítomny v dužině bobulí. Jsou hlavními představiteli fenolických látek v moštu a 

bílém víně. Řadí se mezi ně kyselina p-kumarová, kyselina kávová a kyselina ferulová. Jedná so o 

bezbarvé látky, které však snadno podléhají oxidaci, a to způsobuje jejich žloutnutí až hnědnutí. Dalšími 

méně zastoupenými fenolovými kyselinami jsou deriváty kyseliny benzoové. Ty jsou přítomny ve formě 

glykosidů, ze kterých se uvolňují kyselu hydrolýzou. Patří mezi ně například p-hydroxybenzoová 

kyselina, vanilinová kyselina a kyselina gallová. Taniny neboli třísloviny jsou z chemického hlediska 

flavan-3-oly a způsobují hořkou, nebo tříslovinou chuť. Jsou přítomny v semenech, slupkách a stopkách 

hroznů. Mezi základní taniny přítomné ve víně patří katechin, gallokatechin a epikatechin [3]. 

Dusíkaté látky 

Dusík je v bobulích přítomen v organické i anorganické formě. Největší část (50-90%) tvoří volné 

aminokyseliny, zbytek jsou bílkoviny, nitráty a amonné ionty. Dusíkaté látky mají dvě hlavní funkce ve 

víně. Zaprvé jsou prekurzory pro aromatické látky a zadruhé jsou důležitým zdrojem výživy pro 

kvasinky během kvašení. Většina bílkovin je shromažďována v semenech, kde slouží jako zdroj energie, 

dusíku a siry během klíčení. Aminokyselina glutamin je enzymem aminotransferasa přeměněna na 

arginin a prolin, které tvoří až 70 % aminokyselin ve zralých bobulích. Koncentrace těchto dvou 

aminokyselin je různá v závislosti na odrůdě. Prolin a další aminokyseliny dávají sladkou chuť, zatímco 

arginin a jiné aminokyseliny působí hořce. Dusík je přítomen i v N-heterocyklických sloučeninách, jako 

je například chlorofyl. Chlorofyl je zelené přírodní barvivo, přítomné u rostli. Jeho obsah se se zvyšující 

zralostí snižuje, avšak do vína se může dostat lisováním pod vysokým tlakem nevyzrálých bobulí [3]. 

Pektinové látky 

Zahrnují amorfní polysacharidy obsahující cukernaté složky. Pektin je součástí rostlinných pletiv a jedná 

se o polysacharid kyseliny galaktouronové. Největší význam mají při zrání ovoce. Přeměnou 

nerozpustných pektinů na rozpustné ovoce měkne. Čím více je ovoce vyzrálé, tím měně obsahuje 

pektinů [3]. 
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Enzymy 

Enzymy působí jako katalyzátory řady chemických reakcí probíhajících v moštu a ve víně. Jejich vliv 

může být pozitivní i negativní. Mezi žádoucí reakce patří například inverze sacharózy na fruktózu a 

glukózu, nebo štěpení pektinů pomocí enzymů pektinasy. Negativní vliv mají především enzymy 

oxidační-polyfenoloxidasy. Za přítomnosti kyslíku tyto enzymy způsobují hnědnutí moštu a vína [3]. 

Vitaminy 

Vitaminy jsou potřebné zejména pro metabolismus kvasinek. Jsou obsaženy v malých koncentracích 

v dužině, ze které se při výrobě částečně dostávají do vína. Velká část však zůstane ve výliskách a 

slupkách. Jejich koncentrace v průběhu fermentace klesá, dále pak klesá i během skladování vlivem 

oxidace, teplem, nebo působením světla. Nejsou v dostatečných koncentracích, aby byly významné 

z nutričního hlediska, ale mají jiný význam. Například vitamin C má antioxidační účinky a vitaminy 

řady B jsou důležitým zdrojem energie pro kvasinky [3]. 

Minerální láky 

Ve víně mají minerální látky vliv především na chuť a extrakt. Výsledný obsah minerálních látek 

obsažených ve víně je ovlivněn půdou a jejím geologickým původem, počasím v daném roce a výživou 

révy vinné v podmínkách konkrétní vinice. Jednou z minerálních látek nacházejících se ve víně je 

draslík, který má vliv na obsah kyselin a hodnotu pH v moštu a víně. Jeho koncentrace s dozrávajícími 

hrozny roste. Další významnou minerální látkou je vápník, který přispívá k dobrým chuťovým a 

aromatickým vlastnostem vína. V neposlední řadě se vyskytuje ve víně i hořčík, který ve vysokých 

koncentracích může způsobit nahořklost vína [30]. 

Aromatické látky 

Pod pojmem aromatické látky si lze představit směs organických těkavých sloučenin, které ovoci udělují 

charakteristickou vůni a chuť. Primární aromatické látky vznikají přirozenou látkovou výměnou v ovoci 

při zrání plodu [31]. Z chemického hlediska se nejčastěji jedná o sirné sloučeniny, alkoholy, terpeny, 

estery, karbonylové kyseliny, nižší mastné kyseliny a aminy [3]. Dále vznikají sekundární aromatické 

látky, a to při technologickém zpracování vlivem enzymů, teplem, nebo mikrobiologicky. Spousta 

dalších aromatických látek vzniká až po zpracování, ty se označují jako terciální. Vznikají zejména při 

ležení a zrání. Hrozny révy vinné obsahují okolo 196 aromatických látek. [31]. Tvorba aromatických 

látek souvisí s určitými faktory, jako je například teplota, zralost hroznu a zdravotní stav. Nejvíce 

aromatických látek se v hroznech nachází, když jsou v plné zralosti. Pokud už jsou přezrálé, buňky se 

rozruší a zastoupení aromatických látek se snižuje [32]. 
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2.6 Ověřování geografického původu vína 

Světový obchod s potravinami a nápoji, tedy i s vínem, přináší ekonomické problémy spojené 

s falšováním těchto komodit [33]. Geografická autenticita je úzce spjata s právním terroir neboli 

viničními tratěmi. Ty jsou přesně určené zákonem a pouze vína vyrobena z hroznů pocházejících z dané 

tratě můžou být označeny pod jménem trati. Je tedy zapotřebí mít příslušné nástroje, kterými lze zpětně 

zjistit, zda mošt nebyl doslazen, doředěn vodou, nebo jestli vyrobené víno skutečně pochází z dané 

země, oblasti, podoblasti nebo vinařské obce. Jednou z využívaných metod je izotopová analýza[34]. 

Přesněji se používají tři referenční metody pro izotopovou analýzu vín a moštu stanovované v celních 

laboratořích EU. Jsou to OIV-MA-AS311-05 Stanovovací poměr 2H /1H (SNIF NMR),  

OIV-MA-BS-22 Stanovovací poměr 13C /12C (IRMS) a OIV-MA-AS2-12 Stanovovací poměr 18O /16O 

(IRMS). V přírodě podléhají izotopy H, C a O frakcionaci, takže výsledný poměr není stabilní. Velký 

vliv na poměr izotopů mají i podmínky během vegetace, především teplota a srážky. Výše uvedené 

analýzy na světle stabilních izotopů nemají přímou souvislost se složením půdy. Samy o sobě tedy 

neposkytují přesné informace o geografickém původu, a proto jsou používány ve spojitosti s jinými 

metodami [33]. Další využívanou metodou je prvková analýza. Stanovují se prvky jako Li, K, Mn, Fe, 

Ca, Cu, a Ni. Stopové prvky jsou nejúčinnějším způsobem identifikace vín. Vliv na obsah stopových 

prvků ve víně má používání umělých hnojiv, ochranných prostředků rostlin s obsahem kovů, 

technologický proces výroby vína a v neposlední řadě i odrůda vína. Novější a náročnější metodou je 

stanovení ultrastopových prvků řady Lanthanoidů. Jsou zapotřebí moderní analytické metody a přístroje, 

jako například hmotnostní spektrofotometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Obecně se 

k autentifikaci vín používají kombinované metody, aby se dala ověřit odrůda, ročník a geografický 

původ vína. Ke všem stanovením jsou zapotřebí rozsáhlé databáze o složení vín a daných 

podmínkách [3]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Účelem této práce bylo určení geografické autenticity moravských bílých vín. Měření bylo provedeno 

na fakultě chemické VUT v Brně, ústav chemie potravin a biotechnologií. 

