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ABSTRAKT 
 

Tématem této diplomové práce je stanovení určených výživových parametrů ve vybraných 
druzích méně známého ovoce, konkrétně v 10 odrůdách rakytníku řešetlákového (Hippophae 
rhamnoides L.), ve 12 odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.) a v 6 odrůdách zimolezu 
kamčatského (Lonicera caerulea var. kamtschatica). V případě zimolezu kamčatského byly 
analyzovány úrody ze dvou po sobě následujícíh let (2011 a 2012). 

Teoretická část práce byla zaměřena na historické, morfologické, taxonomické a nutriční 
aspekty jednotlivých rostlin a potravinářské či farmaceutické využití. Značná část práce je 
věnována charakteristice a možnostem stanovení významných obsahových látek, jmenovitě 
kyselině askorbové a polyfenolickým sloučeninám, především antokyanům. 

Obsahem experimentální části byl popis metod a výsledky analýzy celkové sušiny, 
titrovatelných kyselin, celkových polyfenolů, celkových antokyanů a kyseliny askorbové v 
plodech vybraných odrůd výše uvedených ovocných druhů. Na základě naměřených výsledků 
byly jednotlivé odrůdy a druhy ovoce vzájemně porovnány a zhodnoceny. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The theme of this diploma thesis is an assessment of given nutritional parameters in 
selected kinds of lesser known fruits, specifically 10 varieties of sea buckthorn (Hippophae 
rhamnoides L.), 12 varieties of cornelian cherry (Cornus mas L.) and 6 varieties of blue 
honeysuckle (Lonicera caerulea var. kamtschatica). Harvests of two consecutive years (2011 
and 2012) were analyzed in the case of blue honeysuckle. 

The theoretical part was focused on historical, morphological, taxonomic and nutritional 
aspects of individual plants and food or pharmaceutical utilization. The considerable part of 
the thesis is devoted to the characterization and the possibilities of determining the contained 
substances, namely ascorbic acid and polyphenolic compounds, especially anthocyanins. 

The content of the experimental part was a description of the methods and the results of the 
analysis of total solids, titratable acidity, total phenolics, total anthocyanins and ascorbic acid 
in fruits of the selected varieties of the above mentioned fruit species. Based on the measured 
results, the different varieties of fruits were compared to each other and evaluated. 
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1 ÚVOD 

Ovoce má pro nutričně vyváženou stravu člověka nezastupitelný význam. Sladké plody 
ovoce se vyznačují nižší kalorickou hodnotou, protože obsahují jen nepatrné množství tuků a 
bílkovin a žádný cholesterol. Jsou zdrojem biologicky cenných látek, tedy vitamínů a 
minerálních látek, antioxidantů a obsahují také balastní látky (celulózu, pektin), organické 
kyseliny, třísloviny, enzymy, pigmenty a dusíkaté látky. Aktivní látky jsou přitom přítomny 
v biologicky optimálně využitelné formě, které nelze dosáhnout jejich syntetickou 
nápodobou. Vhodnější je upřednostňovat konzumaci syrového ovoce pocházejícího z našich 
zahrádek a sadů před ovocem z dovozu.  

Zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě 
dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity jsou cíle projektu „Ovoce do škol“, který byl 
schválen vládou 21. prosince 2009 a vztahuje se na žáky prvních až pátých ročníků 
základních škol v České republice, které se mohou do projektu přihlásit uzavřením smlouvy 
s jedním ze schválených žadatelů. Projekt „Ovoce do škol“ se řídí nařízením Rady (ES) 
č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení 
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu  a výrobky z ovoce, 
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. 

 Tradice ovocnářství u nás sahá již do středověku. Ve 13. až 15. století se rozvíjelo 
pěstování ovocných stromů nejen v zámeckých a klášterních zahradách, ale i u poddaných. 
V 17. století byly zakládány první ovocné školky a od vzniku samostatného československého 
státu začal organizovaný ovocnářský výzkum. 

V současné době se na některé ovocné druhy i přes jejich vysokou nutriční kvalitu poněkud 
pozapomnělo, nebo je o jejich pěstování jen malý zájem. Příčin může být několik, např. 
nezvyklá chuť, drobné plody, které se obtížně sbírají, malé výnosy, nesofistikovaná 
technologie zpracování nebo nízká trvanlivost. Díky šlechtitelským stanicím a drobným 
pěstitelům se však netradiční druhy ovoce postupně dostávají zpět do povědomí lidí. 
Nespornými výhodami některých méně známých druhů ovoce jsou minimální nároky na 
půdní a klimatické podmínky, časný nástup do plodnosti a vysoký obsah látek cenných pro 
lidské zdraví. V řadě případů plní tyto nenáročné dřeviny funkci estetickou, asanační, 
rekultivační, tepelně izolační, či ekologickou, a pro své antioxidační, antikancerogenní, 
imunomodulační či hepatoprotektivní účinky nacházejí uplatnění jako léčiva. 

Ve své práci jsem se věnovala těmto v České republice méně známým ovocným druhům: 
rakytníku řešetlákovému, dřínu obecnému a zimolezu kamčatskému. 

V současné době se u nás stává stále populárnější rakytník řešetlákový. Tento trnitý keř 
pocházející z oblasti Kavkazu, střední Asie a západní Sibiře poskytuje sladkokyselé až 
nahořklé oranžové plody s vysokým obsahem kyseliny askorbové, polyfenolů, karotenoidů a 
antioxidantů. Nyní je na trhu řada potravinářských výrobků z bobulí a potravinových doplňků 
či kosmetiky s obsahem biologicky rovněž velmi hodnotného rakytníkového oleje. Odolná 
rostlina nachází uplatnění také při zalesňování polopouštních půd či při zpevňování písečných 
dun a pro svou vysokou výhřevnost také jako palivo. 

Naší domácí dřevinou, dříve známou, avšak dnes jen zřídka pěstovanou je dřín obecný. 
Tento keř rozšířený v mírném pásmu severní polokoule plodí podlouhlé šarlatově zbarvené 
peckovice, které dozrávají koncem srpna. Dřínky vynikají vysokým obsahem vitamínu C, 
fenolických sloučenin a minerálních látek (hořčíku, draslíku, železa, manganu, zinku, 
vápníku, sodíku, aj.). Sladkokyselé plody lze konzumovat přímo, nebo po zpracování jako 
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marmelády, kompoty, sirupy či bonbony. V kosmetice lze využít obsahu adstringentních 
látek. 

Přestože většina druhů zimolezu poskytuje nepoživatelné či dokonce jedovaté plody, jedlé 
druhy se vyznačují sladkou příjemnou chutí připomínající borůvky. Domovem zimolezu 
kamčatského je poloostrov Kamčatka. V České republice roste již několik desítek let a nyní je 
prodáván pod obchodním názvem Kamčatská borůvka®. Bobule zimolezu se vyznačují velmi 
vysokým obsahem fenolických látek, především anthokyanů a fenolových kyselin (kyselina 
chlorogenová, hydroxyskořicová). Tato mrazuvzdorná rostlina, která plodí již koncem května, 
vyniká svými antikancerogenními, antidiabetickými a antihypertenzními účinky a pro značný 
obsah rostlinných pigmentů anthokyanů nahrazuje syntetická potravinářská barviva. 

Hlavní význam této práce je prokázat prospěšnost rakytníku řešetlákového, dřínu obecného 
a zimolezu kamčatského pomocí analýzy obsahu nenahraditelných nutričních faktorů a 
potvrdit tak jejich vhodnost k širší výsadbě a zařazení do naší stravy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides L.) 

2.1.1 Úvodní informace 

Hippophaë (rakytník) nebo také v Indii „Leh berry“ (protože roste v oblasti Leh 
v Himálajích) či v Rusku „Sibiřský ananas“ (kvůli jeho chuti a šťavnatosti) je keř nebo malý 
strom z čeledi Elaeagnaceae (hlošinovité). Název rakytník řešetlákový (sea buckthorn) 
vychází ze skutečnosti, že často roste v blízkosti moří a jeho trnité větve připomínají některé 
druhy řešetláku (rod Rhamnus). Ve starověkém Řecku se listy a mladé větve přidávaly do 
krmiva pro koně, které tak získaly lesklou srst a rychle přibývali na váze. [1] Odtud pochází 
základ latinského rodového názvu „Hippo“ (koně) a „Phaes“ (lesk). [1, 8] 

 
 

 

Obrázek 2.1: Rakytník řešetlákový [106] 

 

Historie 

První zmínky o léčivých účincích rakytníku se objevují ve Čtyřech knihách léčitelství od 
čínského autora z období 773–783 n. l. [8] Rakytník je tradičním lékem používaným 
v tibetské a mongolské medicíně více než 1000 let a je obsažen v čínském lékopise. [3] 
Bobule se používaly desítky let jako surovina pro potraviny a léky také v Rusku, kde byl 
rakytník jediným druhem ovoce přetrvávajícím a plodícím i ve značně nepříznivých 
klimatických podmínkách. [7, 8] První kulturní formy byly vyšlechtěny v tehdejším SSSR 
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v roce 1934 v Altajské šlechtitelské stanici. [14] V roce 1949 byl v ruském městě Bijsk 
vybudován první závod na výrobu rakytníkového oleje a dalších produktů. [7, 8] 

V České republice se rakytník řešetlákový začal pěstovat ve větší míře počátkem 80. let 
minulého století v zahradnickém podniku ADAVO ve Velkém Oseku a v zemědělském 
podniku v Lukách nad Jihlavou. [14]   

2.1.2 Výskyt  

Rakytník je vytrvalý keř, který se přirozeně vyskytuje v Asii i v Evropě. [7] Celosvětově je 
rakytník rozšířen na 1,5 milionu hektarů plochy, přičemž 90 % roste v Číně. [14] Z rodu 
Hippophaë je nejběžnější rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides), který je hojně 
rozšířen na území Himálaje, částečně také v Číně, Mongolsku, Rusku, Kazakistánu, Turecku, 
Rumunsku, Švýcarsku, Německu, Francii a Británii a na severu ve Finsku, Švédsku a Norsku. 
Ostatní druhy jsou distribuovány poměrně omezeně, a to zejména na území Číny a některých 
zemí sousedících s Himálajemi. [1] Nejseverněji se rakytník vyskytuje v severozápadní části 
fjordů Norska v plazivé formě. [14] V České republice se rakytník přirozeně nevyskytuje, je 
pouze uměle vysazen. [8, 11]  

Stanoviště 

Obvyklým místem výskytu této dřeviny jsou poříční koryta, říční ostrovy, stepy, alpské a 
krasové stráně. Rakytník roste na písčitých i drobně kamenitých, zásaditých i neutrálních 
půdách. [12] Je to světlomilná rostlina, která nesnáší zastínění. Stejně tak mu nevyhovují 
nadměrně zasolené nebo dlouhodobě zamokřené půdy. [8, 9]  

Pro výsadbu jsou nejlepší půdy lehké, středně propustné, bohaté na volný fosfor 
s hodnotou pH okolo 7. Na kyselých půdách je potřeba vápnit. [8] 

Rakytník patří mezi nejméně náročné dřeviny. [10] Je odolný vůči chladu, suchu, solím a 
alkáliím. [5] Dokáže se snadno adaptovat na extrémní klimatické podmínky, odolává teplotám 
od −43 °C až +40 °C, snáší i průmyslové znečištění. [1, 9] Intenzívní vegetativní 
rozmnožování a silný komplexní kořenový systém s hlízkami poutajícími vzdušný dusík činí 
rakytník řešetlákový optimální rostlinou na ochranu půdy a vod a zalesňování erodovaných 
oblastí. [5] Kvůli velkému potenciálu snižování půdní eroze je někdy nazýván “zlatem ledové 
pustiny”. Ačkoli má rakytník řešetlákový řadu vynikajících vlastností, je ještě v rané fázi 
domestikace. Tato dřevina je náchylná k mnoha škůdcům a chorobám, které ji ničí a brání její 
komerční produkci. [1] 

2.1.3 Morfologický popis 

Rakytník řešetlákový je hustě větvený, opadavý, vzpřímeně rostoucí, trnitý keř nebo menší 
strom. [12] V závislosti na místě výskytu a na okolních podmínkách tvoří keř vysoký 2–3 m, 
nebo strom o výšce 10 až 18 m. Nejvyšší stromy byly nalezeny v roce 1913 botanikem 
Wilsonem. [8] 

Kořenový systém je mělký, zasahující do hloubky obvykle 0,40 m, hlavní kořen roste 
hlouběji do 0,50 m i více. Ve druhém roce se vyvíjejí postranní horizontální kořeny rostoucí 
až do 3násobné šířky průměru koruny. Kořenová soustava má výjimečnou schopnost poutat 
atmosférický molekulární dusík. Fixace dusíku probíhá prostřednictvím bakterií obsažených v 
kořenových hlízkách. Rostlina tak v podstatě nepotřebuje hnojení dusíkatými hnojivy. [9, 14] 

Větve jsou odstávající, hladké, kolcovité, temně červenohnědé, v mládí se stříbřitými 
šupinovitými chloupky, obvykle s četnými trny (kolce).  
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Jednoduché listy jsou 40–75 mm dlouhé, 3–10 mm široké, střídavé, krátce řapíkaté, 
čárkovitě kopinaté až podlouhle vejčité, celokrajné, na horním konci špičaté až tupé, na bázi 
klínovité nebo zaoblené, na líci šedozelené s mnoha hvězdicovitými chlupy, na rubu stříbřité, 
později hnědočerveně šupinkaté s šupinovitými chloupky, okraj čepele je mírně stočený. [12, 
13, 14] 

Rakytník je rostlina dvoudomá a větrosnubná. [11] Jediná rostlina tvoří vždy pouze samčí 
(prašníkové), nebo samičí (pestíkové) květy. [9] Jednopohlavné, nazelenalé, bezkorunné 
květy mají v průměru 4–6 mm a rozvíjejí se před olistěním. Pupeny samčí rostliny jsou až 
trojnásobně větší. Samčí stříbřitě zelené květy jsou téměř přisedlé a tvoří čtyři tyčinky, které 
mají podélné prašníky a rostou v drobných hroznech. [13, 14] Žlutavé samičí květy jsou 
stopkaté, rostoucí po 3–11 v úžlabí listů v krátkých hroznech. Mají nálevkovitý dvoucípý 
kalich, polospodní semeník a jedinou čnělku s kuželovitou bliznou. [11, 13, 14] 

Plodem je masitá, kulovitá, elipsoidní až vejčitá bobule, 5–10 mm dlouhá, 3–5 mm široká. 
Barva plodu může být žlutá, oranžová až červená. [13, 14] Dužnina bobule je oranžová, 
olejovitá. Chuť plodu je kyselá, sladkokyselá až hořká. Hmotnost 100 bobulí rakytníku je u 
kulturních forem 50–100 g, u planých jen 15–45 g. Plod obsahuje jediné semeno. Tvar semen 
je elipsoidní až vejčitý. Semena jsou 2,5–3,5 mm široká, 4–7 mm dlouhá, tmavě hnědá, lesklá 
s podélnou rýhou. Hmotnost 100 semen je 1,4–1,9 g. [14] 

 
 

 

Obrázek 2.2: Keř rakytníku řešetlákového [106] 
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2.1.4 Druhy rakytníku 

Klasifikace rodu Hippophae se v průběhu let měnila. [1] Původně jeden druh H. 
rhamnoides byl nahrazen třemi druhy Hippophae rhamnoides L. – rakytník řešetlákový, 
Hippophae salicifolia D. Don – rakytník vrbolistý a Hippophae tibetana Schlecht – rakytník 
tibetský (Rousi, 1971). [1, 8] Liu a He (1978) rozlišují čtyři druhy a přidávají čtvrtý H. 
neurocarpa. [5]  

Hippophae tibetana L. 

Rakytník tibetský byl poprvé popsán německým botanikem Schlechtendalem v roce 1863. 
Jedná se o keřík nízkého vzrůstu 10–15 cm, vzácně může dosahovat až 80 cm. Vyskytuje se v 
Himálajích až do nadmořské výšky 3000 m.  

Hippophae salicifolia L. 

Rakytník vrbolistý objevil v roce 1825 botanik anglického původu D. Don v Nepálu, kde 
roste buď jako 2–4 m vysoký keř nebo 5–11 m vysoký strom. Vyznačuje se svislými větvemi 
a vyskytuje se na jižních svazích Himálaje při nadmořských výškách od 1500 do 3000 m. [14] 
H. salicifolia má nižší obsah pecek a odlišný chemický profil. Oproti ostatním druhům má 
nižší hladinu olejových složek, vyšší úroveň vitamínu C a flavonoidů. [15] 

Hippophae rhamnoides L. 