3.1 Laboratorní vybavení 
Pomůcky 

Skleněné vialky, septa, automatické pipety (thermo scientific), špičky, běžné laboratorní sklo Simax 

(Kavalier, ČR), analytické váhy, injekční stříkačky, stříkačkové filtry, plastové zkumavky, ultrazvuk, 

kolona Metrosep Organic Acids-250/7.8, kolona HPLC (Poroshell 120 EC-C18 (150x4,6 mm, 2,7 µm)) 

Chemikálie 

Deionizovaná voda z laboratoře, vodné kalibrační roztoky Na, K, Ca (c=10 000 mg·l-1), vodné 

kalibrační roztoky Sr, P, Rb (c=1000 mg·l-1), ředící voda (ultračistá voda obohacená Sc a In 

v koncentraci 100 µg/l), 10x MQ H2O ředěný roztok Folin-Ciocaltauova činidla, 7,5 wt.% roztok 

Na2CO3, kyselina gallová pro kalibraci TPC, 60% obj. ethanol, ABTS (2,2‘-anizo-bis-[3-

ethylbenzothiazolin-6-kyselina sulfonová]), Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-

karboxylová kyselina), K2S2O8, methanol (Sigma Aldrich, Německo), acetonitril (Sigma-

Aldrich,Německo) 

Přístroje 

HPLC Agilent Technologies 1260 Infinity (Agilent, USA), ICP-OES Horiba Scientific, typ Ultima 2 

(Horiba, Francie), IC 850 Professional (Metrohm, Švýcarsko) ICP-MS Thermo X-Series (Thermo 

Fisher Scientific, USA), třepačka, vortex 

3.2 Analyzované vzorky 

Pro analýzu byly použity vzorky moravských bílých vín ze všech moravských podoblastí, různých 

ročníků, odrůd, množství zbytkového cukru a od různých výrobců. Variace vzorků byla zvolena tak, aby 

se eliminoval vliv výše uvedených parametrů na měření. Vína byla zakoupena v původním balení a 

jednotlivé lahve byly otevřeny až těsně před stanovením. Vína byla skladována v chlazených a temných 

prostorách do doby měření. Seznam vzorků je uveden v tabulce (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Seznam vzorků vín 

č. vinařství odrůda podoblast obec trať 
zbytkový 

cukr 
ročník 

1 Lahofer Neuburské znojemská Dobšice U Hájku polosuché 2017 

2 

Modrý 

sklep Nový 

šaldorf 

Ryzlink 

rýnský 
znojemská Znojmo Kraví hora suché 2016 

3 

Vinné 

sklepy 

Lechovice 

Ryzlink 

vlašský 
znojemská Božice Stará hora suché 2016 

4 
Znovín 

Znojmo 
Pálava znojemská Hnanice U Chlupa polosladké 2017 

5 

Vinné 

sklepy 

Lechovice 

Pálava znojemská Borotice 

U 

Auerového 

kříže 

polosladké 2016 
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6 Arte vini Pálava znojemská Vrbovec Vinná hora suché 2016 

7 Grmolec Chardonay slovácká Hovorany Staré hory polosuché 2018 

8 Grmolec Hibernal slovácká Hovorany Staré hory suché 2018 

9 
Habánské 

sklepy 
Chardonay slovácká Hostějov Stará hora suché 2017 

10 Žurek 
Rulandské 

bílé 
slovácká Kyjov Choboty polosladké 2016 

11 Spielberg Pinot Gris slovácká Archlebov 
Horní 

maliny 
suché 2017 

12 Spielberg 
Ryzlink 

rýnský 
slovácká Archlebov 

Horní 

maliny 
suché 2017 

13 

Vinařství 

Krásná 

hora 

Tramín slovácká 
Starý 

Poddvorov 
Krásná hora suché 2014 

14 Fridrich Hibernal slovácká Vracov Vinohrady polosladké 2018 

15 Vinný dům Hibernal slovácká 
Josefov u 

Hodonína 

Židlíky u 

Nechor 
polosladké 2018 

16 Grmolec Pálava slovácká Hovorany Staré hory polosladké 2018 

17 Gotberg 
Muškát 

moravský 
mikulovská Popice 

Panenský 

kopec 
suché 2015 

18 Kolby Chardonay mikulovská Pouzdřany Kolby suché 2015 

19 Kovacs 
Tramín 

červený 
mikulovská Novosedly 

Kamenný 

vrch 
suché 2017 

20 
Víno 

Marcinčák 
Pinot gris mikulovská Dobré pole Staré polosladké 2015 

21 Fuzgrunty 
Ryzlink 

Vlašský 
mikulovská 

Horní 

Věstonice 

Pod 

Martinkou 
polosladké 2018 

22 Sonberg Pálava mikulovská Popice Sonbegk suché 2017 

23 Baloun 
Rulandské 

šedé 
velkopavlovická Nikolčice Zece suché 2017 

24 Horák 
Ryzlink 

vlašský 
velkopavlovická Vrbice Stráně suché 2018 

25 Horák 
Veltlínské 

zelené 
velkopavlovická Vrbice Krátký suché 2018 

26 Mitoma 
Sylvánské 

zelené 
velkopavlovická Vrbice Úlehle suché 2016 

27 Mitoma Sauvignon velkopavlovická Bořetice Trkmanska suché 2016 

28 Soul Fabig 
Veltlínské 

zelené 
velkopavlovická Hustopeče Na výsluní polosuché 2013 

29 

Templářské 

sklepy 

Čejkovice 

Charodnay velkopavlovická Kobylí U skalky suché 2017 

30 Prokeš Hibernal velkopavlovická 
Horní 

Bojanovice 
  2018 

31 Horák Hibernal velkopavlovická Vrbice Stráně  2018 

32 Mitoma Pálava velkopavlovická Vrbice Záhumenice polosladké 2018 

34 Radocha Pálava velkopavlovická Čejkovice Odměry  2018 
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3.3 Pracovní postupy 

 ICP-OES 
Parametry 

Parametry nastavení optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem jsou uvedeny 

v tabulkách (Tabulka 2 a Tabulka 3). 

Tabulka 2: Nastavení optické části ICP-EOS 

 Vlnová délka [nm] 

Ca 422,673 

K 766,490 

Na 588,995 

P 213,620 

Sr 407,771 

 

Tabulka 3: Nastavení ICP části 

Výkon [W] 1200 

Otáčky pumpy [ot/min] 15 

Plazmový plny-argon[l/min] 13,5 

Stínící plyn [[l/min] 0,6 

Tlak na zmlžovači [bar] 3 

 

Příprava kalibračních roztoků 

Kalibrační roztoky byly připravovány metodou standardního přídavku do stejné matrice stanovovaného 

vína. Pro přípravu prvního kalibračního roztoku (STD1) bylo do odměrné baňky na 100 ml napipetováno 

vždy po 1 ml vodného kalibračního roztoku Na, K, Ca, Sr, P, bylo přidáno 10 ml vína a baňka byla 

doplněna destilovanou vodou po rysku. Pro přípravu druhého kalibračního roztoku (STD2) bylo do 

100ml odměrné baňky napipetováno vždy 0,1 ml vodného kalibračního roztoku Na, K, Ca, Sr, P, dále 

bylo přidáno 10 ml vína a baňka byla doplněna destilovanou vodou po rysku. Slepý vzorek byl připraven 

tak, že do 100 ml odměrné baňky bylo napipetováno 10 ml vína a baňka byla doplněna destilovanou 

vodou po rysku. Koncentrační rozsah kalibračních roztoků je uveden v tabulce (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Koncentrační rozsah kalibračních roztoků pro ICP-EOS 

 Koncentrační rozsah [mg/l] 

Na, K, Ca 0-10-100 

Sr, P 0-1-10 

Příprava vzorků 

Vzorky vín pro měření emisní optické spektrofotometrie s indukčně vázaným plazmatem byly 10x 

zředěny. Do plastových zkumavek bylo vždy napipetováno 9 ml deionizované vody a 1 ml vzorku vína. 
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 ICP-MS 
Parametry 

Parametry nastavené při měření na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka 5). 

Tabulka 5: Nastavení ICP-MS 

Nosný plyn [l/min] 1,0485 

Plazmový plyn [l/min] 14,980 

Aux plyn [l/min] 0,899 

Forward power [W] 1551,426 

He plyn [ml/min] 0,1073 

He plyn tlak [kPa] 0,9224 

Omega bias [V] -79,975 

Omega lens [V] 10,0718 

Cell entrance [V] -29,908 

Cell exit [V] -49,613 

Deflect [V] 14,632 

Plate bias [V] -35,039 

Resolution standard 

Peak pattern 3 points 

No. Of replicate 5 

Uptake speed [ot/s] 0,3 

Uptake time [s] 40 

Stabilize time [s] 50 

Probe rinse [s] 3 

Rinse [s] 120 

 

Příprava kalibračních roztoků 

Kalibrační roztoky byly připraveny příslušným naředěním zásobních roztoků a doplněním vodou po 

rysku. Matrice byla dvakrát ředěná a měření bylo provedeno metodou standardního přídavku. 

Koncentrační rozsah kalibračních roztoků je uveden v tabulce (Tabulka 6).  

Tabulka 6: Koncentrační rozsah kalibračních roztoků pro ICP-MS 

 Koncentrační rozsah [µg/l] 
27Al, 60Fe, Mg, 55Mn, 64Zn, 11B, 137Ba, 111Cd, 

59Co, 52Cr, 65Cu, 60Ni 
100–100–10–1 

140Ce, 139La, 146Nd, 141Pr 10–5–2–1 
89Y, 147Sm, 153Eu, 157Gd, 159Tb, 163Dy, 165Ho, 

166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu 
2–1–0,4–0,2 

 

Příprava vzorků 

Vzorky pro hmotnostní spektrofotometrii s indukčně vázaným plazmatem byly před analýzou 2x 

zředěny ředící vodou. Do 50 ml plastových zkumavek bylo vždy napipetováno 20 ml vzorku vína a 20 

ml ředící vody. Z takto připravených roztoků bylo na analýzu ICP-MS použito cca 10 ml z každé 

zkumavky, zbytek byl použit pro další analýzy. 
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 IC 
Parametry 

Nastavení iontového chromatografu je uvedeno v tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Nastavení IC 

Doba měření [min] 30 

Průtok mobilní fáze [ml/min] 0,5 

Tlak [MPa] 5,73 

Teplota [°C] 35 

Kolona Metrosep Organic Acids-250/7.8 

Detektor Vodivostní detektor 

Složení mobilní fáze 0,5 mmol/l kyselina sírová a 15% aceton 

Objem nástřiku [µl] 20 

 

Příprava kalibračních roztoků 

Do zkumavek byly připraveny roztoky standardů o koncentraci 50 mg/l napipetováním příslušného 

množství standardu do odměrné baňky a následným doplněním destilovanou vodou po značku. Rozsah 

koncentrací kalibračních roztoků je uveden v tabulce (Tabulka 8). 

Tabulka 8: Koncentrace kalibračních roztoků pro IC 

 Koncentrace [mg/l] 

Kyselina citronová 50 

Kyselina jablečná 50 

Kyselina jantarová 50 

Kyselina mléčná 50 

Kyselina mravenčí 50 

Kyselina octová 50 

 

Příprava vzorků 

Pro měření iontové chromatografie byly použity 2x ředěné vzorky, které byly připraveny na analýzu 

ICP-MS. Z těchto roztoků bylo vždy odebráno cca 10 ml a vzorky byly přefiltrovány přes stříkačkový 

filtr do plastových zkumavek. Zkumavky byly vloženy do automatického dávkovače a metoda byla 

spuštěna. 
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 HPLC 
Parametry 

Parametry vysokoúčinného kapalinového chromatografu jsou uvedeny v následujících tabulkách 

(Tabulka 9 a Tabulka 10). 

Tabulka 9: Nastavení HPLC 

Objem nástřiku [µl] 5 

Složení mobilní fáze 2% kyselina mravenčí, acetonitril 

Průtok mobilní fáze [ml/min] 0,75 

Kolona Poroshell 120 EC-C18 (150x4,6 mm, 2,7 µm) 

Teplota [°C] 40 

Detekce DAD 
 

Tabulka 10: Nastavený gradient mobilní fáze 

 Mobilní fáze 

t [min] 2% HCOOH [%] ACN [%] 

0 88 12 

6 88 12 

10 80 20 

11 40 60 

24 40 60 

24,21 88 12 

35 88 12 

 

Příprava kalibračních roztoků 

Bylo naváženo příslušné množství standardu, které bylo rozpuštěno v methanolu a následně byla 

odměrná baňka doplněna methanolem po rysku. Odměrné baňky s příslušnými roztoky byly následně 

odplyněny pomocí ultrazvuku. Koncentrační rozsah a příslušná vlnová délka kalibračních roztoků jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka 11). 

Tabulka 11: Kalibrační roztoky pro HPLC 

 Koncentrační 

rozsah [mg/l] 

Měřeno při vlnové délce 

[nm] 

Kyselina galová 0–1–10–50 280 

Katechin 0–1–10–50 280 

Kyselina kávová 0–1–10–50 300 

Kyselina kumarová 0–1–10–50 300 

Kyselina vanilová 0–1–10–50 300 

Kyselina sinapová 0–1–5–10–50 330 

Kyselina ferulová 0–1–5–10–50 330 

 

Příprava vzorků 

Pro měření vysokoúčinné kapalinové chromatografie byly použity vzorky připravené pro analýzu IC. 

Tedy vzorky 2x ředěné ředící vodou a následně zfiltrované přes stříkačkový filtr. Z těchto roztoků bylo 

odebráno cca 1 ml do skleněných vialek. Vialky byly zabezpečeny septem a vloženy do automatického 

dávkovače. Byla spuštěna metoda. 
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 Celkový obsah fenolů TPC 
Parametry 

Celkový obsah fenolů spektrofotometrickou metodou byl měřen při vlnové délce λ= 765 nm. 

Příprava kalibračních roztoků 

Byl připraven kalibrační roztok kyseliny gallové smícháním 1 ml Folin-Ciocaltauova činidla, 1 ml 

ultračisté vody a 100 µl roztoku kyseliny gallové do zkumavky. Zkumavka byla promíchána na vortexu 

a byla ponechána 5 minut k reakci. Následně byl přidán 1 ml roztoku Na2CO3 a roztok byl ponechán 

k reakci 30 minut v temnu. Byla změřena absorbance. Koncentrační rozsah kyseliny gallové je uveden 

tabulce (Tabulka 12). 

Tabulka 12: Kalibrační rozsah metody TPC 

 Koncentrační rozsah [mg/ml] 

Kyselina gallová 88–200–288–408–484 

 

Příprava vzorků 

Do zkumavky bylo napipetováno 1 ml Folin-Ciocaltauova činidla, 1 ml ultračisté vody a 100 µl vzorku 

vína. Zkumavka byla promíchána na vortexu a ponechána reagovat na 5 minut. Poté byl přidán 1 ml 

roztoku Na2CO3 a zkumavka byla odložena na 30 minut do temna. Následně byla změřena absorbance 

proti slepému vzorku, který namísto vzorku vína obsahoval 100 µl ultračisté vody. 

 Antioxidační aktivita metodou TEAC 
Parametry 

Vlnová délka spektrofotometru při měření antioxidační aktivity byla nastavena na 734 nm.  

Časový interval byl 15 min. 

Příprava kalibračních roztoků 

Byl připraven 7mM roztok ABTS, který obsahoval 2,45 mM K2S2O8 v ultračisté vodě a tento roztok byl 

uložen na 12 hodin do temna. Poté byl roztok ABTS upraven 60% ethanolem na absorbanci A=0,7 při 

dané vlnové délce. Byl smíchán 1 ml upraveného ABTS a 10 µl Troloxu. Směs byla uchovávána v temnu 

a v daných časových intervalech byla měřena absorbance celkem 6x. Rozsah koncentrací roztoku 

troloxu je uveden v tabulce (Tabulka 13). 

Tabulka 13: Kalibrační rozsah metody TEAC 

 Koncentrační rozsah [mg/ml] 

Trolox v 60% EtOH 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 

 

Příprava vzorků 

Do zkumavky byl napipetován 1 ml upraveného ABTS a 10 µl vzorku vína. Zkumavky se vzorky byly 

uchovávány v temnu a byla měřena absorbance. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Deskriptivní analýza 

Nejprve byla zpracována veškerá naměřená data, bez odstranění případných odlehlých výsledků, která 

by ztěžovala další statistické zpracování dat a případně ovlivnila rozdělení vín podle geografického 

původu. 

 Elementární analýza vín 

Pro přehlednost byla data z elementární analýzy rozdělena do skupin podle zastoupení jednotlivých 

prvků ve vínech (makroprvky ˃10 mg/l, mikroprvky 0,1–10 mg/l, stopové prvky ˂0,1 mg/l a 

ultrastopové prvky ˂0,1 µg/l) Data naměřená při analýzách bílých vín jsou v tabulkách 14-17 uvedeny 

jako rozptyl koncentrací, včetně průměrné hodnoty pro jednotlivé podoblasti. 

Tabulka 14: Výsledky analýz vín - makroprvky  

  Ca Na K P Mg 

podoblast  c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] 

ZNO 

min 58,00 30,02 25,32 102,5 32,99 

max 110,0 599,3 2887 188,0 55,77 

průměr 85,57 227,1 659,1 138,8 44,78 

SLO 

min 59,17 10,78 33,59 34,82 36,46 

max 111,1 276,5 5687 181,3 56,10 

průměr 88,56 50,85 1991 74,93 42,95 

MIK 

min 31,67 15,25 15,91 53,17 39,97 

max 119,4 397,1 4364 98,17 70,98 

průměr 81,00 86,17 1669 82,70 56,45 

VP 

min 48,61 14,44 19,90 43,33 33,57 

max 114,6 327,3 3797 118,3 56,93 

průměr 83,47 73,47 1585 76,08 47,58 
 

Tabulka 15: Výsledky analýz vín - mikroprvky 

 

 
 B Ba Al Cr Mn Fe Sr 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 2858 124,5 1225 7,295 754,6 494,2 54,53 

max 4930 236,9 2968 18,42 1193 2725 500,5 

průměr 3784 156,0 1915 12,51 949,2 1425 244,6 

SLO 

min 4247 84,31 400,9 9,513 721,8 662,2 53,61 

max 8648 184,2 2011 30,40 1378 2633 414,4 

průměr 5647 125,2 973,9 14,46 925,2 1239 177,6 

MIK 

min 5147 89,26 1354 7,750 749,6 472,0 60,40 

max 10405 228,5 2135 27,81 1415 1843 390,5 

průměr 6957 143,7 1654 12,49 972,9 998,8 194,5 

VP 

min 3179 82,30 487,6 8,835 787,6 818,8 76,58 

max 6612 169,1 3566 33,00 1450 1994 392,5 

průměr 4777 127,3 1802 18,05 1065 1507 189,5 
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Tabulka 16: Výsledky analýz vín - stopové prvky 

  Co Ni Cu Zn Cd 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] 