Rakytník řešetlákový je 2–4 m vysoký rozvětvený keř, který nesnáší zastínění. [8]  
Lze jej rozdělit na několik forem: 

• Východosibiřská (burjatská) forma vysoká 2–3 m s velkými plody a převažujícím 
procentem samičích rostlin  

• Tunkinská forma je téměř nebo zcela beztrnná, 0,3–1,2 m vysoká a roste poblíž města 
Turan 

• Přímořská forma se vyskytuje na pobřeží Anglie, Francie, Španělska, Bulharska a 
severských zemí. [14] 

Nejrozšířenějším druhem je H. rhamnoides, který rozděluje botanik Rousi do devíti 
geograficky oddělených poddruhů: carpathica, caucasica, gyantsensis, mongolica, sinensis, 
turkestanica, yunnanensis, rhamnoides a fluviatilis. Podle jiných odborníků by však některé 
poddruhy měly být zařazeny do kategorie druhů. [1] Lian, Lu, Xue a Chen (2000) 
klasifikovali subsp. gyantsensis jako samostatný druh, H. gyantsensis a nedávno byl popsán 
nový druh H. goniocarpa, který roste přirozeně v provincii Sichuan a Qinghai v Číně. [5] 
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Obrázek 2.3: Přirozená distribuce rakytníku v Evropě a Asii (Li a Shroeder, 1999; Rousi, 
1971) [5] 

 

2.1.5 Odrůdy rakytníku 

Většina současných odrůd byla vyšlechtěna v bývalém Sovětském svazu nebo v NDR. 
Německé odrůdy jsou pro naše klimatické podmínky vhodnější, protože byly vyšlechtěny na 
základě přímořských ekotypů. Tyto odrůdy raší později a snáší lépe kolísání teplot ve 
srovnání s ruskými odrůdámi vyšlechtěnými pro kontinentální klima. [8, 14] Na rozdíl od těch 
ruských se německé odrůdy vyznačují vyšší trnovitostí a kyselostí, ale pro průmyslové 
výsadby jsou vhodnější, protože rychleji regenerují po sklizni odřezáváním větévek. [8] 

Německé odrůdy 

• ′Leicora′ – vyšlechtěna v roce 1979 v Drážďanech. Odrůda vyznačující se nízkou 
trnitostí, středně širokou a středně hustou korunou, která dosahuje výšky průměrně 2,6 m. 
[14] Plody jsou oválné, sytě oranžové, se silnou slupkou a sladkokyselou chutí. Průměrná 
hmotnost je 0,65 g. Zraje ve druhé polovině září až začátkem října. Vyznačuje se vysokým 
obsahem vitaminu C. [9] 

• ′Hergo′ – vyšlechtěna v roce 1983. [14] Plody jsou světle oranžové, protáhle oválné 
s tenkou slupkou, sladkokyselé až nakyslé chuti. Hmotnost bobule je okolo 0,43 g. Dozrává 
v druhé polovině srpna až začátkem září. [9] 

• Dalšími odrůdami jsou ′Frugana′, ′Dorana′ anebo pouze samčí klon ′Pollmix′. [14] 
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Ruské odrůdy 

Ruské odrůdy jsou sladší, poskytují větší plody a větve mají méně trnů nebo jsou beztrnné. 
Prvními získanými odrůdami byly v 70. letech altajské odrůdy – ′Novost Altaje′, ′Dar Katuni′, 
′Vitaminová′, ′Olejová′, ′Zolotoj Počatok′ – přizpůsobivé odrůdy snášející mrazy až do 
−40 °C s kvalitními plody. [8,9] V 90. letech byly vyšlechtěny hybridy křížením altajského a 
pobaltského rakytníku – ′Trofimovský′, ′Perčik ′, ′Finská′ – mrazuvzdorné odrůdy odolné proti 
chorobám, např. Fusarium způsobující tzv. fuzariové vadnutí. [9] 

• ′Novost Altaje′ – vytváří širokou korunu s převislými a beztrnnými větvemi. Dorůstá 
výšky 4 m. Plody jsou válcovité, žlutooranžové s rudými skvrnkami na obou koncích, 
sladkokyselé chuti a hmotností okolo 0,5 g. Dozrává koncem srpna. Průměrný obsah vitamínu 
C je 50 mg, oleje 6,8 %, organických kyselin 1,67 %. [9,14] 

• ′Dar Katuni′ – až 3 m vysoká rostlina s kompaktní korunou a beztrnnými větvemi. 
Plody jsou vejčité, světle oranžové, hořkokyselé. Dozrává koncem srpna až začátkem září. 
Průměrný obsah některých významných látek je 66 mg vitaminu C, 6,9 % oleje a 1,6 % 
organických kyselin.  

• ′Zolotoj počatok′ – koruna je zkrácená, větve krátké, málo trnité. Válcovité, světle 
oranžové plody mají nakyslou chuť a obsahují průměrně 68 mg vitamínu C, 7,1 % oleje, 
1,45 % organických kyselin a dalších látek. 

• ′Vitamínová′ (′Vitaminnaja′) – má pyramidální, vysokou korunu, málo trnité větve a 
válcovité, oranžové, nakyslé plody obsahující v průměru 125 mg vitamínu C, 6,5 % oleje a 
1,67 % organických kyselin. 

• Dalšími významnými ruskými odrůdami jsou ′Masličnaja′, ′Oranževaja′, ′Zolotistaja′, 
′Jantarnaja′, ′Čujskaja′, ′Obilnaja′, ′Velikán′, ′Pravoschodnaja′, ′Samorodok′, ′Sibirskaja′, 
′Obskaja′, ′Krasnoplodnaja′, ′Aromatnaja′ a další. [9, 14] 

2.1.6 Chemické složení 

Vysoké koncentrace různých bioaktivních látek jsou obsaženy ve všech částech rostliny, v 
kůře, listech, plodech i semenech. [2] 

Kůra a listy 

Kůra rakytníku obsahuje do 10 % tříslovin, olej a biogenní amin serotonin (0,3–0,4 %), 
který vzniká z nedávno objeveného alkaloidu hippopheinu. [14]  

Listy obsahují průměrně 3,8 % sacharidů, 8 % tříslovin, 0,2 % protopektinu, 1 % 
organických kyselin. [8] Dále jsou bohatým zdrojem antioxidantů, včetně betakarotenu, 
vitamínu E, vitamínu C (až 70 mg), flavonoidů – vitamínu P, katechinů, kyseliny elagové, 
ferulové, listové a obsahují významné množství minerálních látek, především vápníku, 
hořčíku a draslíku. [1, 8] 

Plody - semena a dužnina plodů 

Bobule rakytníku obsahem vitaminů a výživných látek patří k nejvýznamnějším zdrojům v 
rostlinné říši. [1] 

Semena představují kolem 17–19 % celkové hmotnosti plodů rakytníku. [14] Obsahují až 
15 % hustého oleje, světle žluté barvy, se specifickou chutí a vůní, který se vyznačuje vyšší 
jakostí než většina potravinářských olejů. Nenasycené mastné kyseliny jsou v oleji obsaženy 
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v množství 90 %, hlavní podíl tvoří kyselina linolová (47 mg), následně kyselina linolenová 
(18 mg) a kyselina olejová (16 mg). Z nasycených mastných kyselin se zde vyskytuje 
především kyselina palmitová. Množství karotenoidů v semenech je až 350 mg, vitaminu E 
105–160 mg a tříslovin 2,3 %. V semenech byl nalezen také fytohormon β-sitosterol  
(0,10–0,28 %) účinný v prevenci a léčbě aterosklerózy. [14] Dále byl ze semen izolován 
antioxidant oligoprokyanin (OPC) – významný antioxidant používaný do doplňků stravy a 
v kosmetice. [8] 

Chemické složení plodů rakytníku je ovlivněno celou řadou faktorů, včetně růstových 
podmínek, zralosti a dobou sklizně. [6] 

Dužnina bobulí obsahuje pestrý komplex vitamínů A, B, C, D, E, F, K a P a minerálních 
látek, především soli sodíku, draslíku, vápníku. [1] V čerstvých plodech je obsaženo 4–13 % 
olejů, 2,5 % sacharidů (glukózy, fruktózy a sacharózy), 1–4 % organických kyselin (hlavně 
kyseliny jablečné), dále se zde nacházejí bílkoviny, aminokyseliny, pektiny a třísloviny, 
triterpeny, fosfolipidy, kumariny, anthokyany, leukoanthokyany, katechiny (50–250 mg), 
flavonoly (kvercetin, kemferol, isorhamnetin, myricetin), karotenoidy (α, β, δ-karoten, 
lykopen), steroidy (ergosterol, stigmasterol, lanosterol a amyrin), alkaloidy, serotonin, cholin 
(50–60 mg.100 g-1), fytoncidy (chemicky různorodé látky s antimikrobiální aktivitou), 
nasycené a nenasycené mastné kyseliny. [1, 8, 16] Koncentrace vitamínu C v plodech 
rakytníku se pohybuje od 28 do 310 mg.100 g-1 a je vyšší ve srovnání s ostatními 
bobulovinami, jako jsou jahody, maliny nebo ostružiny. [4]  

Rakytníkový olej  

Zvláštností rakytníkových bobulí je vysoký obsah oleje v jejich měkké části. [5] Tzv. 
měkké části bobule obsahují 3–5 % oleje, zatímco obsah oleje v semenech je běžně 10 % a 
některé kultivary z Altaje, České republiky nebo Tádžikistánu vykazují ještě vyšší hodnoty až 
15–16 %. Na rozdíl od semen se obsah oleje v měkkých částech značně liší v závislosti na 
původu a dalších faktorech. [5, 6] 

Oleje izolované z obou frakcí jsou bohaté na vitaminy rozpustné v tucích a rostlinné 
steroly, liší se však složením mastných kyselin a tím i nutričními vlastnostmi. [5] Zatímco olej 
v semenech je bohatý na kyselinu linolovou (18:2), α-linolenovou (18:3), olejovou (18:1) a 
palmitovou (16:0), v oleji dužiny převažuje kyselina palmitoolejová (16:1) v množství  
32–53 %, která se jen zřídka vyskytuje v rostlinných olejích. [15] Tato vzácná mastná 
kyselina je přirozenou součástí kůže a kožního tuku a je známá svojí schopností chránit a 
regenerovat buňky a tkáně a urychlovat hojení ran. [1]  

Olej dužiny má oranžovou barvu vzhledem k vysokému obsahu karotenoidů 180–240 mg, 
z toho je 40–100 mg karotenů. Dále je zdrojem vitamínu E (110–330 mg) a triterpenových 
kyselin (ursulová, oleanová), které působí protizánětlivě, hojivě a snižují krevní tlak. 
Významný je také obsah cholinu (50–100 mg), betainu, vitamínů K a P. 

Olej ze semen má hustou konzistenci, specifickou chuť a vůni a světle žlutou barvu. 
Obsah karotenoidů je až 350 mg, vitamínu E 105–160 mg a významná je přítomnost 
fytohormonu β-sitosterinu (0,1–0,28 %) důležitého v prevenci a léčbě aterosklerózy. [14]  

2.1.7 Využití rakytníku řešetlákového 

Od dávných dob se rakytníkové bobule používají jako stolní ovoce, surovina pro výrobu 
džusů a léčivo v asijských zemích. [17] Rakytník byl nedílnou součástí tradiční medicíny 
v Tibetu, Mongolsku, Číně a bývalém Sovětském svazu k léčbě kožních onemocnění, 



17 
 

žaludečních vředů, astma a plicních onemocnění. Řada vědeckých analýz prokázala 
antioxidační, imunomodulační, cytoprotektivní, hepatoprotektivní účinky rakytníku včetně 
schopnosti regenerovat tkáně. [16] Bobule lze použít pro léčbu radiačního poškození, 
popálenin, zánětu dutiny ústní a jícnového a žaludečního vředu. [6] Perorální podávání 
rakytníkového džusu zvyšuje plazmatickou koncentraci HDL cholesterolu a snižuje 
náchylnost LDL cholesterolu k oxidaci v lidské plazmě, dále má inhibiční účinky na 
shlukování krevních destiček. Suplementace rakytníkovým olejem výrazně zlepšila příznaky 
u pacientů s atopickou dermatitidou. [17]  

Plody rakytníku řešetlákového vykazují výraznou antioxidační aktivitu a to především díky 
vysokému obsahu fenolů. [6] Bobule a šťáva rakytníku řešetlákového mohou zvýšit 
metabolismus tuků a cukrů, snižovat oxidační stres a působit proti vlivu genotoxických a 
cytotoxických chemikálií a těžkých kovů, a také potlačovat růst nádorových buněk. [3] 
V souladu s těmito poznatky roste zájem o využívání rakytníkových bobulí v léčivech a 
kosmetických prostředcích nebo jako funkční potraviny. [6]  

V současné době jsou k dostání potravinářské výrobky z rakytníkových bobulí jako šťávy, 
marmelády, želé a bonbony. Navíc rakytníkový olej, extrahovaný ze semen či dužiny, je 
uváděn na trh jako složka potravin či potravinový doplněk. Želatinové tobolky s obsahem 
oleje nebo olej v tekuté formě jsou užívány na udržení zdraví kůže, sliznic, 
kardiovaskulárního a imunitního systému. [17] Zevně lze olej použít proti téměř dvaceti 
druhům kožních chorob, zejména uhrovitosti, ekzému a opruzeninám, take při léčbě 
bércových vředů, proleženin a popálenin, kdy podporuje granulaci a epitelizaci tkáně, dále 
působí baktericidně například na zlatého stafylokoka a bakterie tyfu. [14] 

  V poslední době vzrostl zájem o nutričně hodnotné plody rakytníku v Severní Americe a 
Evropě. Bobule patří mezi oblíbené potraviny ve Spojených státech, Kanadě, Finsku, 
Německu a některých dalších evropských zemích. Možnost průmyslového využití biologicky 
aktivních látek obsažených v bobulích a v různých částech rakytníku vyžaduje získávání 
informací o složení a výběr těch nejkvalitnějších surovin. [7] 

Rakytník také našel uplatnění při zalesňování polopouštních oblastí nebo při zpevňování 
dun na mořském pobřeží v Číně, Mongolsku a ve státech západní a severní Evropy. Po staletí 
je rakytník pěstován v Tibetu a Hindúkuši, kde v suchých a studených pouštích bez porostu 
tato nenáročná rostlina slouží k pastvě yaků, koz a ovcí. Rostlina se také vysazuje za účelem 
živého oplocení a jako meziplodina ve výsadbách umožňuje obohatit půdu dusíkem. Dřevo 
rakytníku nachází uplatnění také jako palivo, protože má vysokou výhřevnost. [8]  
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2.2 Dřín obecný (Cornus mas L.) 

2.2.1 Úvodní informace 

Rod Cornus z čeledi Cornaceae zahrnuje kolem 40 druhů představujících morfologicky 
různorodou skupinu dřevin rozšířených v mírném pásmu severní polokoule a pocházejících 
z východní Asie, východní a severozápadní části Severní Ameriky a z hor Střední Ameriky, 
Jižní Ameriky a východní Afriky. Většina druhů se využívá jako okrasné rostliny, jen 
málokteré druhy jsou pěstovány jako jedlé ovoce. Především je to druh Cornus mas L. (dřín 
obecný), někdy nazývaný „Cornelian cherry“, který se vyskytuje jako keř nebo malý strom 
(7–8 m vysoký) v mírném pásu Eurasie na vápenatých, odvodněných lesních půdách. [18, 19] 

 

 
Obrázek 2.4: Plod dřínu obecného [107] 

 

Historie 

Jako užitková dřevina je dřín znám již od období antiky. Plody byly oblíbeným ovocem 
užívaným jako lék a zpracovávalo se také tvrdé dřevo dřínu. První zmínky o dřínu jsou již u 
Homéra pod názvem „Crania“. [29] Také ve středověku se využívaly planě rostoucí plody 
dřínu.  

Dřínky jako potraviny se v Čechách prokazatelně používaly od 13. století a na Moravě 
dokonce už od 8. Století. Od 15. století byly u nás již pěstovanou ovocnou dřevinou a dodnes 
jsou dříny dokonce součástí obecních znaků např. obce Dřínov na Kroměřížsku nebo Šumice 
na Uherskobrodsku. Postupně však byl dřín vytlačen jabloněmi, hrušněmi a dalšími dnes 
běžnými plodinami a v současnosti se u nás pěstuje jen málo. Ve velkém se dřín kultivuje 
jako ovocná plodina v Turecku a Střední Asii, kde je součástí trhu s ovocem. Dřín pochází 
právě z oblasti Kavkazu a Turecko dnes patří celosvětově k největším producentům dřínu. 
[26] 
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Donedávna však byl dřín obecný (Cornus mas L.) považován za divoce rostoucí léčivku a 
okrasnou dřevinu a jako významná zdravá potravina byl uznán až na základě studií 
provedených v některých zemích. Následovaly další výzkumy a zakládaly se sbírky. 
Šlechtitelské programy dřínu obecného byly zahájeny na Ukrajině (Klimenko, 2004), 
Slovensku (Brindza, 2006), v Turecku (Pirlak, 2003), České republice, Bulharsku, Polsku, 
Rakousku a poslední době také v Srbsku. [22] 

2.2.2 Výskyt a stanoviště 

Dřín obecný se přirozeně vyskytuje ve střední a jižní Evropě, Malé Asii a na Kavkaze.  
U nás roste především v teplejších oblastech na jižní Moravě a najdeme jej také na sousedním 
Slovensku.   

Ačkoliv dřín patří mezi teplomilné rostliny, je zároveň velmi odolný vůči mrazu. Nejlépe 
se mu daří na výslunných, rovinatých i svažitých plochách, kde jiné ovocné druhy rostou 
zřídka. Vhodné jsou jihovýchodní a jihozápadní svahy, naopak nevhodná jsou zastíněná 
stanoviště a kyselé půdy. Vyžaduje půdu sušší, vápenatou, písčitou až hlinitopísčitou a lze jej 
s úspěchem pěstovat i v nadmořských výškách kolem 600 m n. m. [10, 23] 

2.2.3 Morfologický popis 

Dřín obecný je 2–5 m vysoký opadavý keř nebo tvoří až desetimetrové stromy s tenkou, 
popraskanou, drobně šupinatou a odlupující se kůrou. [13] Dřínové dřevo je velmi tvrdé a 
husté, dříve se z něj vyráběly např. násady a rukojeti. [10] 

Vzpřímené větve jsou v mládí olivově zelené až hnědočervené chloupkaté, později jsou 
lysé. 

Listy jsou vstřícné, na dlouhých nahoře rýhovaných řapících, čepel je oválná až vejčitě 
eliptická, 4–10 cm dlouhá, na bázi zaoblená, vpředu zašpičatělá, na líci tmavě zelená, 
chloupkatá s výraznou podélnou nervaturou, na rubu světle zelená. 
Čtyřčetné žluté květy se objevují ještě před rašením listů na asi 5 mm dlouhých, 

chloupkatých stopkách, jsou uspořádány v jednoduchých kulovitých okolících, které nesou na 
bázi 4 žlutozelené a široce vejčité listeny. Čtyři kališní lístky jsou krátké, špičaté a trojúhlé. 
Korunní lístky jsou 2–3 mm dlouhé, kopinaté, špičaté a barvy žlutozlaté. Semeník je 
chloupkatý a kalíškovitý. 

Plody jsou podlouhlé eliptické peckovičky připomínající třešni, šarlatově červené nebo i 
žluté barvy, zvané dřínky. Délka peckovice je až 15 mm, chuť plodu je sladce navinulá. 
Dřínky mají dvousemenné pecky elipsoidního tvaru. [10, 11, 13] Plody dozrávají postupně od 
konce srpna do poloviny října a sklízejí se v době, kdy jsou již zabarvené, ale tvrdé. [23] 
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Obrázek 2.5: Keř dřínu obecného [106] 

 

2.2.4 Druhy dřínu 

Rod Cornus patří do čeledi Cornaceae (svídovité), do řádu Cornales (dřínotvaré). 
Nejvýznamějším druhem pěstovaným jako ovoce je dřín obecný. [24] 

Někteří autoři zahrnují do rodu Cornus druhy dřínů i svíd, tedy svídu bílou (Cornus alba 
L.), dřín květnatý (Cornus florida L.), svídu obecnou (Cornus sanguinea L.) a další, včetně 
nejvýznamnějšího druhu Cornus mas L. (dřínu obecného). [10] Vhodnější je jejich rozdělení 
dle současné botanické klasifikace na dva samostatné rody Cornus (dřín) a Swida (svída). 
Mezi těmito dvěma rody existují rozdíly, např. dříny vykvétají před olistěním, svídy až po 
vyrašení listů, barva dřínek je obvykle vínově červená, kdežto peckovice svídy jsou bělavé až 
modročerné a drobnější (6–8 mm). [24] 

Dřín obecný (Cornus mas L.) 

Tento druh je přirozeně rozšířen po celé Evropě a Asii a je ve volné přírodě chráněný. 
Jedná se o 2–10 m vysoký keř či strom. Plody jsou podlouhlé nebo mírně hruškovité, temně 
červené, jedlé a jemně nakyslé, s hmotností 2–4 gramy a využívají se např. k výrobě 
marmelád nebo sirupů. Obdobně jako jiné druhy dřínů je dřín obecný pěstován i 
k dekorativním účelům, okrasným kultivarem je ′Elegantissima′ vyznačující se růžově 
lemovanými nebo zcela žlutými listy. [24, 26] Dřín obecný se dožívá až sta let a vyznačuje se 
pevným a tvrdým dřevem. [25] Pěstování dřínu obecného k potravinářským účelům má u nás 
dlouholetou tradici a ačkoli je v současné době tento druh ovoce využíván jen málo, postupně 
roste zájem o kultivaci tohoto druhu s významnými antioxidačními vlastnostmi. [26] 
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Dřín lékařský (Cornus officinalis L.) 

Dřín lékařský je opadavý strom vysoký až 10 m a stejně široký. Pod názvem Shan zhu Yu 
je znám jako lék v čínské medicíně již 2000 let. Jedlé plody obsahují látky antibakteriální, 
antimykotické, antikancerogenní a látky, které pomáhají při nízkém tlaku, zastavují krvácení a 
ulevují při jaterních potížích. [25] 

Dřín květnatý (Cornus florida L.) 

Tento strom pochází ze Severní Ameriky a u nás tvoří keře vysoké 3–5 m. Typický je 
svými zelenkavými drobnými lístky a nápadným šarlatovým až fialovým podzimním 
zbarvením listů. Plody jsou velké až 1 cm elipsoidního tvaru a šarlatově červeného zbarvení. 
Kultivar ′Cherokee Chief′  je u nás zastoupen jako okrasná rostlina v parcích. [24] 

Dřínovec japonský (Cornus kousa L.) 

Dřínovec (v některé literatuře uveden jako svída) je opadavý keř nebo strom vysoký 2 až 
10 m, pocházející z Japonska, Koreje a Číny, který vypadá obdobně jako Cornus florida.  
Vyznačuje se jedlými plody, avšak s velmi trpkou slupkou. [24, 25] 

Dřín Nuttallův (Cornus nuttallii L.) 

Dřín Nuttallův je z uvedených druhů nejvyšší, dosahuje původně až 30 metrů, u nás se 
vyskytuje především jako keř. Květy keře jsou zelenavé, listy jsou 12 cm dlouhé a plody 
oranžově červené, elipsoidní a dlouhé přibližně 1 cm. V našich parcích nalezneme obvykle 
kultivar ′Ascona′. [24] 

2.2.5 Odrůdy dřínu 

Nejrozšířenější odrůdy v našich podmínkách jsou ′Devín′ a ′Titus′. Pocházejí ze Slovenska 
(Ústav ovocných a okrasných dřevin Bojnice) a byly získány selekcí z přírodních lokalit dřínu 
(Vihorlat, Strážovská hornatina a Moravské předhoří). [23, 27] 

• ′Devín′ – pěstuje se obvykle jako okrasná dřevina. Keře dosahují výšky 2,5 až 2,8 m, 
mají kulovitý tvar. Dřevo má tmavě hnědou barvu. Plodem je dvousemenná peckovička, 
elipsovitého tvaru. Slupka i dužnina plodu je červená. Plody mají vysoký obsah vitamínu C. 
Odrůda je odolná vůči škůdcům i zimním mrazům a dozrává v září. Při výsadbě se kombinuje 
s odrůdou ′Titus′, se kterou se vzájemně opyluje. Dosáhne se tak vysoké plodnosti. [27, 28] 

• ′Titus′ – velmi úrodná odrůda dorůstající výšky až 3 m s převislými bočními výhony. 
Plodem je dvousemenná peckovička, hruškovitého tvaru. Barva slupky i dužniny je tmavě 
červená, při přezrátí může být až černá. Dozrává koncem srpna. [23, 28] 

• Dalšími evropskými odrůdami jsou např. ′Elegantní′, ′Lukjanovský′, ′Vydubecký′, 
′Vyšegorodský′, které pochází z Ukrajiny a ′Fruchtal′ a ′Jolico′ z Rakouska. Odrůdy ′Jolico′ a 
′Lukjanovský′ se vyznačují největší velikostí plodů. [23] 

2.2.6 Chemické složení 

Plody dřínu obecného mají vyrovnané chemické složení vzhledem k příznivému poměru 
sušiny a celkových kyselin, které ovlivňují chuť ovoce. [22] Obsah volných kyselin (jablečné 
a dalších) je 2,85 %. Množství cukru je 8–9 %, z toho 4 % představuje glukóza a 4,4–4,72 % 
fruktóza. [29] Dřínky jsou také bohaté na anthokyany a třísloviny. [30] 
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Dřínky se vyznačují vysokým obsahem vitamínu C a minerálních látek, mají vysokou 
antioxidační aktivitu v důsledku značného množství fenolických sloučenin. Dále obsahují 
vysoké procento pektinů ovlivňujících želírující schopnosti. Z minerálních látek bylo zjištěno 
největší množství draslíku až 3784 mg.kg-1 čerstvé hmoty u rakouských odrůd ′Fruchtal′ a 
′Jolico′, což je až trojnásobné množství ve srovnání s běžnými druhy ovoce. Nejvyšším 
obsahem hořčíku se vyznačuje odrůda ′Gruševidnovo′ (312,17 mg.kg-1). Odrůda ′Vydubecký′ 
má nejvyšší procento vápníku (641,35 mg.kg-1) a vysoký obsah sodíku. [26] Významný je 
obsah fosforu, přičemž nejvíce bylo naměřeno u odrůdy ′Elegantní′, která také obsahuje 
nejvyšší obsah vitamínu C. [23, 26] Dřínky svým obsahem železa a manganu převyšují 
průměrné množství u většiny běžných druhů ovoce pěti- až desetinásobně. Značný je také 
obsah zinku, který je v rozmezí 2,85–3,24 mg.kg-1 u jednotlivých odrůd. [26]  

Kůra, větve i listy mají vysoký obsah tříslovin. [29] 

2.2.7 Využití dřínu obecného 

Existují zprávy o využívání dřínu v tradiční medicíně při zažívacích potížích a průjmech a 
jako konzervačního prostředku. Například rozšířený druh C. officinalis, známý pro své 
tonizační, analgetické a diuretické účinky se používá v čínském bylinném lékařství. Plody 
několika druhů dřínu jsou používány ke zlepšení funkce jater a ledvin. V literatuře jsou také 
uvedeny účinky antibakteriální, protialergické, antimikrobiální a dokonce antimalarické. 
V Evropě se dřín obecný pěstuje pro potravinářské a kosmetické účely. [20, 31] V kosmetice 
nahrazuje syntetické adstringentní látky pro své příznivé účinky na lidskou pokožku. [21] 

Dřínky lze konzumovat čerstvé, sušené anebo nakládané jako olivy do soli. Dále je lze 
zpracovávat na různé produkty jako marmelády, džemy, kompoty a sirupy. Plody dřínu mají 
vysokou nutriční hodnotu. Obsahují značné množství anthokyanů, o kterých je známo, že 
mají antioxidační a protizánětlivé účinky. Dřínky jsou také hlavní složkou bylinných 
antidiabetik v asijských zemích. [20, 31] 

Většina druhů dřínu včetně dřínu obecného se pěstuje pro okrasné účely a jsou tak ozdobou 
parků a malých zahrad. [21, 26] 
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2.3 Zimolez kamčatský (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica) 

2.3.1 Úvodní informace 

Rod zimolez (Lonicera) patří do čeledi zimolezovité (Caprifoliaceae) a zahrnuje téměř 180 
druhů, které se vyskytují především v mírném pásu severní polokoule. Pěstují se jako okrasné 
keře a některé druhy se uplatňují v ovocnářství. Plody většiny druhů jsou nepoživatelné nebo 
dokonce jedovaté. Jedlých je jen několik málo druhů. Pro své příjemně sladké a mírně 
nahořklé plody bývají tyto druhy označovány jako „kamčatské borůvky“. [32, 33] 

 
 

 

Obrázek 2.6: Zimolez jedlý [106] 

Historie 

Zimolez byl poprvé zmíněn jako zahradní rostlina v roce 1894, kdy jej pro pěstování 
v sadech navrhl T. D. Mauritc. První pěstitelské pokusy probíhaly v severním a východním 
Rusku v letech 1913–1915. Spolu s rozrůstajícím se pěstováním zimolezu rostl zájem o jeho 
nutriční hodnotu, zemědělské a nutriční vlastnosti. Významnější šlechtění odrůd začalo 
v Rusku v 50. letech minulého století. Zatímco v osmdesátých letech byl znám jediný druh, 
v roce 2005 se jejich počet rozšířil na šestnáct. A to především zásluhou M. N. Plekhanové, 
která od poloviny 80. let pokračovala v šlechtění na oddělení ovocných plodin ve výzkumném 
ústavu rostlinné výroby N. I. Vavilova v St. Peterburgu. Během posledních 25 let tak bylo 
vyšlechtěno v Rusku více než 68 kultivarů, z nichž alespoň 60 se komerčně pěstuje. [33, 46] 

Na japonském ostrově Hokkaido je zimolez znám stovky let. [33, 34] Ve východní 
medicíně je tradičně využíván k léčbě zánětlivých onemocnění. Byly prokázány jeho 
antiangiogenní, antinociceptivní a protizánětlivé účinky. [35] V tradiční čínské medicíně se 
používají květy, poupata či pupeny Lonicera Japonica (Jinyinhua) již tisíc let k léčbě horečky 
a infekčních onemocnění, odvary z větviček se užívaly pro své močopudné účinky a 
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schopnosti snižovat krevní tlak, čerstvé plody pomáhaly při léčbě angíny, žaludečních a 
jaterních obtíží a odvar z listů při chorobách hrdla a očí. [36, 46, 48]  

Lonicera caerulea (zimolez modrý) se vyskytuje v České republice několik desítek let a 
v současné době je prodáván pod obchodní značkou Kamčatská borůvka®. [46] 

2.3.2 Výskyt a stanoviště 

Zimolez roste v mírném pásu severní polokoule. Pochází z Ruska (poloostrov Kamčatka, 
Sibiř), severovýchodní Asie a Japonska. Geograficky se vyskytuje od Karpat přes 
jihovýchodní Evropu, Kazachstán, Kyrgystán až k Dálnému východu (Sibiř, Ussurijská 
oblast, Sachalin, Kamčatka, Kurilské ostrovy). [28, 33, 37, 48] Na jihu se nejvíce nachází v 
Mexiku, severní Africe, na Jávě a Filipínách. [46] 

Lonicera caerulea var. kamtschatica je původem z ruského poloostrova Kamčatka. Tento 
druh byl úspěšně rozšířen i mimo původní stanoviště. Jeho sladké plody připomínající 
borůvky se pěstují v Rusku, Číně a Japonsku. V Evropě a Severní Americe jsou však relativně 
neznámé. V americkém státě Oregon byl spuštěn experimentální program k vyhodnocení 
potenciálu zimolezu kamčatského jako komerčně pěstovaného ovoce. [39, 42, 43] 

Keř Lonicera maackii původně rostoucí v Asii se rozšířil do Severní Ameriky, kde jako 
škodlivý invazivní podrost listnatých lesů snižuje původní druhovou rozmanitost rostlin. [40] 

Lonicera Japonica roste na úpatí hor či hrází v nadmořské výšce od 50 do 600 metrů v 
Japonsku, Číně a Koreji. [41]  

Jedlé druhy zimolezu jsou dlouhověké a nenáročné na půdní i klimatické podmínky.  Jejich 
předností je vysoká mrazuvzdornost v dřevě i květu (rostliny přežívají mrazy s teplotami 
okolo −46 °C), nižší náročnost na půdní zásobu živin a pH a odolnost vůči chorobám či 
napadení škůdci. Vyžadují pouze dostatek vlhkosti. [28, 32, 34] 

Zimolez poskytuje největší sklizeň a nejkvalitnější plody pokud je pěstován na otevřeném 
a dobře osvětleném místě. Vhodné jsou rovinaté plochy nebo mírné svahy. Nežádoucí jsou 
naopak suché nebo přemokřené půdy. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu je podzim.  