ZNO 

min 3,695 17,07 21,26 619,0 0,2320 

max 5,642 52,53 1707 1926 0,5217 

průměr 4,380 29,54 443,2 1279 0,3735 

SLO 

min 1,893 15,96 8,674 384,4 0,1871 

max 7,708 38,01 212,4 1101 0,3281 

průměr 3,651 23,72 51,69 645,1 0,2760 

MIK 

min 2,125 24,57 15,84 394,9 0,1846 

max 6,839 77,32 112,5 1296 0,3999 

průměr 4,325 42,46 54,73 772,3 0,2653 

VP 

min 2,851 16,25 17,72 503,0 0,1641 

max 10,17 48,05 1205 1439 0,5896 

průměr 5,364 28,82 353,0 883,5 0,3342 
 

Tabulka 17a:  Výsledky analýz vín - ultrastopové prvky 

  139La 140Ce 141Pr 146Nd 147Sm 153Eu 89Y 157Gd 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,000480 0,001474 0,000119 0,000517 0,000181 0,000500 0,004446 0,000197 

max 0,011627 0,024179 0,002844 0,011498 0,002579 0,008722 0,035409 0,003209 

průměr 0,005631 0,011606 0,001600 0,005329 0,001271 0,003207 0,015205 0,001517 

SLO 

min 0,001001 0,002588 0,000349 0,001406 0,000330 0,000681 0,004501 0,000397 

max 0,055242 0,106011 0,013896 0,057527 0,012440 0,043204 0,054992 0,012897 

průměr 0,009454 0,020415 0,002597 0,010970 0,002521 0,008782 0,021333 0,002870 

MIK 

min 0,000544 0,001288 0,000181 0,000661 0,000103 0,000666 0,004270 0,000215 

max 0,017073 0,046075 0,004266 0,018290 0,004752 0,017940 0,050529 0,005813 

průměr 0,006605 0,015309 0,001583 0,005889 0,001408 0,006055 0,020165 0,001852 

VP 

min 0,000890 0,001912 0,000315 0,001167 0,000297 0,000529 0,004895 0,000341 

max 0,013057 0,036870 0,003781 0,015872 0,003847 0,012753 0,044822 0,005137 

průměr 0,004853 0,012111 0,001536 0,006204 0,001575 0,005799 0,020278 0,001995 
 

Tabulka17b: Výsledky analýz vín - ultrastopové prvky 

  159Tb 163Dy 165Ho 166Er 169Tm 172Yb 175Lu 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,000049 0,000374 0,000134 0,000641 0,000169 0,001899 0,000404 

max 0,000562 0,004281 0,001129 0,004460 0,000819 0,007465 0,001363 

průměr 0,000320 0,001964 0,000580 0,002040 0,000460 0,003740 0,000748 

SLO 

min 0,000068 0,000515 0,000133 0,000597 0,000099 0,000861 0,000135 

max 0,001798 0,009980 0,001984 0,005427 0,000752 0,006490 0,001201 

průměr 0,000474 0,003019 0,000713 0,002347 0,000403 0,003092 0,000555 

MIK 

min 0,000040 0,000333 0,000108 0,000627 0,000170 0,001769 0,000328 

max 0,001049 0,007081 0,001666 0,005674 0,001050 0,008807 0,001652 

průměr 0,000360 0,002436 0,000653 0,002331 0,000484 0,004133 0,000812 

VP 

min 0,000065 0,000500 0,000149 0,000731 0,000165 0,001511 0,000318 

max 0,000881 0,005997 0,001397 0,004705 0,000810 0,006450 0,001127 

průměr 0,000385 0,002602 0,000665 0,002325 0,000449 0,003455 0,000653 
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Koncentrace makroprvků ve sledovaných vínech se pohybovala v širokém rozmezí 1x101 až 1x103 mg/l. 

Nejvyšší koncentrace ve vínech byly nalezeny u draslíku. Koncentrace makroprvků ve vínech obecně 

klesala v pořadí K>Na>P>Ca>Mg. Při porovnání výsledků této studie s výsledky práce [37], kde 

analyzovanými vzorky byly také bílá vína z moravské oblasti, lze konstatovat, že draslík je jednoznačně 

nejvíce zastoupeným makroprvkem ve vínech z moravské oblasti. Koncentrace draslíku ve srovnávané 

dizertační práci se pohybují v rozmezí 7x103–1x104 mg/l, přičemž nejvyšší hodnotu vykazuje slovácká 

podoblast. Dalším porovnáním se zahraniční studií [47] lze konstatovat že vína z Moravy jsou podstatně 

chudší na koncentraci hořčíku a fosforu, naopak obsahují zhruba 2x větší koncentraci draslíku než vína 

australská. 

Koncentrace mikroprvků ve vínech se pohybovaly v širokém rozsahu od koncentraci 1x101 až  

1x104 µg/l. Nejvyšší koncentraci vykazoval bor. Dále koncentrace prvků klesala v pořadí 

Al<Fe<Mn<Sr<Ba<Cr. Ve srovnáním s výsledky práce [35], zabývající se analýzou bílých vín 

z moravské oblasti, se naměřená data z velké části shodují. Výsledky práce [35] zaznamenaly ve vínech 

u mikroprvků nejvyšší koncentraci železa, dále pak koncentrace mikroprvků klesala v sestupné řadě 

Al<Mn<Sr<Ba<Cr. V porovnáním s prací zabývající se elementární analýzou srbských vín [36] jsou 

srbská vína výrazně bohatší na železo. Průměrná hodnota koncentrace železa je 4,55 mg/l, zatímco vína 

moravská mají průměrnou hodnotu v rozmezí 1,5–0,99 mg/l. 

Z výsledků analýzy stopových prvků lze říct, že obecně se ve vínech z moravské oblasti nejvíce 

vyskytuje Zn. Dále koncentrace stopových prvků klesala v pořadí Cu<Ni<Co<Cd. Koncentrace 

stopových prvků se pohybovali v řádech 1x10-1 až 1x102 mg/l. Ve srovnáním s prací [37] se výsledky 

víceméně shodují, pohybují se ve stejných řádech a koncentrační řada má stejnou posloupnost. 

S porovnáním se zahraničními víny [36] jsou moravská vína chudší na kadmium, průměrná hodnota 

koncentrace kadmia v moravských vínech je v rozmezí 0,37-0,26 µg/l. Studie zabývající se srbskými 

víny uvádí průměrnou koncentraci kadmia ve vínech 12 µg/l.  

V případě analýzy ultrastopových prvků pomocí ICP-MS je obecně ve všech moravských podoblastech 

nejvíce zastoupené yttrium, následuje cer a neodym. Nejméně zastoupený prvek je pak terbium. 

Průměrné hodnoty ultrastopových prvků v půdě se pohybují okolo 20–0,3 ng/l. Naměřené koncentrace 

ultrastopových prvků v moravských vínech zjištěné v této práci se neshodují s výsledky prezentovanými 

v bakalářské práci [38] zabývající se analytickými metodami pro ověřování autenticity vína. 

V bakalářské práci [38] se koncentrace ultrastopových prvků ve vínech pohybuje v rozmezí 10–1600 

ng/l. Naproti tomu aktuálně naměřené koncentrace ultrastopových prvků souhlasí s koncentracemi 

publikovanými v dizertační práci [37] zabývající se využitím analytických technik a chemometrie 

k autentifikaci vín. Nejméně zastoupenými lanthanoidy v analyzovaných vínech byly Tb, Tm a Lu, 

naopak nejvíce zastoupenými lanthanoidy v analyzovaných vínech byly Ce a Nd. Průměrné koncentrace 

lanthanoidů v analyzovaných vínech se pohybovaly v rozmezí 0,001– ng/l.  
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 Koncentrace organických kyselin ve vínech 
 

Tabulka 18: Výsledky analýz vín-organické kyseliny 

  kyselina 

citronová 

kyselina 

jablečná 

kyselina 

jantarová 

kyselina 

mléčná 

kyselina 

mravenčí 

kyselina 

octová 

podoblast  c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] 

ZNO 

min 132,8 685,8 46,67 32,84 0,1780 123,0 

max 600,7 1518 297,6 487,2 1,222 215,1 

průměr 225,0 986,4 175,2 198,1 0,7621 178,0 

SLO 

min 87,54 425,1 171,6 44,05 0,2492 134,8 

max 600,3 1393 323,5 715,0 7,312 255,5 

průměr 176,0 933,3 234,8 237,0 1,414 199,6 

MIK 

min 125,5 585,2 57,36 0,000 0,000 170,0 

max 370,2 1749 311,1 339,6 1,292 333,6 

průměr 195,9 992,3 216,0 195,1 0,4730 221,5 

VP 

min 93,00 38,46 36,47 72,61 0,000 76,06 

max 180,4 1284 387,2 1069 6,398 344,8 

průměr 130,9 727,1 196,3 335,6 1,419 192,0 

 

Z výsledků analýz organických kyselin ve vzorcích bílých vín je patrné, že ve vínech se vyskytovaly 

vysoké koncentrace kyseliny jablečné. Tento závěr byl předpokládaný, jelikož kyselina jablečná tvoří 

s kyselinou vinnou největší podíl titrovatelných kyselin ve víně (viz. teoretická část). Koncentrace 

kyseliny jablečné ve vínech se pohybovala v průměru kolem 1 g/l. Další kyseliny měly poměrně 

srovnatelné průměrné koncentrace okolo 200 mg/l. Koncentrace ostatních organických kyselin ve 

vínech klesala v pořadí: kys. mléčná<kys. jantarová<kys. octová<kys. citronová. Koncentrace kyseliny 

mravenčí ve vínech byla v porovnání s ostatními stanovenými kyselinami velmi nízká, v průměru kolem 