Suché a teplé počasí při zrání plodů podporuje obsah cukru, barviv a tříslovin. Naopak při 
chladném a deštivém počasí se zvyšuje obsah kyseliny askorbové a plody jsou kyselejší. [32] 

2.3.3 Morfologický popis 

Rod zimolez zahrnuje opadavé, stálezelené, keřovité, vzpřímené, někdy poléhavé, 
popínavé nebo plazivé dřeviny.[46, 48]  

Kořenový systém zimolezu je silný, bohatě větvený do šířky 2–3 m a kořeny zasahují do 
hloubky 0,80 m. [32] 

Pěstitelským tvarem je vzpřímeně rostoucí hustě větvený keř, který dosahuje výšky 1,6 až 
2,5 m. Během svého růstu vytváří podrůstající letorosty, které jsou v závislosti na obsahu 
anthokyanů nazelenalé až fialově hnědé a u některých odrůd jsou ochlupené. Větve některých 
odrůd se široce rozkládají až na ornici a jsou pak obtížně ošetřovatelné. Aby se podpořil 
vzpřímený tvar keře, takovéto větve se odstraňují. [28, 32]  

Listy zimolezu jsou 4–10 cm dlouhé, 1,3–4,2 cm široké, jednoduché, vstřícné, celokrajné a 
mohou mít kopinatý, oválný, vejčitý až opakvejčitý tvar. Čepel může být lysá i ochmýřená. 
Barva listů může být v závislosti na druhu a odrůdě modrošedá, žlutozelená až tmavě zelená. 
Některé odrůdy tvoří velké palisty, které neopadávají a zůstávají na výhonech i následující 
rok. 
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Květy bývají oboupohlavné, mají velikost okolo 2 cm a mohou tvořit i dvoukvětá 
květenství. [32, 46, 48] Rostlina je samosprašná a hmyzosnubná. Koruna květů může být 
trubkovitá, trychtýřovitá, trubkovitě nálevkovitá nebo zvonkovitá. Kvetení probíhá 7–10 dní 
v závislosti na oteplení, od února do dubna. Barva květů je bílá, světle žlutá až žlutozelená 
nebo červená. Otevřené květy snášejí nízké teploty až −8 °C, poupata dokonce −10 °C.  
[28, 32, 46, 48]  

V současnosti jediným druhem zimolezu pěstovaným jako ovocný keř je Lonicera 
caerulea s tmavomodře zbarvenými plody, které mají silnou barvící schopnost. Vytvářejí 
souplodí dvou srostlých bobulí o délce 15–35 mm a průměru 6–15 mm, jsou pokryté slupkou 
a v místě srůstu zůstává šev. Hmotnost plodu je 0,7–1,4 g. Pro různé odrůdy mají rozmanitý 
tvar, který může být okrouhlý, oválný, válcovitý, vřetenovitý nebo džbánkovitý a vyznačují se 
voskovitým povrchem. [28, 32, 46] Chuť plodů je v závislosti na kultivaru hořká, kyselá až 
trpce sladká. 

Plody nejedlých druhů zimolezu jsou většinou bez chuti, resp. nepříjemné chuti a jsou 
často mírně jedovaté. Vybarveny jsou žlutě, oranžově, červeně, modře až černě. 

Zimolez patří mezi rané ovoce a jeho plody dozrávající většinou na jaře a v létě slouží jako 
potrava ptákům. [46, 48] 

Součástí každého plodu jsou obvykle dvě semena zanedbatelné velikosti neznatelné pro 
konzumenta. Hmotnost 1000 semen je přibližně 1 g. [32] 

 
 

 

Obrázek 2.7: Keř zimolezu kamčatského [106] 
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2.3.4 Druhy zimolezu 

Rod Lonicera (zimolez) je botanicky zařazen do čeledi Caprifoliaceae (zimolezovité), kam 
také patří například rody Sambucus (bez), Viburnum (kalina) a Linnaea (zimozel) a zahrnuje 
asi 180 druhů. [46] 

Z toho je jedlých podle různých autorů od jednoho do 17 druhů z podsekce caeruleae. 
Jedná se o odrůdy následujících botanických druhů: Lonicera edulis, Lonicera kamtchatica, 
Lonicera altaica a Lonicera boczkarnikovae, které byly vyšlechtěny v Rusku a Lonicera 
caerulea var. emphyllocalyx pocházející z japonského ostrova Hokkaido. [34] 

Na základě morfologické, anatomické, biochemické studie a analýzy DNA a ploidií ve 
spojení s geografickým mapováním genetického původu zimolezu modrého bylo zjištěno, že 
genetická diverzita plodin v Eurasii zahrnuje především čtyři druhy, kterými jsou diploidní 
endemické: L. edulis Turcz. ex Freyn, L. boczkarnikowae Plekh., L. iliensis Pojark a 
tetraploidní L. caerulea L.  

Pouze několik málo jedlých druhů zimolezu plodí sladké chutné bobule podobné borůvce. 
Těmito druhy jsou: Lonicera kamtschatica a Lonicera edulis. U druhů Lonicera altaica a 
Lonicera pallasii může být patrná výrazná hořkost způsobená přítomností esterů kyseliny 
jablečné a citrónové. [34] 

Lonicera caerulea L. 

Zimolez modrý též sladkoplodý je opadavý, hustě větvený, 0,7–2,0 m vysoký keř 
pocházející z Asie a Severní Ameriky. Plody planě rostoucích rostlin jsou obvykle drobné a 
hořké, jejich šlechtěním v ruských šlechtitelských stanicích se podařilo získat ušlechtilé 
odrůdy s dostatečně velkými a sladkými plody. Při vhodných pěstitelských podmínkách lze 
ročně z jednoho keře získat 2–3 kg bobulí, oválného až válcovitého tvaru a barvy tmavé 
námořnické modři až fialové. Chuť připomíná borůvky nebo černý rybíz. Jedná se o první 
jarní ovoce, které v tuzemských podmínkách dozrává v květnu až červnu. V Japonsku je 
zimolez známý pod názvem „haskap“ a je široce využíván k výrobě nejrůznějších 
produktů.[43, 47] 

Druh Lonicera caerulea L. je zařazen do sekce Isika Rehd., podsekce Caeruleae Rehd., 
jejíž rozsah je diskutován. V důsledku rozdílných výzkumných metod a pochopení definice 
druhu zahrnuje podsekce podle různých autorů až 11 druhů. V současnosti převažuje 
zařazování původních druhů L. altaica, L. caerulea, L. emphyllocalyx („haskap“), L. edulis 
(zimolez jedlý), L. kamtschatica (zimolez kamčatský), L. pallasii, L. stenantha, L. venulosa 
jako poddruhy druhu L. caerulea. [46, 47] 

Některé prameny uvádějí následující botanické rozdělení jedlých druhů: 

• řada Pallasianae   Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. 
  Lonicare pallasii Ldb. 

• řada Edules   Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn 
• řada Stenantha   Lonicera turczaninowii Pojark. 

  Lonicera altaica Pall. 
  Lonicera stenantha Pojark. [48] 
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Lonicera japonica L. 

Lonicera japonica Thunberg pochází z Východní Asie. Je to popínavá rostlina, která 
během svého růstu ovíjí stromy nebo keře do výšky více než 10 metrů. Listy jsou oválné, bílé 
nebo žluté květy mají sladkou vůni. Plody tohoto druhu mají tmavě modrou barvu, velikost 
obvykle 5–8 mm a obsahují velké množství semen. V Jižní Koreji se na jaře sbírají mladé 
listy jako zelenina a květy slouží pro výrobu místního čaje nebo vína. Odvary z rostlin jsou 
v lidovém léčitelství používány k léčbě vředů, bolestí hlavy, horečnatých a respiračních 
onemocnění. [44] 

Lonicera maackii L. 

Lonicera maackii je invazivní, opadavý, vzpřímený keř pocházející z Asie, dorůstající 
výšky až 4,8 m. Listy jsou opakvejčité, 5,1–7,6 cm dlouhé, 1,3–3,8 cm široké a obvykle 
přetrvávají do zimy. Květy jsou trubkovité, bílé až žluté, intenzivně vonící a rozkvétají 
obvykle v květnu až červnu. Zralé plody mají červenou barvu a v průměru jsou 0,6 cm velké. 
[50] Od roku 1855 byl vysazován jako okrasná dřevina v Severní Americe. Zde však svými 
allelopatickými účinky vůči jiným rostlinám snižuje diverzitu rostlin a býložravců. Rostlina 
vytváří v listnatých lesích podrost, který škodí především intenzivním zastíněním. Podle 
některých studií mohou být devastační účinky způsobeny také allelopatickými chemikáliemi 
přítomnými v listech, které inhibují klíčení semen jasanu nebo přežití sazenic javoru. [49, 50] 

Tabulka 2.1: Vybrané druhy zimolezu – přirozený výskyt a charakteristika[46] 
 

 
Latinský název 
 

 
Přirozený výskyt 
 

 
Výška (m) 
 

 
Barva plodů 
 

    

L. albiflora Torr. & 
Gray 

Severní Amerika 4 (popínavý) Oranžová 

L. caerulea L. 
Evropa, 
Severovýchodní Asie 

2 tmavě modrá 

L. canadensis Batr. ex 
Marsh. 

Severní Amerika 1,5 oranžová, červená 

L. caprifolium L. Evropa, Východní Asie 6 (popínavý) oranžová, červená 
L. chrysantha Turcz. ex 
Ledeb. 

Secerovýchodní Asie, 
Japonsko 

4 Vínová 

L. etrusca Santi Středozemí 4 (popínavý) Červená 
L. japonica Thunb. Východní Asie 4 (popínavý) Černá 
L. maackii (Rupr.) 
Herder 

Japonsko, Korea, 
Severní Čína 

5 vínová, černá 

L. morrowii Gray Japonsko 3 žlutá, červená, vínová 
L. reticulata Raf. Jihovýchodní Čína 3,5 Černá 
L. utahensis S. Wats. Severní Amerika 1,5 Červená 
L. xylosteum L. Evropa, Sibiř, Čína 3 Vínová 
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2.3.5 Odrůdy zimolezu 

Během několika minulých desetiletí byly na výzkumných institutech v Rusku a Japonsku 
vyšlechtěny z divoce rostoucích rostlin kultivary vhodné pro komerční produkci. 
Řadou analýz a geografickým mapováním genetických zdrojů modrého zimolezu byly 

vyčleněny v Rusku čtyři druhy, které zahrnují botanické variety edulis, kamtschatica, altaica, 
boczkarnovae. [38] 

Níže popsané odrůdy byly vyšlechtěny z Lonicera caerulea L. var. kamtschatica a jedná se 
tak o kultivary ruského původu: 

• ′Altaj ′ - Slovenská odrůda vznikla křížením druhů Lonicera kamtschatica x Lonicera 
turczaninowii ve šlechtitelském ústavu Bojnice v roce 2001. Mrazuvzdorný keř roste bujně do 
výšky 2 m a vytváří kompaktní až mírně rozložité tvary. Plody jsou velké, podlouhlé, na 
konci zašpičatělé, s hrbolatou, tmavě modrou slupkou s šedým voskovým povlakem o 
hmotnosti 0,71 g. Bobule mají šťavnatou dužninu sladkokyselé chuti s výrazným borůvkovým 
aroma. Jedná se o cizosprašnou odrůdu, která vyžaduje k dokonalému opylení pyl cizí odrůdy. 
Proto se v ČR společně s odrůdou Amur často prodávají jako vzájemní opylovači. Tato 
nenáročná odrůda poskytuje vysokou sklizeň a má velmi dobré organoleptické vlastnosti. [28, 
32, 47] 

• ′Amfora′ - Ruská odrůda vznikla v roce 1998 na Pavlovské výzkumné stanici 
Vavilovova výzkumného institutu volným opylením odrůdy ´Roksana´. Keř je středního 
vzrůstu 1,5 m, má okrouhlý, kompaktní tvar. Hmotnost džbánkovitého plodu je 0,89–1,2 g. 
Barva hladké slupky je fialkově modrá. Dužnina je příjemně sladkokyselá. [32, 47] 

• ′Amur′ - Odrůda vznikla ve slovenském šlechtitelském ústavu Bojnice z potomstva 
volného opylení ruské odrůdy ′Gerda′. Keře jsou přibližně 1,5 m vysoké středně husté, 
kompaktního tvaru. Plody s průměrnou hmotností 0,67–0,8 g mají oválný až hruškovitý tvar a 
hladkou tmavě modrou slupku. Dužnina je šťavnatá, sladká s mírným borůvkovým aroma.  
Odrůda je odolná vůči mrazům, chorobám a škůdcům, avšak méně úrodná. [28, 32, 47] 

• ′Fialka′ - Odrůda pochází z ruské výzkumné stanice VIR jako semenáč odrůdy 
´Roksana´. Keř je hustý, okrouhlého tvaru a středního vzrůstu. Plody o hmotnosti 0,83 g mají 
džbánkovitý tvar a fialově modrou barvu. Dužnina je sladkokyselá. Odrůda vyniká vysokou 
mrazuvzdorností. [32] 

• ′Leningradský velikán′ - Ruská odrůda vyšlechtěná na VIR ze semen třetí generace 
zimolezů z okolí Petropavlovska na poloostrově Kamčatka. Keř je středně vysoký. Plody mají 
cylindrický zašpičatělý tvar a hmotnost přibližně 1 g. Povrch pevné slupky je mírně hrbolatý 
s výrazným voskovým povlakem. Dužnina má velmi příjemnou sladkokyselou chuť a výrazné 
aroma. [47] 

• ′Viola′ - Odrůda byla zaregistrována v roce 2003 na VIR a vznikla křížením odrůdy 
´Sajanská 317´ x ´Leningradský velikán´. Keře jsou vysokého vzrůstu a mají oválnou hustou 
korunu. Tmavě modré plody mají protáhle oválný tvar a průměrnou hmotnost 0,94–1,0 g. 
Slupka je silná s hrbolatým povrchem a voskovým povlakem. Dužnina plodu je sladkokyselá 
s mírnou hořkostí. Odrůda vyniká vysokou mrazuvzdorností a úrodností, nemá však optimální 
organoleptické vlastnosti. [32, 47] 

Některé další ruské odrůdy: 
• Rané odrůdy (zrají v polovině června): ´Goluboje vereteno´, ´Tomička´, ´Morena´ 
• Středně rané odrůdy: ´Vasjuganská´, ´Gerda´, ´Zoluška´, ´Sinaja ptica´, ´Volchova´ 
• Středně zrající odrůdy: ´Bakcarskaja´, ´Nimfa´ 
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• Středně pozdní odrůdy: ´Kamčadalka´, ´Roksana´ [32, 47] 
V roce 2007 byly oficiálně zaregistrovány nové kanadské odrůdy vyšlechtěné jako kříženci 

′Kiev#8′ x ′Tomička′ na saskatchewanské univerzitě. Jedná se o odrůdy ´Tundra´a ´Borealis´ 
s velkými chutnými plody vhodnými pro přímou konzumaci. [47] 

Pan M. Chovanec z Lipníku nad Bečvou vyšlechtil českou velmi ranou odrůdu ´Modrý 
triumf´, která tvoří středně vysoké, vzpřímené, řidší, kompaktní keře s rezavě hnědou kůrou. 
Květy mají bíložlutou barvu. Plod je velký, podlouhlý, válcovitý s hladkou, tmavě modrou až 
fialově modrou slupkou pokrytou voskovým povlakem. Dužnina je šťavnatá, sladce navinulé 
chuti se silným borůvkovým aroma. [28, 45] 

2.3.6 Chemické složení 

Plody různých druhů zimolezu obsahují v závislosti na pěstitelských podmínkách 10–
14,6 % sušiny, z toho 14,8 % připadá na rozpustnou vlákninu. Hlavními složkami bobulí jsou 
sacharidy 7,2 % (3–13 % cukru, 1,1–1,6 % pektinu), 1,5 % lipidy, 1,6 % proteiny (nejvíce 
kyselina glutamová a arginin a ve větším množství kyselina asparagová, leucin, fenylalanin a 
glycin), organické kyseliny, polyfenoly (400–1500 mg.100 g-1). Z minoritních složek je 
zastoupen rutin (100–720 mg.100 g-1), kyselina askorbová (20–50 mg.100 g-1), tokoferoly, 
vitamíny A, B, β-karoten, triterpenické kyseliny, antokyany (1,4 mg.100 g-1), proanthokyany 
(700 mg.100 g-1), fenolové kyseliny (160 mg.100 g-1), katechiny (650 mg.100 g-1), kvercetin a 
isokvercetin (30 mg.100 g-1), minerální látky hořčík, fosfor, vápník a draslík. Celkový obsah 
biologicky aktivních látek, flavonolů a flavonů je 70–140 mg.100 g-1. Zjištěná energetická 
hodnota plodů L. caerulea byla 1380 kJ.kg-1. [32, 34, 42, 46] 

Sacharidy 

Sacharidy v plodech Lonicera caerulea tvoří 7,2 % hmotnosti. Z volných sacharidů 
převažuje glukóza (3,2 %) a fruktóza (2,9 %). Přítomné vázané sacharidy představuje glukóza 
(0,8 %), galaktóza (0,2 %) a arabinóza (0,1 %).  