1 mg/l. V porovnání se studií zabývající se rozborem organických kyselin v makedonských vínech [39] 

obsahují vína z Moravy podstatně méně kyselin. V bílých vínech odrůdy Chardonnay byla naměřena 

koncentrace jablečné kyseliny v průměru 1920 mg/l. Dále koncentrace studovaných kyseliny klesaly 

v pořadí jantarová<mléčná<citronová. Další porovnání s rozborem španělských vín [40] ukazuje na 

nižší koncentraci jablečné kyseliny v moravských vínech (cca 910 mg/l), v porovnáním s víny 

španělskými (cca 2450 mg/l). Dále byla koncentrační řada organických kyselin ve španělských vínech 

v tomto pořadí kyselina jantarová<citronová<mléčná<octová. V práci [41] se koncentrace kyseliny 

jablečné pohybovaly v rozmezí 1,9 až 6 g/l, kyseliny mléčné 0,5 až 4,8 g/l a kyseliny citronové  

50 až 800 mg/l 
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 Koncentrace fenolických látek ve vínech 

 

Tabulka 19: Výsledky analýz vín-fenolické látky 

  kyselina 

gallová 
katechin 

kyselina 

kávová 

kyselina 

vanilová 

kyselina 

kumarová 

kyselina 

ferulová 

kyselina 

sinapová 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,612 20,1 0,744 0,0691 0,374 1,08 0,220 

max 19,9 79,1 5,01 3,70 1,77 1,97 1,07 

průměr 7,72 41,1 2,64 1,67 0,972 1,56 0,510 

SLO 

min 3,12 3,42 1,05 0,374 0,930 0,966 0,260 

max 31,0 98,7 6,13 16,2 2,04 3,73 1,82 

průměr 8,54 29,9 2,81 6,44 1,34 1,41 0,811 

MIK 

min 3,94 12,7 0,695 0,311 0,394 0,942 0,347 

max 31,2 69,4 4,78 6,21 1,53 1,93 1,08 

průměr 10,4 41,3 2,96 3,03 0,911 1,31 0,597 

VP 

min 3,63 3,13 1,27 0,280 0,638 0,888 0,241 

max 22,0 56,3 6,74 8,51 1,938 2,89 1,38 

průměr 11,8 27,5 3,37 3,36 1,06 1,30 0,741 

 

Koncentrace fenolických látek v bílých vínech klesala v pořadí katechin<kyselina galová<kyselina 

vanilová<kyselina kávová<kyselina ferulová<kyselina kumarová<kyselina sinapová. Koncentrace se 

pohybovaly v rozmezí 0,1–100µg/l. V práci [42] byla stanovena koncentrace fenolických látek v 

rozmezíod 0,1 do 10 mg/l a jednotlivé fenolické látky byly zastoupeny v klesajícím pořadí 

katechin<kyselina galová<kyselina kávová<kyselina kumarová<kyselina ferulová., což jsou řádově 

vyšší koncentrace než ty stanovené v této bakalářské práci.  
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 Koncentrace celkových fenolických látek a antioxidační aktivita vín 
 

Tabulka 20: Výsledky analýz vín - TPC a TEAC 

  TPC TEAC 

podoblast  
ØcGAE 

[mg/l] 

cTE 

[mg/ml] 

ZNO 

min 264,7 0,1436 

max 419,6 0,3245 

průměr 347,1 0,2189 

SLO 

min 188,2 0,0690 

max 338,5 0,2808 

průměr 270,2 0,1597 

MIK 

min 197,5 0,1015 

max 519,4 0,3959 

průměr 312,9 0,1663 

VP 

min 245,2 0,0706 

max 452,8 0,3983 

průměr 313,2 0,2342 

 

Koncentrace celkových fenolických látek v moravských bílých vínech se pohybovala v rozmezí  

2x102–5x102 mg/l. Nejvíce fenolických látek v průměru obsahovala vína ze znojemské podoblasti, dále 

pak vína z velkopavlovické a mikulovské podoblasti a nejméně fenolických látek obsahovala vína ze 

slovácké podoblasti. V porovnání s prací [43] se naměřené hodnoty v podstatě shodují. Naměřená 

hodnota celkových fenolických látek pro bílé víno pocházející ze slovácké podoblasti v práci [43] byla 

1,5x102 mg/l. Při studiu antioxidační aktivity se výsledky průměrů pohybovaly v rozmezí  

1x102–2,5x102 mg/l. Nejvyšší průměrná hodnota antioxidační aktivity byla naměřena ve vínech 

z velkopavlovické podoblasti, dále pak ve vínech ze znojemské podoblasti, mikulovské, a nakonec 

v podoblasti slovácké. Podle práce [44] se hodnoty antioxidační aktivity metodou TEAC pohybují u 

bílých vín v rozmezí 4–8 mmol/l. 
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4.2 Grubbsův test a ANOVA 

Pomocí Grubbsova testu byla z původního souboru dat odstraněna data označená jako odlehlé hodnoty. 

Upravená data jsou prezentována v tabulkách 21 až 27. Následně byla s upravenými daty provedena 

analýza rozptylu (ANOVA) k posouzení rozdílů v chemickém složení analyzovaných vín z testovaných 

podoblastí. Hladina významnosti pro ANOVA byla zvolena 95 %. ANOVA zredukovala původních 47 

parametrů na 12 významných parametrů, které v rámci podoblastí u vín vykazovaly statisticky 

významné rozdíly (P blízké nebo < 0,05 a F>Fkrit, Fkrit=2,9352). Tyto parametry jsou shrnuty v tabulce 

21. Z vybraných významných parametrů byly sestrojeny krabicové grafy (obrázky 4 až 9). Nalezené 

rozdíly u významných parametrů v rámci jednotlivých podoblastí jsou dále diskutovány v této kapitole. 

Tabulka 21: Parametry vybrané pomocí ANOVA 

parametr F P 

P 12,636 <0,0001 

Zn 8,1920 0,0004 

B 7,9584 0,0005 

Cr 6,2553 0,0021 

Na 5,5738 0,0038 

Mg 4,2869 0,0127 

Ni 3,7784 0,0210 

kyselina vanilová 3,5849 0,0256 

kyselina citronová 3,5582 0,0263 

AOX 3,1967 0,0380 

Fe 3,0019 0,0466 

kyselina ferulová 2,9352 0,0499 

K 2,6760 0,0656 

Cu 2,6693 0,0661 

Al 2,6514 0,0674 

kyselina gallová 2,5512 0,0750 
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 Elementární analýza  

Rozborem upravených dat z elementární analýzy vín bylo zjištěno, že vína ze znojemské podoblasti jsou 

ve srovnání s jinými podoblastmi bohatá na sodík. Koncentrace sodíku v podoblastech jiných, než je 

znojemská podoblast nevykazovaly statisticky významné rozdíly. Další statisticky významné rozdíly 

v obsahu makroprvků v moravských vínech byly zjištěny u fosforu a u hořčíku. Koncentrace fosforu ve 

vínech se prokazatelně lišila v případě vín z mikulovské a znojemské podoblasti, naopak u vín 

z podoblastí velkopavlovické a slovácké nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v koncentraci 

fosforu ve vínech. V obsahu hořčíku v analyzovaných vínech se významně lišila vína z mikulovské 

podoblasti od ostatních podoblastí. Pozorované rozdíly lze vysvětlit u znojemské oblasti častou 

přítomností granitu, ruly a jiných minerálů v geologickém podloží, na kterých se pěstuje réva vinná. 

Zvýšenou koncentraci fosforu u vín ze znojemské a mikulovské podoblasti lze vysvětlit opět častou 

přítomností granitu a různých živců. Mikulovská podoblast je charakteristická obsahem slínovců a jílů 

v podloží a také se zde může vyskytovat fosfor ve formě apatitu. Zvýšené koncentrace hořčíku ve vínech 

z mikulovské podoblasti lze přisuzovat charakteristickému podloží v CHKO Pálava, kde je běžně se 

vyskytujícím minerálem dolomit.  

Z mikroprvků se podle analýzy upravených dat jeví jako statisticky významný obsah boru ve vínech 

z mikulovské podoblasti. Dalším zjištěním bylo, že velkopavlovická podoblast je ve srovnáním s 

ostatními moravskými podoblastmi bohatá na chrom. Železo se statisticky významně projevilo ve 

vínech z podoblastí znojemské a velkopavlovické, naopak vína z podoblastí mikulovské a slovácké 

nevykazovala statisticky významné koncentrace železa. Pozorované rozdíly v obsahu boru ve vínech lze 

u mikulovské podoblasti vysvětlit častým výskytem jílu v podloží, který je s koncentrací boru v půdě 

úzce spjat. Podoblast velkopavlovická je tvořena z velké části jílovcemi a pískovcemi a vyskytují se zde 

horniny bohaté na křemík. Lze tak odůvodnit vyšší obsah chromu ve vínech z velkopavlovické 

podoblasti, jelikož mobilita chromu v půdě roste s rostoucí kyselostí půdy. Obsah chromu v půdě souvisí 

také s obsahem železa. To lze pozorovat i z přiložených boxových grafů, kde podoblasti 

velkopavlovická a znojemská vykazují vyšší koncentrace chromu a železa, oproti podoblastem slovácké 

a mikulovské, které jsou na oba tyto prvky prokazatelně chudší. 

Při analýze stopových prvků se projevily jako statisticky významné, z hlediska rozdělení moravských 

vín podle podoblastí, pouze dva prvky, a to zinek a nikl. Zinek je v porovnání s ostatními podoblastmi 

výrazně zastoupen ve vínech ze znojemské podoblasti. Vína z mikulovské podoblasti jsou prokazatelně 

bohatší na nikl než vína z jiných moravských podoblastí [45]. 
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Tabulka 22: Upravená data analýz vín – makroprvky 

  Ca Na K P Mg 

podoblast  c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] 

ZNO 

min 58,00 30,02 25,32 102,5 32,99 

max 109,9 599,3 556,5 188,0 55,77 

průměr 85,57 227,1 192,9 138,8 44,78 

SLO 

min 72,01 10,78 33,59 34,82 36,46 

max 111,1 41,42 3182 105,5 50,15 

průměr 91,31 25,86 1553 64,10 42,00 

MIK 

min 31,67 15,25 15,91 53,17 39,97 

max 119,4 31,78 4364 98,17 70,98 

průměr 81,00 23,77 1669 82,70 56,45 

VP 

min 48,61 14,44 19,90 43,33 33,57 

max 114,6 252,8 3797 118,3 56,93 

průměr 83,47 50,93 1585 76,08 47,58 

 

 

 

Obrázek 4: Boxové grafy pro Na, P [mg/l] a Mg [µg/l] 
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Tabulka 23: Upravená data analýz vín – mikroprvky 

  B Ba Mg Al Cr Mn Fe Sr 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 2858 124,5 32988 1225 7,295 754,6 494,2 54,53 

max 4930 236,9 55774 2968 18,42 1193 2725 500,5 

průměr 3784 156,0 44780 1915 12,51 949,2 1425 244,6 

SLO 

min 4247 84,31 36458 400,9 9,513 721,8 662,2 53,61 

max 6636 184,2 50148 2011 19,39 1024 2082 414,4 

průměr 5368 125,2 41997 973,9 12,64 878,8 1088 177,6 

MIK 

min 5147 89,26 39967 1354 7,750 749,6 472,0 60,40 

max 10405 228,5 70979 2135 11,57 1415 1843 390,5 

průměr 6957 143,7 56454 1654 9,459 972,9 998,8 194,5 

VP 

min 3179 82,30 33572 487,6 8,835 787,6 1276 76,58 

max 6612 169,1 56929 3566 22,28 1247 1994 325,9 

průměr 4777 127,3 47581 1802 16,70 1029 1585 171,1 

 

 

 

Obrázek 5: Boxové grafy pro B, Cr a Fe [µg/l] 
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Tabulka 24: Upravená data analýz vín – stopové prvky 

  Co Ni Cu Zn Cd 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] 

ZNO 

min 3,695 17,07 21,26 619,0 0,2320 

max 5,642 52,53 403,9 1926 0,5217 

průměr 4,380 29,54 190,8 1279 0,3735 

SLO 

min 1,893 15,96 8,674 384,4 0,2435 

max 5,462 31,77 104,4 802,0 0,3281 

průměr 3,172 22,17 32,26 590,9 0,2839 

MIK 

min 2,125 24,57 15,84 394,9 0,1846 

max 6,839 77,32 112,5 1296 0,3999 

průměr 4,325 42,46 54,73 772,2 0,2653 

VP 

min 2,851 16,25 17,71 503,0 0,1641 

max 10,17 48,05 1205 1132 0,5896 

průměr 5,364 28,82 352,9 822,9 0,3342 

 

 

Obrázek 6: Boxové grafy pro Ni a Zn [µg/l] 
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Tabulka 25a: Upravená data analýz vín – ultrastopové prvky 

  139La 140Ce 141Pr 146Nd 147Sm 153Eu 89Y 157Gd 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c[µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,000480 0,001474 0,000119 0,000517 0,000181 0,000500 0,004446 0,000197 

max 0,011627 0,024179 0,002844 0,011498 0,002579 0,008722 0,035409 0,003209 

průměr 0,005631 0,011606 0,001600 0,005329 0,001271 0,003207 0,015205 0,001517 

SLO 

min 0,001001 0,002588 0,000349 0,001406 0,000330 0,000681 0,004501 0,000397 

max 0,013488 0,030721 0,003936 0,018001 0,003969 0,011596 0,036974 0,004166 

průměr 0,004212 0,011117 0,001368 0,005733 0,001480 0,005030 0,016838 0,001797 

MIK 

min 0,000544 0,001288 0,000181 0,000661 0,000103 0,000666 0,004270 0,000215 

max 0,017073 0,046075 0,004266 0,018290 0,004752 0,017940 0,050529 0,005813 

průměr 0,006605 0,015309 0,001583 0,005889 0,001408 0,006055 0,020165 0,001852 

VP 

min 0,000890 0,001544 0,000315 0,001167 0,000297 0,000529 0,004895 0,000341 

max 0,011436 0,030936 0,003781 0,015872 0,003847 0,012753 0,044822 0,005137 

průměr 0,003963 0,008619 0,001536 0,006204 0,001575 0,005799 0,020278 0,001995 

 

Tabulka 25b: Upravená data analýz vín – ultrastopové prvky 

  159Tb 163Dy 165Ho 166Er 169Tm 172Yb 175Lu 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,000049 0,000374 0,000134 0,000641 0,000169 0,001899 0,000404 

max 0,000562 0,004281 0,001129 0,004460 0,000819 0,007465 0,001363 

průměr 0,000320 0,001964 0,000580 0,002040 0,000460 0,003740 0,000748 

SLO 

min 0,000068 0,000515 0,000133 0,000597 0,000099 0,000861 0,000135 

max 0,000641 0,004110 0,001089 0,005427 0,000752 0,006490 0,001201 

průměr 0,000309 0,002128 0,000605 0,002347 0,000403 0,003092 0,000555 

MIK 

min 0,000040 0,000333 0,000108 0,000627 0,000170 0,001769 0,000328 

max 0,001049 0,007081 0,001666 0,005674 0,001050 0,008807 0,001652 

průměr 0,000360 0,002436 0,000653 0,002331 0,000484 0,004133 0,000812 

VP 

min 0,000065 0,000500 0,000149 0,000731 0,000165 0,001511 0,000318 

max 0,000881 0,005997 0,001397 0,004705 0,000810 0,006450 0,001127 

průměr 0,000385 0,002602 0,000665 0,002325 0,000449 0,003455 0,000653 
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 Analýza organických kyselin 

Rozborem upravených dat obsahujících informace o koncentraci organických kyselin ve vínech 

z vinařské oblasti Morava bylo zjištěno, že vína z mikulovské podoblasti vykazují statisticky významný 

rozdíl v obsahu kyseliny citronové v porovnání s ostatními podoblastmi. Rozdíl v koncentraci kyseliny 

citronové v ostatních podoblastech pak již nebyl statisticky významný. Kyselina citronová se do vína 

dostává přímo z hroznů a její koncentrace je ovlivněna především klimatickými podmínkami, zralostí 

hroznů při sběru a také druhem odrůdy. Jelikož vzorky vín použité v této práci jsou různých ročníků a 

různých odrůd, nelze specifikovat vliv klimatických podmínek. Mikulovská podoblast je však obecně 

teplá a suchá, což se mohlo projevit na pozorované vyšší koncentraci kyseliny citronové v těchto 

vínech [41]. 

Tabulka 26: Upravená data IC-organické kyseliny 

  kyselina 

citronová 

kyselina 

jablečná 

kyselina 

jantarová 

kyselina 

mléčná 

kyselina 

mravenčí 

kyselina 

octová 

podoblast  c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] 

ZNO 

min 132,8 685,8 46,67 32,84 0,1780 123,0 

max 158,7 1518 297,6 487,2 1,222 215,1 

průměr 149,2 986,4 175,2 198,1 0,7621 178,0 

SLO 

min 87,54 425,1 171,6 44,05 0,2492 134,8 

max 172,0 1393 323,5 478,2 1,990 255,5 

průměr 130,7 933,3 234,8 177,7 0,7468 199,6 

MIK 

min 125,5 585,2 57,36 ˂0,05 ˂0,05 169,9 

max 370,2 1749 311,1 339,5 1,292 333,6 

průměr 195,9 992,3 216,0 195,1 0,4730 221,5 

VP 

min 93,00 38,46 36,47 72,61 ˂0,05 76,06 

max 180,4 1284 276,9 751,2 3,862 239,3 

průměr 130,9 727,1 179,6 261,2 0,9850 176,8 

 

 

Obrázek 7: Krabicový graf pro kyselinu citronovou [mg/l] 
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  Analýza fenolických látek  

Po statistickém zpracování naměřených dat bylo zjištěno, že z fenolických látek mají největší význam 

pro určení geografického původu vín kyselina vanilová a kyselina ferulová. Vína ze slovácké podoblasti 

vykazovaly statisticky významný rozdíl v obsahu kyseliny vanilové. V průměru u těchto vín byla 

naměřena dvojnásobně vyšší koncentrace této kyseliny v porovnání s víny z ostatních podoblastí. Rozdíl 

v koncentraci kyseliny vanilové v mikulovské, znojemské a velkopavlovické podoblasti pak již byl 

statisticky nevýznamný. V případě kyseliny ferulové byl nalezen statisticky významný rozdíl 

v koncentraci této kyseliny u vín ze znojemské podoblasti v porovnání s jinými podoblastmi. Dále byla 

z hlediska obsahu kyseliny ferulové rozlišitelná vína z mikulovské podoblasti od jiných podoblastí. 