Tuky 

Celkový obsah lipidů v plodech zimolezu je 1,52 % hmotnosti. Lipidová frakce obsahuje 
především uhlovodíky, steroly, triacylglyceroly a fosfatidylcholin. Minoritními složkami jsou 
volné mastné kyseliny, kyselina fosfatidová, fosfatidylserin, fosfolipidy, digalaktosylglycerol 
a fosfatidylethanolamin. Podíl mastných kyselin tvoří 0,89 % hmotnosti. Nejvíce jsou 
zastoupeny kyselina palmitová (38,2 %), olejová (27,6 %), stearová (14,7 %), myristová 
(9,2 %), linolová (5,9 %), palmitoolejová (2,8 %) a laurová (1,6 %). Nezmýdelnitelný podíl 
(steroly, alkoholy a uhlovodíky) představují 0,46 % váhy plodu. Nejvíce zastoupenými steroly 
jsou α-amyrin (29,6 %), β-amyrin (24,7 %), stigmasterol (14,8 %) a kyselina ursulová 
(11,5 %).  

Organické kyseliny 

V čerstvých plodech bylo stanoveno množství organických kyselin 12,2 % sušiny. Nejvíce 
zastoupenými kyselinami jsou kyselina jablečná (18 %), citrónová (3,7 %), malonová a 
chininová. [42, 46] 
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Fenolové sloučeniny 

Ze zkoumaných vzorků drobného bobulového ovoce rostoucího na západě Kanady byl 
stanoven nejvyšší obsah polyfenolických sloučenin u bobulí zimolezu jedlého (1,11 mg 
kyseliny gallové na 100 g plodů). 

Fenolová frakce u čerstvých plodů L. kamtschatica představuje 4 %, z toho tvoří 3,5 % 
fenoly zahrnující antokyany (18,5 %), flavonoidy a fenolové kyseliny. V případě L. edulis je 
podíl fenolů pouze 0,4–1,5 % hmotnosti čerstvých plodů. Plody L. caerulea obsahují 20,1 % 
polyfenolů, z toho 18,5 % anthokyanů (glykosidy kyanidinu, delfininu, pelargoninu), 0,7 % 
fenolových kyselin (chlorogenové, kávové, ferulové, protokatechové, gentisové, rozmarýnové 
a vanilinové) a 0,9 % flavonoidů (kvercetinu a jeho glykosidů, epikatechinu a apigeninu).  
[34, 37] V nadzemních částech L. japonica byly prokázány kyseliny protokatechová a 
chlorogenová. [46] 

Anthokyany 

Tyto ve vodě rozpustné pigmenty se obvykle vyskytují v rostlinách glykosylovány jako  
3-glykosidy a 3,5-diglykosidy, aglykony se vyskytují jen omezeně. [46] 
Čerstvé bobule L.caerulea a L. kamtschatica obsahují 0,31 % antokyanů, především 

kyanidin-3-glukosid (60–88 %), následuje kyanidin-3-rutinosid (1–11 %) a kyanidin-3,5-
diglukosid (0,9–9,9 %), dále peonidin-3-glukosid (2,8–5,9 %), minoritně glykosidy 
paeonidinu a pelargonidinu a v malém množství glykosylované deriváty delfinidinu a 
petunidinu. [42, 43, 46] L.caerulea obsahuje take kyanidin-3-gentiobiosid, zatímco  
L. kamtschatica malvidin 3-glukosid. [43] 

2.3.7 Využití zimolezu jedlého 

Lonicera caerulea L. patří k méně známým druhům ovoce s jedinečnými vlastnostmi, 
kterými jsou vysoká odolnost rostliny i květů vůči mrazu, brzké období sklizně, žádoucí 
organoleptické vlastnosti, vysoký obsah flavonoidů a dalších bioaktivních látek prospěšných 
pro lidské zdraví. Biologická aktivita plodů spočívá především v obsahu fenolových sloučenin 
a vitamínu C. [38, 46] Přítomné anthokyany vykazují antiaterogenní působení. Kyanidin a 
jeho glykosidy omezují růst rakovinných buněk plic a tlustého střeva. Také delfinidin, 
malvidin, petunidin a peonidin mají antikancerogenní účinky. Polyfenolové sloučeniny mají 
také schopnost snižovat hladinu krevního cukru obdobně jako inzulín. Rozpustné 
proanthokyanidiny inhibují pankreatickou a žaludeční lipázu a mohou být využity k léčbě 
obezity. Kyseliny chlorogenová a protokatechová mají hepatoprotektivní a protinádorové 
účinky. [46] Plody, květy, listy, kůra i větvičky se v místech přirozeného výskytu zimolezu 
využívaly v lidovém léčitelství jako diuretikum, antiseptikum, prostředek proti hypertenzi a 
chorobám zažívacího traktu. [46, 48] Šťáva z plodů může být díky vysokému obsahu barviv 
najít uplatnění jako přírodní barvivo potravinářských výrobků. [48] 
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2.4 Kyselina askorbová (vitamín C) 

2.4.1 Úvodní informace 

Vitamín C je chemicky nejjednodušším vitamínem a z toho důvodu byl prvním 
izolovaným a strukturně popsaným vitamínem. Průmyslově se vyrobí více vitamínu C než 
jiných vitamínů. Je jedním z několika málo čistých chemických sloučenin, které jsou 
pravidelně užívány lidmi v gramových množstvích. Syntetický vitamín C je hojně užívaným 
potravinovým aditivem označovaným E číslem E 300. Na rozdíl od jiných aditiv nejsou proti 
jeho přítomnosti v potravinách námitky, protože není pochyb o jeho antioxidačních 
schopnostech podporujících stabilitu potravin, do kterých byl přidán. [51] 

Většina rostlin a živočichů je schopna syntetizovat askorbát z glukózy. Syntéza se u 
primitivních ryb, obojživelníků a plazů odehrává v ledvinách, u savců v játrech. Lidé, ostatní 
primáti, morčata a několik druhů netopýrů živících se ovocem, si nedokáží askorbát 
syntetizovat v důsledku mutace genu kódujícího enzym L-gulunolaktonooxidázu, nezbytnou 
pro poslední krok syntézy. Z tohoto důvodu je pro ně kyselina askorbová vitamínem. Je 
derivátem hexózy – dehydrolaktonem kyseliny L-gulonové, která je produktem hydrogenace 
kyseliny D-glukuronové na C1. Lidská strava obsahuje kyselinu askorbovou i 
dehydroaskorbovou a k absorpci dochází prostřednictvím enterocytů tenkého střeva. [55, 61]  

Historie 

Skorbut neboli kurděje je smrtelná nemoc známá již od dob starověkého Egypta.  
Skotský lékař James Lind v roce 1747 uskutečnil experiment, ve kterém dvanáct mužů 

nemocných kurdějemi rozdělil do šesti dvojic a každou z nich léčil rozdílným způsobem. 
Dvojice, jejichž lékem byly dva pomeranče a jeden citron denně se během šesti dnů vyléčila. 
V roce 1753 výsledky experimentu publikoval v knize „A Treatise of the Scurvy”.  

V roce 1975 zavedlo Královské loďstvo na základě experimentu Sira Gilberta Blanea, 
ovlivněného knihami Jamese Linda, jako účinný lék v prevenci kurdějí unci (30 ml) citrónové 
šťávy denně. [51, 53] 

Až v prvním desetiletí dvacátého století bylo konečně uznáno, že v ovoci a zelenině je 
látka nebo skupina látek, které jsou nezbytné pro lidské zdraví. Jedním z hlavních problémů 
ve výzkumu léčby kurdějí byla skutečnost, že laboratorní zvířata, jako například krysy, jsou 
vůči tomuto onemocnění imunní. Dnes víme, že příčinou je jejich schopnost biosyntézy 
vlastního vitamínu C. V roce 1907 Axel Holst a Theodor Frölich publikovali výzkum, ve 
kterém byla využita morčata.  

Desetiletí mezi lety 1920–1930 bylo významným obdobím ve výzkumu vitamínu C. Byla 
provedena řada pokusů o izolaci tohoto vitamínu. [51] V roce 1928 Albert Szent-Györgyi 
izoloval při výzkumu biologické oxidace z pomerančů krystalky neznámé látky, kterou 
původně nazval „ignóza“, při publikování jeho práce však sloučeninu přejmenoval podle 
návrhu redaktora „hexuronová kyselina”.  

Szent-Györgyi poslal tuto „hexuronovou kyselinu“ do Birminghamu Normanu Haworthovi 
k určení její chemické struktury, který zjistil, že se o kyselinu hexuronovou nejedná a 
společně ji přejmenovali na kyselinu askorbovou (kvůli prevenci skorbutu). [51, 53] 

V roce 1937 získal Szent-Györgyi za izolaci kyseliny askorbové, a Sir Haworth za výzkum 
její struktury a syntézy, Nobelovu cenu. [53] 
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2.4.2 Struktura a názvosloví 

Kyselina askorbová tvoří v důsledku asymetrických uhlíků C-4 a C-5 čtyři možné 
stereoizomery. Aktivitu vitamínu C však vykazuje pouze L-askorbová kyselina (γ-lakton 2-
oxo-L-(-)-gulonové kyseliny). Její izomer D-askorbová kyselina a další dvojice enantiomerů 
L- a D-isoaskorbová kyselina, nazývané také L- a D-erythorbová kyselina tuto aktivitu téměř 
nevykazují. [52, 54] Kyselina erythorbová nemá aktivitu vitamínu C, ale chová se podobně 
jako askorbát v  redoxních systémech v potravinách, a proto nachází podobné uplatnění jako 
potravinářská přídatná látka. [52]  

Vitamínem C nazýváme celý reverzibilní oxidačně-redukční systém, charakterizovaný 
přenosem dvou elektronů, který zahrnuje kromě kyseliny L-askorbové také L-askorbylradikál 
(produkt její jednoelektronové oxidace), kyselinu semidehydro-L-askorbovou  
(L-monodehydroaskorbovou) jako meziprodukt ve formě volného radikálu a  
L-dehydroaskorbovou kyselinu (γ-lakton 2,3-dioxo-L-(+)-gulonovou kyselinu) jako produkt 
dvouelektrodové oxidace. Přenos elektronů je reverzibilní dokud nedojde k porušení kruhu 
kyseliny dehydroaskorbové hydrolytickým štěpením, kdy vzniká kyselina 2,3-dioxo-L-
gulonová a aktivita vitamínu C tak zaniká. [52, 54] 

 
 

 
 

 

Obrázek 2.8: Biologicky aktivní formy vitamínu C [52] 

 

2.4.3 Fyzikálně-chemické vlastnosti vitamínu C 

Kyselina askorbová je ve vodě rozpustný esenciální mikronutrient se dvěma 
ionizovatelnými hydroxylovými skupinami. Je to dvojsytná kyselina, kdy pK1 je 4,2 a pK2 je 
11,6 a tedy monoanion askorbát je dominantní formou při fyziologickém pH. [54, 61] 

Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) je kyselina askorbová stabilní a tvoří bílý 
krystalický prášek. Je to sloučenina bez zápachu, kyselé chuti. [57] Askorbát sodný často 
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obsahuje významné množství oxidačních produktů, které způsobují žluté zabarvení. Při 
hodnotách pH 6 až 7,8 lze snadno určit čistotu a koncentraci roztoku askorbátu pomocí jeho 
absorbance (ε265 = 14,500 M-1s-1). [61] 

 Tato sloučenina je velmi málo odolná vůči teplu a oxidaci. Snadno se ničí při skladování, 
povaření či jiných kulinářských úpravách, při kontaktu s kovy a působením vzdušného 
kyslíku. Dokonce již namočení neoloupaného ovoce do studené vody způsobuje úbytek 
vitamínu C. V kyselejší vodě bez předchozího povaření pro odpaření CO2 se oxiduje rychleji. 
Produktem oxidace kyseliny askorbové je kyselina dehydroaskorbová, která poměrně snadno 
otevírá laktonový kruh a tímto ztrácí biologickou aktivitu. 

Stejně jako jiné vitamíny se kyselina askorbová nevyskytuje izolovaně a je doprovázena 
dalšími živinami a je tak součástí bioflavonoidového komplexu. Bioflavonoidy (též vitamín 
P) usnadňují funkci vitamínu a podporují jeho aktivitu. V brukvovitých rostlinách se nachází 
vázaná forma kyseliny askorbové – askorbinogen, která nemá aktivitu vitamínu C.  
[54, 55, 56] 

Tabulka 2.2: Fyzikální a chemické vlastnosti vitaminu C [51, 57] 
 

  
pH 2–3 
bod tání – rozmezí (°C) 190–192 
relativní molekulová hmotnost 176,14 
pKa 1.st. (C-3̠OH) 4,25; 2.st. (C-2̠OH) 11,79 
specifická rotace [α]D

20 = +23° ve vodě; [α]D
18 = +49° 

v metanolu 
rozpustnost (g.100 cm-3 při 20 °C) 33 (voda), 3 (ethanol), 1 (glycerol) 

nerozpustná v chloroformu, benzenu, etheru, 
petroletheru, v tucích a olejích 

hustota (g.cm-3) 1,65 
teplota rozkladu (°C) 553 °C 
  

 

2.4.4 Fyziologické a metabolické účinky 

Kyselina askorbová se v organismu reverzibilně přeměňuje na kyselinu 
dehydroaskorbovou, která má plnou biologickou účinnost vitamínu C. Metabolizuje se 
především na kyselinu oxalovou, která je vylučována močí. [58] 

Askorbát je redukujícím cukrem, navíc se specifickou funkcí jako kofaktor různých 
redoxních reakcí. Působí jako relativně nespecifické redukční činidlo. Některé z těchto 
nespecifických reakcí jsou fyziologicky významné, u jiných in vitro podporuje účinek řady 
enzymů, pro které však není kofaktorem. [59] Princip působení kyseliny askorbové vyplývá z 
jejich redukčních vlastností. Je kofaktorem řady hydroxylačních a amidačních reakcí při nichž 
dochází k uvolňování redukčního radikálu H+. Umožňuje hydroxylaci prolinu a lysinu při 
biosyntéze kolagenu ve fibroblastech nezbytnou pro vyzrávání pojiva, hojení ran a vývoj 
zubů. Účastní se hydroxylace steroidů, biosyntézy karnitinu, mikrosomálního metabolismu 
látek. Ovlivňuje metabolismus tyrosinu a tryptofanu. [55, 58] Vitamín C je důležitý také při 
biosyntéze mukopolysacharidů, prostaglandinů, pro absorpci iontových forem železa tím, že 
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železo z potravy redukuje a zvyšuje tak jeho intestinální vstřebatelnost. Dále stimuluje 
transport sodných, chloridových i vápenatých iontů. [52, 54] Podporuje schopnost organismu 
vylučovat jedovatou měď, olovo a rtuť. Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu jeho přeměnou 
na žlučové kyseliny. Kyselina askorbová také usnadňuje vstřebávání některých aminokyselin. 
[56] Kyselina askorbová je významným antioxidantem proti některým reaktivním formám 
kyslíku a dusíku, čímž účinně působí proti oxidačnímu poškození ostatních substrátů a 
zároveň chrání před oxidací jiné antioxidanty, jakými jsou tokoferol a retinol, jejichž 
koncentrace v buňkách jsou mnohem nižší. [54, 55] Jeho antioxidační funkce spočívá 
v redukci anorganických i organických radikálů, jako O2

0˗, HO2
0, HO0, hydrofilních RO2

0, 
NO2

0, reakcích s 1O2 a HClO a regeneraci tokoferolu z tokoferolového radikálu, kdy přechází 
na askorbylový radikál, nebo také v regeneraci glutathionu z jeho oxidované formy. [54] 
Ochrannou funkci má i v případě nestálé formy kyseliny listové. Umožňuje hydrogenaci 
folátu na tetrahydrofolát (biosyntéza katecholaminů). Blokuje tvorbu nitrosaminů, 
karcinogenních látek vznikajících v uzeném mase konzervovaném nitráty, a vystupuje tak 
jako modulátor mutageneze a karcinogeneze. [52, 55, 56] 

Kyselina askorbová patří mezi hydrosolubilní vitamíny, jejichž antioxidační účinky se 
uplatňují již ve vodné fázi.   

Vitamín C je kvůli nízkému jednoelektronovému redukčnímu potenciálu askorbátu i 
askorbylového radikálu považován za ideální antioxidant. Vznikající askorbylový radikál je 
navíc stabilní a má nízkou reaktivitu. Produkt dvouelektronové oxidace askorbátu, kyselina 
dehydroaskorbová, může být zpětně redukována glutathionem na askorbát a jeho enzymy, 
nebo rovnou hydrolyzována na kyselinu 2,3-dioxogulonovou. 

Vitamín C je kofaktorem či kosubstrátem osmi enzymů. Na jeho příjmu a koncentraci 
v séru závisí aktivita enzymů mono- a dioxygenázy při amidaci peptidů a metabolismu 
tyrozinu, cholesterol 7α-monooxygenázy v metabolismu cholesterolu a steroidů. Kyselina 
askorbová udržuje centrální kovové ionty těchto mono- a dioxygenáz v redukovaném stavu 
pomocí svého redoxního potenciálu. Vitamín C také udržuje tioly v redukovaném stavu. [54] 

2.4.5 Doporučená denní dávka 

Minimální doporučená dávka vitamínu C byla stanovena na základě Sheffieldovy studie 
(Lékařská výzkumná rada, 1948), která prokázala, že denní příjem 10 mg kyseliny askorbové 
je adekvátní prevencí kurdějí nebo vyléčení klinických příznaků. [59] 

Příjem 10 mg vitamínu C denně je dostačující v prevenci skorbutu, avšak doporučená 
denní dávka kyseliny askorbové v současné době je 60 až 200 mg. Dříve byla stanovená 
dávka nižší (30 mg), příjem 60 mg vitamínu C se doporučoval především těhotným ženám. 
Denní dávky až 1000 mg denně mohou být podávány pacientům s respiračními chorobami. 
[52] 

V těle se zásoba vitamínu C příliš nevytváří (až na nadledviny). [55] Hladina vitamínu C 
v plazmě a tělesných tkáních je zcela závislá na perorálním příjmu a při jeho nedostatku ve 
stravě tato hladina prudce klesá. [54, 58] Při poklesu zásob pod 300 mg je organismus 
ohrožen skorbutem. Absorpce vitamínu C ve střevě probíhá pomocí transportního 
mechanismu závislého na dodávce energie, jedná se tedy o saturabilní proces. Procento 
vstřebávání při nadměrných dávkách klesá z původních 100 % na hodnotu 20 %. [58] Deficit 
vitamínu C u našeho obyvatelstva se projevuje především v předjaří. Zvýšená potřeba 
vitamínu C je u dětí do jednoho roku, především u dětí nekojených. Vyšší příjem je třeba 
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zajistit v období růstu, těhotenství, laktace, ve stáří, u sportovců nebo také u kuřáků, jelikož 
každá cigareta zničí 25 mg vitamínu C. [55, 56] 

Při perorálním příjmu farmakologické suplementace je doporučeno podávání preparátů s 
postupným uvolňováním v zažívacím traktu a postupnou resorpcí do krevního oběhu, takto se 
dosáhne dlouhodobě vyvážené hladiny vitamínu C v plazmě a jednotlivých tkáních. [54] 

 
Tabulka 2.3: Referenční dávky vitamínu C (mg na den)[59, 53] 

 

Věk Spojené 
království 
(1991) 

Evropská 
unie (1993) 

USA/Kana
da (2000) 

FAO 
(2001) 

ČR 

0-3 měsíce 25 ˗ 40 25 55 
1-3 roky 30 25 15 30 60 
4-6 let 30 25 25 30 70 
7-8 let 30 30 25 35 80 
Muži       
16-18 let 40 40 75 40 100 
19-30 let 40 45 90 45 100 
˃ 70 let 40 45 90 45 100 
Ženy      
16-18 let 40 40 75 40 100 
19-30 let 40 45 75 45 100 
˃ 70 let 40 45 75 45 100 
Těhotné 50 55 85 55 110 
Kojící 70 70 120 70 150 
Zdroje: Ministerstvo zdravotnictví v UK, 1991; Vědecký výbor pro potraviny při Evropské 

komisi, 1993; Lékařský výzkumný ústav v USA, 2000; FAO/WHO, 2001 
 

Hypovitaminóza 

Velká část obyvatel v České republice trpí deficitem vitamínu C neboli hypovitaminózou. 
Nedostatečná saturace organismu tímto vitamínem může vést ke zhoršení zdravotního stavu. 
U dětí může vyvolat Moellerovu-Barlowovu nemoc, u dospělých pak kurděje. [54] Nejvíce 
bývají zasaženy kapilární endotelie, zubní lůžko a dásně, dochází ke zhoršenému hojení ran a 
zvýšené krvácivosti. [58] Kurděje jsou nejznámějším projevem deficitu kyseliny askorbové a 
v akutní formě mohou být až smrtelné. Příznaky skorbutu vyplývají z nedostatečné 
hydroxylace prolinu v prokolagenu. Dochází k otokům sliznic, k vypadávání zubů v důsledku 
poškození kolagenních fibril desmodontu (závěsného aparátu zubů), vadné osifikaci a 
k poškození kapilár s tvorbou podkožních hemoragií. K dalším projevům patří anemie, ztráta 
chuti k jídlu, únava a také deprese či hysterie. [54, 56] 

Antivitaminem C způsobujícím ztráty kyseliny askorbové jsou oxidoreduktázy uplatňující 
se v metabolismu vitamínu C živočichů a rostlin. Mezi ně patří askorbátoxidáza, 
askorbátperoxidáza, monodehydroaskorbátreduktáza, dehydroaskorbátreduktáza, 
superoxiddizmutáza a askorbát: cytochrom-b-reduktáza. Nepřímo snižují množství vitamínu 
C polyfenolázy a další oxidoreduktázy. [52] 



36 
 

Hypervitaminóza 

K hypervitaminóze vitamínu C nedochází a velké dávky vitamínu C bývají dobře snášeny. 
Ačkoliv se nejedná o toxickou látku, při dlouhodobém užívání nadměrných dávek hrozí riziko 
urolitiázy. Zvyšuje totiž hladinu kyseliny šťavelové v moči, což může vést k tvorbě 
ledvinových kamenů. Lze tomu předejít úměrným zvýšením příjmu magnézia. Ačkoliv se 
neprokázalo, že by dávky nad 1 g denně způsobovaly nežádoucí účinky, přesto se před nimi 
v dnešní době varuje. Přerušení podávání nadměrných dávek vitamínu C může vyvolat tzv. 
rebound fenomén, kdy dojde k projevům hypovitaminózy i v případě, že příjem odpovídá 
doporučené denní dávce. Účelnost podávání megadávek vitamínu C až 2–10 g denně 
(doporučovaných např. Dr. Paulingem), ve snaze zabránit aterogenním či kancerogenním 
pochodům, zatím není podložena. Je však třeba zohlednit i možnost prooxidačního působení 
askorbátu, kdy redukuje Fe3+ na Fe2+ za tvorby volného radikálu ·OH. [55, 56, 58] 

2.4.6 Použití kyseliny askorbové 

Terapeutické využití 

Vitamín C stimuluje obranyschopnost organismu. [54] Askorbát se podává při nachlazení a 
infekčních onemocněních, kde byl prokázán jeho podpůrný účinek na funkci leukocytů a 
zvýšení tvorby interferonu, proteinu vylučovaného bílými krvinkami, který je schopen 
zamezit pronikání virů do těla. Vitamín C působí proti stárnutí svými antioxidačními účinky a 
také uplatněním při tvorbě kolagenu. Jako antihistamin potlačuje alergické projevy a zároveň 
čistí tělo od jedovatých látek. Strava s dostatkem vitamínu C snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi a tedy i riziko aterosklerózy a stařeckého šedého zákalu. Posiluje cévy a kapiláry a 
užívá se k rychlejšímu zhojení ran, kdy se zkoncentruje z okolních tkání na místě poškození. 
Askorbát má také významný vliv na mozkovou kůru a jeho deficit může způsobit pokles 
duševní výkonnosti. [55, 56] 

Kyselina askorbová hraje roli v ochraně organismu před vznikem nádorů především 
v trávicím traktu (dutina ústní, hltan, žaludek, rektum), nebo také v prsu. [54] 

Praktické využití 

Kyselina askorbová se využívá jako potravinářská přídatná látka především 
v konzervárenské a kvasné technologii, v technologii masa a tuků a v cereální technologii. 
Jako antioxidant se používá kromě kyseliny askorbové také její hydrofilní sůl askorbát sodný 
a lipofilní L-askorbyl-6-palmitát, který je zároveň účinný v inhibici tvorby kancerogenních 
nitrosaminů v masných výrobcích, stejně jako nepolární acetaly kyseliny askorbové odvozené 
od stabilnějších mastných aldehydů. Askorbová kyselina se používá také ke zlepšení 
pekařských vlastností mouky v množství 10–100 mg.kg-1. Askorbylpalmitát v množství 
0,006–0,04 % slouží jako antioxidant v tucích a olejích. 

Přidáním kyseliny askorbové do ovocných džusů nebo ke konzervovanému ovoci lze 
zabránit nežádoucí změně senzorických vlastností způsobených oxidací vzdušným kyslíkem. 
Ke zpracovanému ovoci v hermeticky uzavřených obalech se proto přidává 3–7 mg kyseliny 
askorbové na 1 cm3 přítomného vzduchu. Také se používá jako inhibitor reakcí enzymového 
hnědnutí obvykle s kyselinou citrónovou, kdy se oloupané, nakrájené či sušené ovoce nebo 
zelenina ponoří na 3 minuty do roztoku 1–3 % askorbové kyseliny, 0,1–0,3 % chloridu 
vápenatého, popřípadě 0,015 % hydrogensiřičitany.  
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Kyselina askorbová v množství 20–30 mg.kg-1 se přidává do piva, aby zabránila vzniku 
tzv. chladových a oxidačních zákalů piva a nežádoucích senzorických změn při skladování. 
V případě vína umožňuje snížit přídavek oxidu siřičitého.  

Kyselina askorbová, popřípadě askorbát sodný či askorbylpalmitát v množství  
60–180 mg.kg-1 společně s dusitany urychluje uzení či vývoj nitroxymyoglobinu, 
charakteristického pigmentu syrového masa s obsahem dusitanů. V množství  
300–1000 mg.kg-1 zesiluje inhibiční účinky dusitanů vůči Clostridium botulinum.  

2.4.7 Zdroje kyseliny askorbové 

Největší množství vitamínu C je obsaženo v ovoci a zelenině, kde je přítomna v 90–95 % 
přímo kyselina askorbová, zbytek připadá na kyselinu dehydroaskorbovou. V rámci druhů 
však existují velké rozdíly v obsahu vitamínu C, záleží také na vegetačních podmínkách, 
stupni zralosti a uplatňují se i další vlivy. [52] 

Významnějším živočišným zdrojem vitamínu C je mléko (1–5 mg.100 g-1) a játra. [51] 
 

Tabulka 2.4: Obsah vitamínu C v některých potravinách [54] 
 

potravina obsah vit. C 
[mg.kg-1 jedlého 
podílu] 

potravina obsah vitaminu C 
[mg.kg-1 potraviny]  

    
brokolice 1130 jahody 618 
cibule podzimní 69 jablka 48 
cibule raná s natí  372 maliny 225 
křen 1125 rybíz červený, bílý 330 
květák 383 rybíz černý 1360 
paprika 1615 banány 99 
petržel nať 1369 citrony 443 
rajčata 224 pomeranče 513 
sterilovaná zelenina 19-105 džemy, marmelády 50 
paprika zmrazená 603 kompoty 90 
zelí bílé 329 jahody mrazené 466 
zelí červené 518 švestky sušené 89 
zelí bílé kysané 134 brambory rané 232 
kečup 110 brambory pozdní 126 
    
 

2.4.8 Chemie a biochemie vitamínu C 

Vitamín C v potravinách 

Přestože ovoce a zelenina obsahují původně značné množství kyseliny askorbové, během 
kulinářských úprav dochází k jejímu úbytku. Součástí rostlinného materiálu bohatého na 
vitamín C je totiž také askorbát oxidáza. Ta se za normálních podmínek nachází ve váčcích a 
je neaktivní. Krájením ovoce či zeleniny se však její aktivita výrazně zvyšuje. 
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Dalším enzymem způsobujícím pokles vitamínu C v rostlinných materiálech je fenoláza, 
která způsobuje hnědnutí ovoce oxidací fenolových sloučenin na vzduchu. V přítomnosti 
kyslíku a kyseliny askorbové tento enzym redukuje o-chinony zpět na o-difenoly, což vede 
k tvorbě kyseliny dehydroaskorbové, která rychle přechází na kyselinu 2,3-dioxogulonovou. 
Proces je katalyzován ionty Cu2+ a jiných přechodných kovů. Proto dochází ke zvýšeným 
ztrátám kyseliny askorbové během vaření v měděných či kovových nádobách. 

Podle řady studií probíhá proces úbytku vitamínu C při vaření jako reakce prvního řádu a 
vliv teploty na rychlost destrukce vitamínu C lze popsat Arrheniovou rovnicí, kde A je 
preexponenciální faktor, k = rychlostní konstanta, Ea = aktivační energie, R = plynová 
konstanta a T = termodynamická teplota: 

 � = ��−��/	
 (2.1) 

Experimentálně zjištěná hodnota aktivační energie je v rozsahu 80–120 kJ.mol-1. [51] 

Oxidace 

Kyselina L-askorbová vykazuje silné redukční účinky ve vodných roztocích, v nevodných 
prostředích je tato schopnost výrazně snížena. [60] 

 Askorbát může podstoupit dvě po sobě následující oxidace. Jednoelektronová oxidace má 
za následek vznik radikálu askorbové kyseliny a dvouelektrodová oxidace vede k tvorbě 
dehydroaskorbové kyseliny. Reakce je vratná a askorbát může být regenerován 
z askorbylradikálu nebo kyseliny dehydroaskorbové enzymaticky anebo neenzymaticky. 