Rozdíl v koncentraci kyseliny ferulové u vín ze slovácké a velkopavlovické oblasti pak již byl statisticky 

nevýznamný. Význam fenolických látek pro rostliny je dobře popsán v práci [48] Sharma et al. 2019. 

Zvýšená koncentrace kyseliny vanilové ve slovácké podoblasti a kyseliny ferulové ve znojemské 

podoblasti tak může být způsobena reakcí vinné révy na různé stresové faktory z vnějšího okolí, např. 

na zvýšenou aplikaci ochranných prostředků, nebo naopak na zvýšenou přítomnost rostlinných škůdců, 

popř. vyšší expozici UV záření nebo na nepříznivé klimatické podmínky. 

Tabulka 27: Upravená data HPLC-fenolické látky 

  kyselina 

gallová 
katechin 

kyselina 

kávová 

kyselina 

vanilová 

kyselina 

kumarová 

kyselina 

ferulová 

kyselina 

sinapová 

podoblast  c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] c [µg/l] 

ZNO 

min 0,612 20,1 0,744 0,0691 0,374 1,08 0,220 

max 19,9 79,1 5,01 3,70 1,77 1,97 1,07 

průměr 7,72 41,1 2,64 1,67 0,972 1,56 0,510 

SLO 

min 3,12 3,41 1,05 0,374 0,930 0,966 0,260 

max 10,6 52,0 4,84 16,2 2,04 2,04 1,82 

průměr 6,01 22,1 2,38 6,44 1,34 1,16 0,811 

MIK 

min 3,94 12,7 0,695 0,311 0,394 0,942 0,347 

max 9,93 69,3 4,78 6,21 1,52 1,93 1,08 

průměr 6,31 41,3 2,95 3,02 0,911 1,31 0,597 

VP 

min 3,63 3,13 1,27 0,280 0,638 0,888 0,241 

max 22,0 56,3 4,55 5,52 1,61 1,90 1,37 

průměr 11,8 27,5 2,96 2,75 0,981 1,12 0,741 

 

 

Obrázek 8: Boxové grafy pro kyselinu vanilovou a ferulovou [µg/l] 

  



46 

 

 Stanovení celkových fenolických látek a antioxidační aktivity  

 

Analýzou dat bylo zjištěno, že celková antioxidační aktivita se statisticky významně liší u vín 

z velkopavlovické a ze znojemské podoblasti v porovnání s jinými podoblastmi. Statisticky významný 

rozdíl v antioxidační aktivitě byl také pozorován u vín z mikulovské podoblasti ve srovnání s ostatními 

podoblastmi. Zatímco vína ze znojemské a velkopavlovické oblasti vykazovali nejvyšší antioxidační 

aktivitu, vína z mikulovské podoblasti měla v průměru nejnižší antioxidační aktivitu. Antioxidační 

aktivita vín může být ovlivněna obsahem celkových fenolických látek, což může souviset i 

s geografickým původem vína, nicméně antioxidační aktivita je také výrazně ovlivněna jinými faktory, 

např. způsobem pěstování révy, sklizní, odzrněním, způsobem macerace rmutu, lisováním, školením 

vína, sířením vína atd. [46]. 

Tabulka 28:  Upravená data TPC a TEAC 

  TPC TEAC 

podoblast  ØcGAE [mg/l] cTE [mg/l] 

ZNO 

min 264,7 0,1436 

max 419,5 0,3245 

průměr 347,1 0,2189 

SLO 

min 188,2 0,0690 

max 338,5 0,2808 

průměr 270,2 0,1597 

MIK 

min 197,5 0,1015 

max 519,4 0,1499 

průměr 312,9 0,1222 

VP 

min 245,2 0,0706 

max 385,0 0,3983 

průměr 298,2 0,2342 

 

 

  

Obrázek 9: Boxový graf pro antioxidační aktivitu metodou TEAC 
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4.3 Vícerozměrná analýza 

 Analýza hlavních komponent-PCA 

Metoda Pearsonovy korelace (PCA) byla provedena za účelem grafického znázornění informací z 12 

proměnných vybraných analýzou rozptylu jako parametry statisticky významné pro rozdělení 

moravských bílých vín podle podoblastí. Metodou PCA byly proměnné rozděleny do 12 hlavních 

komponent a každé byla přiřazena hodnota eigenvalue, neboli míra uložené variability v jednotlivých 

komponentech. Čím vyšší je eigenvalue dané komponenty, tím větší je množství informací v této 

komponentě uloženo. Dále byly na základě Kaiserova kritéria vyřazeny parametry s eigenvalue<1. 

Tabulka 29: Souhrn hlavních komponent 

Komponent F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Eigenvalue 3,06 2,09 1,51 1,06 0,99 0,79 0,69 0,55 0,50 0,30 0,26 0,22 

Variabilita (%) 25,49 17,42 12,56 8,81 8,24 6,55 5,72 4,60 4,16 2,49 2,16 1,80 

Souhrnná % 25,49 42,91 55,47 64,28 72,52 79,07 84,79 89,39 93,55 96,04 98,20 100,00 

 

 

Obrázek 10: Sutinový graf představující význam hlavních komponent 

Na základě hlavních komponent byly sestaveny grafy (obrázky 11 a 12), které zobrazují jednotlivé 

projekce do faktorových rovin. 
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Obrázek 11: Rozptylový graf projekce do faktorové roviny hlavních komponent 1 a 2 

Z grafu (Obrázek 11) je patrné, že komponenta 1 byla pozitivně ovlivněna následujícími parametry: 

koncentrace Na, P a AOX naopak negativní vliv na komponentu 1 měly parametry B, Mg a kyselina 

vanilová. Komponenta 2 byla pozitivně ovlivněna parametry: koncentrace Ni, Mg, B, Zn, kyseliny 

ferulové a kyseliny citronové. Negativně pak byla komponenta 2 ovlivněna parametry: koncentrace Cr, 

kyseliny vanilové a AOX. 
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Obrázek 12: Projekce vzorků bílých vín do faktorové roviny hlavních komponent 1 a 2 

Na obrázku (Obrázek 12) je graficky znázorněno rozdělení vzorků vín do faktorové roviny komponent 

1 a 2. Z obrázku lze pozorovat, že na základě této analýzy došlo k rozdělení vín do 4 zón. Skóre vín ze 

znojemské podoblasti se pohybovaly převážně v 2. kvadrantu s pozitivním skóre u komponent 1 i 2. 

Dvě vína ze znojemské podoblasti byla posunuta do 3. kvadrantu. Jedná se o vína z obcí Hnanice a 

Vrbovec, což jsou obce ležící blízko Rakouských hranic. Jak bylo diskutováno v kapitole 4.2 vína ze 

znojemské podoblasti obsahují vyšší koncentrace fosforu, sodíku, zinku a kyseliny ferulové. Naopak 

tato vína obsahují nízké koncentrace kyseliny vanilové. Vína z mikulovské podoblasti jsou situována v 

prvním kvadrantu, to znamená, že se u těchto vín uplatňuje negativní vliv komponenty 1 a pozitivní vliv 

komponenty 2. Jak bylo diskutováno v kapitole 4.2, vína z mikulovské podoblasti obsahují vyšší 

koncentrace hořčíku, boru a kyseliny citronové. Naopak koncentrace chromu a železa jsou v těchto 

vínech nižší a tato vína také vykazují nižší antioxidační aktivitu. Vína ze slovácké podoblasti byla PCA 

analýzou situována do čtvrtého kvadrantu, což odpovídá negativnímu ovlivnění faktory 1 i 2. Vína ze 

slovácké podoblasti byla charakteristická vyšší koncentrací kyseliny ferulové a zároveň obsahovala nižší 

koncentrace zinku, hořčíku a kyseliny ferulové. Vína z velkopavlovické podoblasti byla projektována 

do kvadrantů1, 3 a 4. Vína z velkopavlovické podoblasti jsou nejvíce negativně ovlivněna komponentou 

2, dá se tedy konstatovat, že obsahují nižší koncentrace niklu, hořčíku a zinku. Horší rozdělení vín 

z velkopavlovické oblasti od ostatních oblastí je způsobeno podobnými klimatickými a geografickými 

poměry této oblasti se slováckou podoblastí.   
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 Kanonická diskriminační analýza-DA 

Pomocí kanonické diskriminační analýzy byly vzorky vín rozdělovány podle geografického původu, 

přičemž klasifikačním diskriminantem byly jednotlivé moravské podoblasti. Tato metoda využívá 

znalosti o počtu skupin a příslušnosti vzorků k maximalizaci rozdílů mezi jednotlivými podoblastmi a 

minimalizaci rozdílů mezi víny z jedné podoblasti. Vstupní parametry byly vybrány na základě analýzy 

rozptylu. Další třídění parametrů bylo provedeno pomocí kritéria Wilksovy lambdy (Tabulka 30). Čím 

blíže je lambda 0, tím má větší vliv proměnná na klasifikaci. Krokovou dopřednou byly postupně 

přidávány proměnné do modelu na základě hodnoty lambda tak dlouho, dokud rostla efektivita rozdělení 

podoblastí. V posledním kroku byly do modelu zařazeny všechny proměnné vybrané analýzou 

ANOVA. 