V závislosti na pH askorbát snadno podléhá autooxidaci vzdušným kyslíkem za tvorby 
peroxidu vodíku. Reakce je urychlena katalytickým působením přechodných kovů (např. Fe). 
[61] 

Enzymová oxidace 

V enzymaticky aktivních rostlinných pletivech je přeměna kyseliny L-askorbové 
katalyzována především L-askorbát oxidázou a L-askorbát peroxidázou, které oxidují 
kyselinu L-askorbovou (H2A) na L-dehydroaskorbovou; resp. její bicyklický hydrát (A) přes 
L-askorbylradikál (HA�) a jeho aniont (HA�¯) stabilizovaný rezonancí (nepárový elektron na 
C-4). Průběh reakcí je popsán uvedenými rovnicemi: 

 2�� → 2��� + 2�� + 2�� (2.2) 

 2��� + 2�� → 2���� (2.3) 

 2���� → �� + � + 2�� (2.4) 

Akceptorem elektronů je v případě askorbát oxidázy kyslík a askorbát peroxidáza využívá 
peroxid vodíku. Poté je L-dehydroaskorbová kyselina spontánně (nebo enzymaticky 
laktonázou) hydrolyzována na 2,3-dioxo-L-gulonovou kyselinu, která je biologicky inaktivní. 
[60]  
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Autooxidace 

Oxidace vzdušným kyslíkem probíhá za nepřítomnosti katalytických kovů. K autooxidaci 
dochází prostřednictvím dianion askorbátu: 

 ��� + � → �� •�+ � •� (2.5) 

 � = 300������ (2.6) 

Při pH 7 jsou dominantní formou vitamínu C monoanion askorbát (99,9 %), s nízkými 
koncentracemi nedisociované kyseliny askorbové (0,1 %) a dianion askorbátu (0,005 %). 
S rostoucím pH roste koncentrace dianion askorbátu i reakční rychlost. [61]  

Kyselina askorbová jako antioxidant 

Obvyklá koncentrace askorbátu v plazmě zdravého člověka je okolo 40–80 µM. 
Antioxidační působení kyseliny askorbové je účinnější ve spojení s tokoferoly. Je 
kooxidantem při regeneraci tokoferolu při ochraně LDL od oxidačního poškození 
způsobeného peroxylovými radikály ve vodném prostředí. Kyselina askorbová předá elektron 
volným radikálům, jako jsou hydroxylové radikály (HO•), alkoxylové radikály (RO•), 
peroxylové radikály (LOO•), thiolové radikály (GS•) a tokoferylové radikály (TO•). Tato 
jednoelektronová oxidace askorbátu vede k tvorbě askorbylradikálu, který je poměrně 
nereaktivní a může být zpětně redukován NADH- a NADPH-depedentní reduktázou nebo 
může v závislosti na pH dojít k disproporcionaci za tvorby askorbátu a kyseliny 
dehydroaskorbové.  

Významnou vlastností kyseliny askorbové je synergické působení s vitamínem E. 
Tokoferol je v tucích rozpustný antioxidant zabraňující oxidaci LDL a lipidových složek 
buněčných membrán. Produkt jednoelektronové oxidace, α-tokoferolový radikál, může být 
redukován askorbátem. Dvouelektronovou oxidací vzniká biologicky neaktivní tokoferol 
chinon. Kyselina askorbová regeneruje vitamín E a chrání lipidy před jejich oxidací [52, 61]: 

 �� + ��� •→ �� • +���� (2.7) 

 
Kyselina askorbová jako prooxidant 

V přítomnosti katalytických kovů může kyselina askorbová vykazovat také prooxidační 
účinky. Askorbát je silné redukční činidlo schopné redukovat ionty trojmocného železa na 
dvojmocné, přičemž je oxidován na askorbylradikál.  

 ��� + ���� → �� •�+ ��� (2.8) 

Následnou oxidací iontů Fe2+ nebo Cu+ vzdušným kyslíkem vzniká anion superoxidového 
radikálu (O2•

-), který následně dismutuje na peroxid vodíku. [52, 61] 

 ��� + � → ���� + � •� (2.9) 
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 � •�+ � •�+ 2�� → �� + � (2.10) 

Při tzv. Fentonově reakci reagují ionty dvojmocného železa s peroxidem vodíku za vzniku 
trojmocného železa a hydroxylového radikálu (HO•), což je nejvýznamnější oxidační činidlo 
způsobující oxidační poškození biologických struktur:  

 ��� + �� → ���� + ��� + �� • [52] (2.11) 

Přítomnost askorbátu umožňuje regeneraci Fe3+ zpět na ionty Fe2+, a tím katalyzuje tvorbu 
vysoce reaktivních oxidantů z peroxidu vodíku. [61] 

 

2.5 Kvantitativní metody stanovení kyseliny askorbové a dehydroaskorbové 

Množství vitamínu C v ovoci (součet obsahu kyseliny dehydroaskorbové a askorbové) je 
významným faktorem určujícím kvalitu ovoce ve vztahu ke zdraví, proto výrazně vzrostl 
zájem o simultánní analýzu kyseliny askorbové a dehydroaskorbové. [82] 

L-askorbová kyselina je hlavní biologicky aktivní forma vitaminu C, která podléhá 
reverzibilní oxidaci za vzniku kyseliny dehydroaskorbové, která také vykazuje biologickou 
aktivitu. Další oxidace vede k tvorbě kyseliny dioxogulonové a ztrátě biologického účinku. 
[88] 

Přesná kvantifikace kyseliny askorbové a jejího oxidačního produktu kyseliny 
dehydroaskorbové v ovoci nebo zelenině je složitá z důvodu interference řady nespecifických 
sloučenin a nízké stability těchto kyselin při pokojové teplotě a neutrální hodnotě pH 7, což 
vede k jejich ztrátám degradací. [84] 

V minulosti se ke stanovení těchto dvou kyselin hojně využívaly metody založené na 
reverzibilním redoxním systému, který tyto dvě kyseliny tvoří. Specificita těchto metod, 
spektrofotometrických, titračních a enzymatických, však byla nízká kvůli náchylnosti 
k interferencím s jinými přítomnými redukčními látkami. [82] 

Vizuální titrační metoda je založena na titraci kyseliny askornbové odměrným roztokem 
2,6-dichlorfenolindofenolu v kyselém prostředí, kdy dochází k redukci tohoto barviva a bod 
ekvivalence je určen růžovým zbarvením. Metoda je aplikovatelná pouze při nízkých 
koncentracích kyseliny dehydroaskorbové a nelze ji použít v případě, kdy se ve vzorku 
přirozeně vyskytují taniny, betaniny, měďnaté, železnaté, manganaté či kobaltnaté ionty, které 
jsou barvivem oxidovány. [83, 88] 

Kolorimetrické stanovení využívá 2,4-dinitrofenylhydrazinu a umožňuje odhadnout 
celkové množství kyseliny askorbové po oxidaci. Nicméně se jedná o zdlouhavý, více než 
tříhodinový proces. 

Spektrofotometrie opět používá redoxní indikátor 2.6-dichlorfenolindofenol k oxidaci 
kyseliny askorbové. Metoda však neumožňuje kvantitativní stanovení kyseliny 
dehydroaskorbové. [83] 

V současné době převládá HPLC, protože oproti spektrofotometrii má vyšší propustnost, 
selektivitu a přesnost. Problém při kvantifikaci však představuje volba vnitřního standardu, a 
to z důvodu různých retenčních časů kyseliny askorbové a dehydroaskorbové v systému 
HPLC, jejich stabilita v roztoku a výběr vhodného detektoru. [82, 84]  

Kyselina dehydroaskorbová absorbuje UV záření při vlnové délce 185 nm, kdy může 
docházet k překryvům absorpčního spektra s molekulami matrice a absorbuje málo při 
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vlnových délkách nad 220 nm. Kyselina askorbová naopak vykazuje silnou absorpci při 
265 nm. [89] Kvantifikace kyseliny dehydroaskorbové v ultrafialové části spektra je tak 
limitovaná. [84] Řešením může být redukce kyseliny dehydroaskorbové na askorbovou 
pomocí homocysteinu nebo dithiothreitolu (DDT), čímž je umožněn nepřímý odhad kyseliny 
dehydroaskorbové. Tyto postupy jsou však zdlouhavé. [89] 

Pro souběžnou analýzu obou kyselin byla vyvinuta metoda HPLC s detektorem diodového 
pole a později s CAD detektorem.  

V současné době se nejčastěji využívají UV detektory nebo elektrochemické detektory. Při 
elektrochemické detekci lze pracovat v amperometrickém či coulometrickém režimu, přičemž 
spojením s kapalinovou chromatografií a průtokovou injekční analýzou lze výrazně zvýšit 
citlivost stanovení. Další výhodou metody jsou relativně nízké náklady a její aplikovatelnost 
na reálné vzorky (léčiva, ovoce, krevní sérum). Mnohem méně jsou využívány fluorescenční 
detektory, které vyžadují předkolonovou derivatizaci kyseliny dehydroaskorbové pomocí 
dithiothreitolu (DTT) a β-merkaptoethanolu (BME) a další oxidaci kyseliny askorbové na 
dehydroaskorbovou, nebo hmotnostní detektory, které jsou sice vysoce citlivé a selektivní, ale 
drahé. [82, 85] 

2.5.1 Extrak ční metody 

Při stanovení vitaminu C obsaženého v komplexních matricích (např. ovoce) je důležité 
inaktivovat enzymy katalyzující rozklad kyseliny askorbové během extrakce. Oxidace 
kyseliny askorbové snadno probíhá za alkalických podmínek a vysoké iontové síle. Aby se 
zabránilo oxidaci, je vhodné k extrakci kyselé prostředí. Nejčastěji používaným extrakčním 
činidlem je kyselina metafosforečná, která však může nežádoucím způsobem interagovat se 
silikagelovými kolonami (RP-C18) nebo kolonami s chemicky vázanými aminoskupinami, 
což vede k posunu baseliny (drift) a retenčního času. Levnější a méně toxickou alternativou je 
použití kyseliny šťavelové, avšak získaný extrakt je obvykle méně stabilní. [88] 

Kyseliny dehydroaskorbová a askorbová jsou také často extrahovány ze vzorku pomocí 
kyseliny trichloroctové (TCA). Nicméně na základě experimentu provedeného autory 
Chebrolu a kol. (2012) je vhodnější k extrakci kyselina metafosforečná. V případě extraktu 
získaného kyselinou metafosforečnou nedošlo během 48 h intervalu k významné degradaci 
kyseliny askorbové, kdežto při použití kyseliny trichloroctové bylo množství kyseliny 
v extraktu výrazně sníženo. [84] 

Aby se omezil vliv přítomných těžkých kovů (katalyzují rozklad kyseliny akorbové), 
přidává se organické chelatační činidlo EDTA, nebo se kyselina askorbová extrahuje do 
organických rozpouštědel. [92] 

2.5.2  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze vitaminu C 

První pokus o stanovení kyseliny askorbové byl proveden v roce 1973. [82] Autoři Finley 
a Duang separovali v roce 1981 kyselinu askorbovou a dehydroaskorbovou na dvou kolonách 
s reverzní fází zapojených do série s detekcí při 254 a 210 nm. [83, 86] Postup se stejnou 
detekcí, avšak za použití jedné kolony s ionexem provedli ve stejném roce autoři Rose a 
Nahrwold. [83, 87]  

Malé polární molekuly kyseliny askorbové a dehydroaskorbové je obtížné zadržet na 
koloně s reverzní fází a zabránit tak jejich eluci s mrtvýcm objemem. Při bioanalýzách pak 
dochází k matričním interferencím, protože balastní látky eluují společně s mrtvým objemem 
nebo hned na začátku chromatogramu. [82] Při separaci kyseliny askorbové a 
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dehydroaskorbové v extraktech některých druhů ovoce a zeleniny reverzní chromatografií se 
zjistilo, že dochází ke koeluci kyseliny šťavelové. Tento problém se podařilo vyřešit spojením 
kolony s reverzní fází a kolony s vázanou organickou kyselinou. [83] 

Hlavní principy separace kyseliny askorbové a dehydroaskorbové pomocí HPLC: 
• reverzní chromatografie 
• iontová výměna 
• iontová exkluze  
• tvorba iontových párů 

Mobilní fáze je často tvořena více složkami s přídavkem různých modifikátorů. 
Pro separaci kyseliny askorbové a dehydroaskorbové se nedávno začala úspěšně využívat 

také metoda HILIC (hydrofilní interakční chromatografie). [82] 

Reverzní chromatografie 

Chromatografie s obrácenými fázemi je charakteristická nepolární stacionární a polární 
mobilní fází. V současné době je mnohem rozšířenější než vývojově starší chromatografie s 
normálními fázemi, protože umožňuje analýzu výrazně většího množství analytů a typů 
vzorku.  

Nečastější stacionární fází je chemicky vázaná oktadecylová fáze (RP-C18). Spojení 
s mobilní fází s obsahem vody a organických rozpouštědel umožňuje separaci nepolárních 
látek, a při potlačení disociace úpravou pH, také látek polarizovatelných, slabých kyselin a 
bází. [81] 

Přestože se jedná o metodu široce používanou pro analýzu kyseliny askorbové a 
dehydroaskorbové, je nutné zajistit dostatečnou retenci pro jejich rozlišení. Toho se dosahuje 
pomocí mobilní fáze s nízkým pH tvořené organickou či anorganickou kyselinou nebo 
anorganickým pufrem s přídavkem značného množství vody (až 100 %). Mobilní fáze se 
100 % obsahem vody však může po delší době způsobit zhroucení chemicky vázané 
stacionární fáze, tzv. hydrofobní kolaps. 

Úprava pH mobilní fáze pod hodnotu pKa kyseliny askorbové se prodvádí pomocí iontové 
suprese. V případě analýzy kyseliny dehydroaskorbové a askorbové se pro tyto účely používá 
kyselina trifluoroctová, sírová nebo fosforečná při velmi nízkých hodnotách pH okolo 2. 
Nízké pH však může urychlit degradaci stacionární fáze na bázi silikagelu. [82] 

Iontově párová chromatografie 

Za objevitele iontové chromatografie jsou považováni Eksborg a Shill (1973). Iontově 
párová chromatografie je separační metoda, která umožňuje nebo usnadňuje separaci 
iontových sloučenin. [90, 91] 

Na nepolárních stacionárních fázích lze separovat látky iontové povahy, jako jsou 
anorganické soli, silné kyseliny a báze, jestliže přidáme do mobilní fáze iontově párové 
činidlo s opačným nábojem, než mají tyto látky. Separace je umožněna asociací dvou iontů 
opačného náboje a vznikem méně polárního iontového páru. Ionogenní látka je tak převedena 
do organické fáze: 

 ���
� + ���

� = (�� … �� )�� = (��)#$% (2.12) 
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Pro rovnovážnou konstantu platí: 

 & = '��#$%( '���
� () . '���

� (, (2.13) 

kde B+ je katiogenní složka vzorku, A- je protiiont, BA je iontový pár. [81] Vytvořený 
iontový pár je neutrální (hydrofobní), proto dochází k jeho zadržování na nepolární fázi. [90] 

Separace kyseliny askorbové pomocí reverzní chromatografie bez využití techniky 
iontových párů je téměř nemožná, protože nedochází k retenci kyseliny. Ionizace kyseliny 
askorbové musí být potlačena snížením pH mobilní fáze na hodnotu 2, což způsobuje 
hydrolýzu a rozpouštění stacionární fáze. Jako iontově párová činidla se používají kvartérní 
amoniové soli nebo terciární aminy – hexadecyltrimethyl-1-amoniumbromid, 
tetrabutylamoniumfosfát aj. při pH mobilní fáze 4 až 6. [92] Anorganické soli však mohou 
tvořit usazeniny a poškozovat tak ventily, navíc netěkavé anorganické pufry nejsou 
kompatibilní s hmotnostní detekcí. Při LC-MS aplikacích často dlouho po použití zůstávají 
v iontovém zdroji a způsobují falešné pozitivní signály.  

Mobilní fázi tvoří obvykle pět i více složek, proto reprodukovatelnost a selektivita této 
metody může být zhoršena. 