Tabulka 30: Diskriminační funkce a Wilksovy lambdy jednotlivých proměnných 

Proměnná Funkce 1 Funkce 2 Funkce 3 W. Lambda 

kyselina citronová -0,128 0,533 0,223 0,731 

B -0,617 0,326 0,202 0,548 

Mg -0,149 0,374 0,556 0,693 

Cr 0,218 -0,618 0,284 0,607 

Fe 0,353 -0,303 0,302 0,763 

Ni -0,059 0,444 0,462 0,719 

Zn 0,659 0,275 0,104 0,541 

Na 0,596 0,198 -0,160 0,634 

P 0,684 0,422 -0,063 0,433 

AOX 0,391 -0,337 0,189 0,751 

kyselina vanilová -0,376 -0,180 -0,455 0,729 

kyselina ferulová 0,323 0,400 -0,139 0,767 

 

Rozptylové grafy znázorňují rozdělení vzorků vín do jednotlivých skupin. Na základě centroidů a 

kružnic spolehlivosti (Obrázek 14) lze říct, že bylo dosaženo úplného rozdělení vín do moravských 

podoblastí. 

 

Obrázek 13: Rozptylový graf klasifikačních funkcí 
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Obrázek 14: Rozptylový graf- zobrazení centroidů 

Znojemská a mikulovská podoblast jsou více odděleny od ostatních skupin. Slovácká a velkopavlovická 

podoblast mají centroidy blízko u sebe, stále jsou však dostatečně vzdálené. V tabulce (Tabulka 31) jsou 

znázorněny vzdálenosti centroidů jednotlivých podoblastí. Největší vzdálenost mezi centroidy 

vykazovala slovácká a znojemská podoblast. Tyto podoblasti jsou od sebe nejvíce vzdáleny a nejvíce se 

u těchto oblastí liší geologické a klimatické poměry. Nejblíže si byly centroidy velkopavlovické a 

slovácké podoblasti. To odpovídá výsledkům získaných v rámci PCA, kdy vzorky právě z těchto dvou 

oblastí byly situovány do podobných kvadrantů a nebyly úplně odlišeny od sebe. 

Tabulka 31: Vzdálenost centroidů jednotlivých podoblastí 

MIK-SLO 4,008 

SLO-VP 4,031 

VP-ZNO 7,097 

MIK-VP 7,318 

MIK-ZNO 11,06 

SLO-ZNO 11,92 

Výstupem diskriminační analýzy jsou klasifikační a predikční funkce, které matematicky popisují 

jednotlivé podoblasti. Na základě těchto funkcí pak lze klasifikovat vzorek s neznámým původem. Vína 

jsou rozdělována do podoblastí na základě výpočtu vzdálenosti od modelových centroidů 

z klasifikačních funkcí. Stanovené klasifikační funkce umožnily rozdělení známých vzorků vín podle 

podoblastí téměř se 100% úspěšností. Pouze jeden vzorek z mikulovské podoblasti byl systémem 

zařazen do slovácké podoblasti. 
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Tabulka 32: Predikční a klasifikační funkce pro bílá vína 

 MIK SLO VP ZNO 

Intercept -92,87 -58,02 -72,83 -110,3 

kyselina citronová 0,1647 0,0866 0,0442 -0,0072 

B 0,0035 0,0021 -0,0009 -0,0040 

Mg 0,0012 0,0010 0,0016 0,0023 

Cr 0,1637 0,8647 1,3159 0,7604 

Fe -0,0032 -0,0023 -0,0005 -0,0057 

Ni 0,4087 0,0905 -0,0536 -0,3459 

Zn -0,0077 -0,0040 0,0058 0,0253 

Na 0,0097 0,0111 0,0277 0,0876 

P 0,3149 0,2442 0,2784 0,4744 

AOX 22,74 26,56 51,65 35,24 

kyselina vanilová 0,6980 0,9499 0,1566 0,3169 

kyselina ferulová 14,25 13,55 7,490 8,582 
 

Tabulka 33: Klasifikační matice 

 MIK SLO VP ZNO Celkem Správnost zařazení  

MIK 5 1 0 0 6 83,33% 

SLO 0 10 0 0 10 100,00% 

VP 0 0 11 0 11 100,00% 

ZNO 0 0 0 6 6 100,00% 

Celkem 5 11 11 6 33 96,97% 

 

Pro ověření správnosti klasifikačního modelu bylo nutno provést křížovou validaci. Testování probíhá 

tím způsobem, že se z modelu vyřadí vždy jeden konkrétní vzorek a predikční schopnosti jsou znovu 

ověřeny na nově stanoveném modelu, podle kterého je vyřazený vzorek klasifikován. Správnost zařazení 

je uvedena v tabulce ( Tabulka 34 ). Z výsledků jde vidět, že vyřazení jednoho vzorku z modelu vedlo 

ke snížení správnosti zařazení. To je způsobeno analýzou omezeného počtu vzorků, kdy došlo 

vyřazením jednoho vína z modelu ke ztrátě více potřebných informací pro model. Nejvíce byl tento 

efekt viditelný u vín z mikulovské podoblasti, kdy správnost zařazení díky vyřazení jednoho vzorku 

z modelu klesla až na 67 %.  

Tabulka 34: Matice křížové validace 

 MIK SLO VP ZNO Celkem Správnost zařazení 

MIK 4 2 0 0 6 66,67% 

SLO 1 8 1 0 10 80,00% 

VP 0 1 10 0 11 90,91% 

ZNO 0 0 1 5 6 83,33% 

Celkem 5 11 12 5 33 81,82%  
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5 ZÁVĚR 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá možností použít chemické složení vín z vinařské oblasti Morava 

pro zjištění geografického původu vína v rámci vinařských podoblastí, neboť chemické složení vín je 

ovlivňováno složením půdy použité pro pěstování vinné révy, klimatickými a jinými podmínkami.  

Analyzováno bylo 33 vzorků moravských bílých vín, kde každá moravská podoblast byla zastoupena 

alespoň 6 vzorky vína. V souboru vzorků byly zastoupeny různé ročníky (2010–2018), různé odrůdy a 

vína s různým obsahem zbytkového cukru. Tyto parametry byly zvoleny pro zvýšení robustnosti 

modelu, a aby se dal vyloučit vliv stárnutí vína a vliv rozdílných klimatických podmínek v různých 

obdobích. 

 

Největší význam při posouzení geografické autenticity měla prvková analýza, prováděná pomocí 

hmotnostního spektrofotometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) a optického emisního 

spektrofotometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Data byla doplněna o analýzu 

organických kyselin, fenolických látek, celkových fenolů a antioxidační aktivity. Analýza organických 

kyselin byla prováděna pomocí iontového chromatografu s vodivostním detektorem (IC), fenolické 

látky byly měřeny za použití vysokoúčinného kapalinového chromatografu s detekcí na diodovém poli 

(HPLC), obsah celkových fenolických látek metodou TPC a antioxidační aktivita metodou TEAC byly 

prováděny metodou molekulové absorpční spektrometrie (MAS) v UV-VIS oblasti 

Nejprve v práci byla diskutována hrubá naměřená data. Tato data byla v dalším kroku očištěna od 

odlehlých hodnot pomocí Grubbsova testu a byla provedena analýza rozptylu. Touto analýzou bylo 

z celkových měřených 47 parametrů pro další zkoumání vybráno pouze 12, které vykazovaly 

statistickou významnost z pohledu rozdělení vzorků vín podle jednotlivých moravských podoblastí, na 

hladině významnosti 95 %. Dále byly na zpracování dat použity vícerozměrné statistické metody. 

Analýza hlavních komponent metodou Personovy korelace složila ke grafickému znázornění výsledků, 

kdy došlo k rozdělení vzorků vín do 4 zón. Použita byla také kanonická diskriminační analýza, na jejímž 

základě byly sestaveny diskriminační a klasifikační funkce. Klasifikační model rozdělil známé vzorky 

vín do podoblastí s téměř 97% úspěšností. Model zařadil špatně pouze jedno víno z mikulovské 

podoblasti do slovácké podoblasti. Pro ověření klasifikačního modelu byla provedena křížová validace, 

kdy z modelu byly postupně vyřazovány jednotlivé vzorky a pro každý nový model byly znovu ověřeny 

predikční schopnosti. Celková správnost zařazení neznámých vzorků při křížové validaci byla téměř 

82%. Z matice křížové validace je patrné, že se zvyšujícím se počtem vzorků se zvyšovala i úspěšnost 

zařazení. Je tedy předpokládatelné, že zvýšením počtu analyzovaných vzorků by se zvýšila i celková 

úspěšnost a přesnost klasifikačního modelu.  

Celkově lze konstatovat, že chemické složení vín z vinařské oblasti Morava se liší na úrovni 

jednotlivých podoblastí a při analýze většího počtu vzorků vín je chemické složení vín použitelné pro 

ověření geografického původu moravských vín. 
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