Iontově párová činidla mohou snižovat životnost konvenčních chromatografických kolon, 
proto by měla být používána pouze v nízkých koncentracích. Také přinášejí riziko srážení 
s ostatními složkami mobilní fáze. [82] 

Iontově výměnná chromatografie 

Stacionární fáze na bázi silikagelu nebo organického polymeru jsou modifikovány iontově 
výměnnými skupinami. Na základě disociace funkčních skupin je lze rozdělit na slabé či silné 
měniče kationtů nebo aniontů. Mobilní fáze je tvořena roztokem pufru, jehož tzv. protiionty 
jsou v dynamické rovnováze s ionty vázanými na stacionární fázi. Postatou iontové výměny 
jsou elektrostatické interakce. [81] 

Protože je kyselina askorbová slabá organická kyselina, je nejčastěji používanou 
stacionární fází aminová fáze, u které dochází oproti oktadecylové fázi k dobré retenci 
kyseliny askorbové. Jako mobilní fáze se v tomto případě obvykle používá acetonitril – 
dihydrogenfosforečnan draselný s přídavkem merkaptoethanolu k potlačení oxidace kyseliny 
askorbové. Nevýhodou tohoto slabého anexu je retence složek matrice, což urychluje stárnutí 
stacionární fáze a také koeluce interferujících látek. Další možností je použití silného anexu, 
na kterém dochází k separaci kyseliny dehydroaskorbové a askorbové. [82, 92] 

Chromatografie na iontově vylučovacích kolonách 

Stacionární fází jsou často PS-DVB pryskyřice v různých iontových formách (např. 
Polypore H nebo Nucleogel Ion 300) a mobilní fázi tvoří obvykle anorganické kyseliny (např. 
sírová, fosforečná nebo sulfonová) bez přídavku organického modifikátoru. Retence na 
iontově vylučovacích kolonách je řízena elektrostatickými odpudivými silami, hydrofobními 
interakcemi a vylučovacím efektem. Funkční skupina iontoměniče SO3

- odpuzuje ionty téhož 
náboje na základě elektrostatických sil a brání jejich vstupu do pórů. Silně ionizované látky 
nevstupují do stacionární fáze, neutrální látky pronikají do pórů a dělí se na základě 
hydrofobních interakcí. Kyselina askorbová a dehydroaskorbová patří mezi slabě ionizované 
látky, které jsou separovány díky elektrostatickým účinkům a částečně pronikají do pórů, kde 
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dochází k hydrofobním interakcím a také se uplatňuje vylučovací efekt. [82] Výhodou 
metody je stabilita polymerní stacionární fáze i při velmi nízkých hodnotách pH. [92] 

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) 

Označení HILIC bylo poprvé použito v literatuře v roce 1990. [93] Metoda je vhodná pro 
malé polární molekuly, které nejsou ke stacionární fázi v RP-HPLC systémech poutány vůbec 
nebo jen slabě. Ve srovnání s NP-HPLC má metoda HILIC lepší reprodukovatelnost a je 
kompatibilní s MS detekcí. [82] 

Pro HILIC separace jsou charakteristické polární stacionární fáze s chemicky vázanými 
aminopropylovými, amidovými, nitrilovými, karbamátovými, diolovými, 
polyethylenglykolovými, polyhydroxylovými a dalšími polárními skupinami. Často se 
používají polymerní kolony s chemicky vázanými amidickými či zwitteriontovými 
sulfobetainovými či fosforylcholinovými skupinami. Perspektivní je hydrosilovaný silikagel, 
jehož silanolové skupiny jsou nahrazeny hydridovými, nebo monolitické HILIC kolony. [93, 
95] Mobilní fáze je tvořena především organickým rozpouštědlem (50–99 %), většinou 
acetonitrilem s přídavkem malého množství vody a často těkavého pufru. [82, 95]  

Hydrofilní stacionární fáze poutá vodu z mobilní fáze a látky rozpuštěné v mobilní fázi 
jsou rozdělovány mezi relativně hydrofobní mobilní fázi a hydrofilní vrstvu na povrchu 
stacionární fáze. Primárním mechanismem retence je tvorba vodíkových vazeb vznikajících 
mezi skupinami, které mají charakter donoru a akceptoru protonu, sekundárním 
mechanismem jsou elektrostatické interakce (některé stacionární fáze mají vlastnosti 
iontoměniče), jimiž lze ovlivnit selektivitu separace.  

Eluce se zvyšuje s polaritou mobilní fáze, tedy zvýšením obsahu vody. Retence roste 
s polaritou solutu. [82, 90, 93, 95] 

Metoda HILIC jejíž mobilní fáze obsahuje vysoké procento organického rozpouštědla je 
vhodná pro MS detekce s ionizací elektrosprejem, dosáhne se tak vysoké citlivosti stanovení. 
[93] 

2.5.3 HPLC detekce 

Z důvodu rozdílného chování askorbové a dehydroaskorbové kyseliny při UV absorpční, 
elektrochemické a fluorescenční detekci je současná přímá detekce komplikovaná.  

UV detekce 

Na rozdíl od DHA vykazuje kyselina L-askorbová silnou absorbanci v ultrafialovém světle 
s maximem při 245 nm pro nedisociovanou formu a při 265 nm pro disociovanou, a poskytuje 
také elektrochemickou odezvu. Ke stanovení obsahu obou kyselin je tak potřebná 
transformace jedné formy na druhou a detekce této formy, nebo paralelní zapojení dvou 
detekčních technik. DHA dobře absorbuje UV záření při 185 nm a nad 220 nm jen slabě, 
proto je nutná její derivatizace např. fluorogenní látkou 4,5-dimethyl-1,2-fenylendiaminem a 
poté je zaznamenám chromatogram při 360 nm (excitační vlnová délka používaná ve 
fluorescenční detekci). Pro simultánní analýzu je třeba zařadit redukci DHA, obvykle pomocí 
DDT (dithiothreitolu), TCEP (tris[2-karboxylethyl] fosfin hydrochlorid) nebo L-cysteinu. 
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Fluorescenční detekce 

Dehydroaskorbová ani askorbová kyselina nevykazují fluorescenční vlastnosti, takže 
fluorescenční detekce přichází v úvahu pouze v případě, že je dehydroaskorbová kyselina 
podrobena derivatizaci. Derivatizace může být předkolonová, např. pomocí enzymatické 
oxidace nebo dvoustupňová postkolonová, kdy v prvním stupni dochází k oxidaci kyseliny 
askorbové na DHA a poté její vlastní derivatizace – vodným roztokem o-fenylendiaminu či 
benzamidinem. Reakcí s o-fenylendiaminem vzniká fluorescenční derivát chinoxalin (3-(1,2-
dihydroxyethyl)furo[3,4-b]-chinoxalin-1-on) a detekuje se při 425 nm s excitační vlnovou 
délkou 355 nm. Je možné použít také duální detekční systém, kdy kyselina askorbová je 
detekována pomocí ultrafialové a DHA pomocí fluorescenční detekce. [82, 92] 

Elektrochemická detekce 

Zatímco DHA neposkytuje elektrochemický signal, kyselinu askorbovou lze pomocí 
coulometrie či amperometrie stanovit poměrně snadno. Množství DHA je možné určit z 
rozdílu odezvy před a po redukci. Přestože má tato metoda řadu výhod, jako je vysoká 
citlivost a eliminace interferencí matrice, vyžaduje zdlouhavou ekvilibraci kolony, konstantní 
iontovou sílu a pH pufru, a je citlivá na změny tlaku. 

Hmotnostní detekce 

Přes vysokou selektivitu a citlivost je tato detekční technika využívána pro stanovení 
kyseliny askorbové velmi zřídka a pro simultánní analýzu kyseliny dahydroaskorbové a 
askorbové zatím nebyla použita vůbec. Publikovány byly analýzy vícesložkových 
vitamínových směsí s užitím MS detekce v negativním módu s elektrosprejovou ionizací nebo 
spojení ESI-MS s DAD detekcí v sérii pro analýzu kyseliny askorbové a fenolických 
sloučenin, či ESI-MS k simultánní detekci karotenoidů a kyseliny askorbové. Zatím byla 
stanovována pouze samotná kyselina askorbová s využitím elektrosprejové ionizace 
v negativním režimu, kdy vznikají kvazi-molekulární ionty typu [M-H]− s hmotností 
molekuly 175. DHA poskytuje příliš komplikovaná spektra. [82] 

Corona charged aerosol detektor (CAD) 

Aerosolový detektor nabitých částic je univerzální a téměř nezávislý na fyzikálně-
chemických vlastnostech solutu. Efluent z kolony vstupuje do zmlžovače, kde dochází k jeho 
nebulizaci proudem dusíku. Mobilní fáze tvoří větší a těžší kapičky než rozpuštěné látky a je 
odváděna do odpadu. Proud aerosolu solutu a zbytků mobilní fáze je unášen evaporační 
trubicí, kde dochází k odstranění mobilní fáze. Částice analytu jsou vedeny do kolizní 
komůrky, kde dochází k jeho difúznímu mísení se sekundárním pozitivně nabitým proudem 
dusíku. Inertní plyn se nabíjí na hrotu elektrody připojené k vysokému napětí (vznik 
koronového výboje). Po odfiltrování kladně nabitých částic nosného plynu a mobilní fáze 
(v elektrickém poli negativní iontové pasti) předávají částice analytu svůj náboj kolektoru za 
vzniku proudu, který se měří elektrometrem. Signál je úměrný množství analytu. [90, 96] Pro 
simultánní analýzu kyseliny askorbové a dehydroaskorbové byla na Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2009 použita metoda HILIC s CAD detekcí. 
Bylo zjištěno, že metoda je méně citlivá než při UV detekci v případě stanovení kyseliny 
askorbové, ale při kvantifikaci DHA je naopak mnohem citlivější, navíc nevyžaduje 
redukční/oxidační krok kyseliny askorbové/dehydroaskorbové. [96] 
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2.6 Polyfenoly 

Fenolové látky jsou produkovány rostlinami jako obranná reakce proti infekci, vnějšímu 
poškození, patogenům a ultrafialovému záření. [46, 64] 

Polyfenoly se vyskytují v potravinách rostlinného původu, zejména v ovoci, zelenině, 
rostlinných olejích, červeném víně a čaji. [63] Ve vyšších rostlinách se nachází několik tisíc 
fenolických sloučenin a v jedlých rostlinách několik stovek. [64] V tkáních trávicího traktu, 
především ve sliznici dutiny ústní, dosahují aktivní polyfenoly nejvyšší koncentrace. 
Polyfenoly představují účinnou prevenci degenerativních onemocnění a infekcí, mají 
antioxidační účinky, a jsou schopny neutralizovat nebo modifikovat bakteriální a virové 
proteiny nebo enzymy. Přesto mohou být při nadbytečném a jednotvárném příjmu toxické 
(např. inhibují účinek enzymů bohatých na prolin ve slinách).  

Polyfenoly jsou charakterizovány přítomností několika fenolových skupin, které jsou 
odvozeny od L-fenylalaninu. [62] Základní rozdělení rostlinných polyfenolů je na flavonoidy 
a nonflavonoidy. [64] Nonflavonoidy tvoří aromatický kruh s jednou nebo více 
hydroxylovými skupinami. Do skupiny nonflavonoidů patří stilbeny (resveratrol), fenolické 
kyseliny (kyselina gallová, kyselina kávová), saponiny (ginsenosid), hydrolyzovatelné taniny, 
lignany a další polyfenoly, např. kurkumin. [62, 64] 

2.6.1 Stilbeny 

Nejvýznamnějším stilbenem je resveratrol (E)-1-(3,5-dihydroxyfenyl)-2-(4-
hydroxyfenyl)etylen neboli stilben-3,4´,5-triol. Rozšířené jsou cis- a transizomery 
resvetratrolu (3,5,4´-trihydroxystilben). Resveratrol je fytoalexin vytvářený rostlinami jako 
reakce na napadení biotickým stresorem, jako jsou patogeny, bakterie nebo houby. Značné 
množství trans-resveratrolu je přítomno v hroznovém víně, především ve slupkách, dále 
v malinách, ostružinách, borůvkách, brusinkách, arašídech a dokonce v některých druzích 
borovic. Resveratrol patří k nejlépe prostudovaným rostlinným polyfenolům. Vykazuje 
antivirové a neuroprotektivní účinky, hraje významnou roli v prevenci kardiovaskulárních 
chorob, snižuje množství tuku v krevním séru a má antiaterogenní účinek. Významná je jeho 
antioxidační aktivita ve vztahu k LD-lipoproteinům, je dokonce účinnější než kvercetin nebo 
α-tokoferol a jeho účinnost není závislá na kyselině askorbové. Několik studií také ukázalo 
protinádorovou aktivitu resveratrolu. [64, 67] 

2.6.2 Fenolové kyseliny 

Fenolové kyseliny představují přibližně třetinu celkového příjmu polyfenoly. V rostlinách 
se mohou nacházet ve volné nebo častěji ve vázané formě, obvykle jako estery organických 
kyselin, glykosidy nebo vázané na proteiny či jiné polymery buněčné stěny. [46, 68] Některé 
kyseliny (2-hydroxybenzoová neboli salicylová, 4-hydroxybenzoová) jsou složkami udícího 
kouře. [69] Jednoduché fenolové kyseliny také vznikají štěpením flavonoidů střevní 
mikroflórou. [46, 68]  Fenolové kyseliny (hydroxyderiváty kyseliny benzoové a cinnamové) 
jsou dobře rozpustné v různých vodných prostředích a omezeně v prostředích s vysokým 
podílem tuku. Estery fenolových kyselin jsou vhodnými antioxidanty pro tukové disperze. 
Fenolové kyseliny jsou schopny zachytávat volné radikály a redukovat ionty kovů nebo 
s nimi tvořit cheláty. Použití těchto kyselin v olejových fázích je však limitováno jejich 
hydrofilní podstatou. Změnu rozpustnosti lze provést esterifikací fenolových kyselin. [68] 
Antioxidační aktivita závisí na počtu hydroxylových skupin v molekule. Silnějšími 
antioxidanty jsou o-difenoly (kyselina kávová a chlorogenová) a kyselina skořicová. [69]  



47 
 

2.6.3 Flavonoidy 

Flavonoidy jsou polyfenoly, jejichž hlavní strukturu tvoří 2-fenyl-1,4-benzopyron. [46] 
Základem je tedy flavanové jádro s 15 atomy uhlíku, které sestává ze dvou benzenových jáder 
spojených s řetězcem tří uhlíkových atomů tvořících uprostřed pyranový cyklus. Skelet 
flavonoidů tak představuje C6-C3-C6 systém, tzv. 1,3-diarylpropanoidy. [65] Součástí jejich 
struktury je hydroxylová, methoxylová nebo glykosylová funkční skupina. Vlastnosti 
flavonoidů jsou ovlivněny počtem a pořadím hydroxylových skupin, stupněm jejich alkylace 
a glykosylace. Na stupni hydroxylace závisí jejich degradace ve střevě a typ látek 
produkovaných střevní mikroflórou. [63, 64] 

Flavonoidy představují širokou skupinu rostlinných sekundárních metabolitů, bylo jich 
izolováno a identifikováno více než 4000. Řadu z nich snadno rozpoznáme jako ve vodě 
rozpustná barviva květů většiny angiospermních rostlin, které představují hlavní zdroj 
potravin rostlinného původu, jako je obilí, ovoce a zelenina. [65] Flavonoidy jsou rozděleny 
na flavonoly (kvercetin, myricetin, kemferol), flavony (apigenin, diosmin), isoflavony, 
flavanony (naringenin, hesperitin) a anthokyanidiny (kyanidin, delfinidin - pigmenty, které 
jsou hlavním nositelem barvy většiny plodů), flavanoly (katechiny – monomery, 
proanthokyanidiny – polymery, kondenzované taniny) a chalkony (floretin). [62, 64] 
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Obrázek 2.9: Flavonoidy [65] 
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Katechiny a leukoanthokyanidiny jsou bezbarvé sloučeniny. Flavanony a flavanonoly 
mohou být bezbarvé i světle žluté. Flavony a flavonoly jsou žluté. Nejvýznamnější ve vodě 
rozpustné rostlinné pigmenty jsou anthokyanidiny zodpovědné za modrou, purpurovou, 
fialovou, růžovou i červenou barvu, které za svou barevnost vděčí konjugovaným dvojným 
vazbám. U některých flavonoidů může dojít k otevření heterocyklického šestičlenného kruhu, 
vznikají tak chalkony a dihydrochalkony, významné rostlinné pigmenty zabarvující do žluta a 
do zlata. V případě tzv. auronů je šestičlenný heterocyklus nahrazen pětičlenným. [65] 

2.6.4 Metody stanovení celkových polyfenolů 

Obsah celkových polyfenolů zahrnuje veškeré flavonoidy, anthokyany a fenolové 
sloučeniny přítomné ve vzorku. [77] Analytické metody používané ke stanovení celkového 
obsahu polyfenolů lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. V současné době je 
nejpoužívanější a doporučovaná oficiální metoda tzv. Folin-Ciocalteuova metoda 
(kolorimetrické stanovení se spektrofotometrickou detekcí při 750 nm). Měří se absorbance 
po oxidaci polyphenolů fosfomolybdenovou a fosfowolframovou kyselinou, kdy intenzita 
výsledné barevné změny je přímo úměrná koncentraci polyfenolů. Kvantifikace je založena 
na kalibrační křivce sestavené pomocí série standardních roztoků kyseliny gallové. [79] Při 
kolorimetrickém stanovení pomocí Folin-Ciocalteauovy metody se k reakční směsi (extrakt 
vzorku, destilovaná voda, Folin-Ciocalteauovo činidlo) přidá nasycený roztok uhličitanu 
sodného (75 g.l-1) a absorbance se měří po dvouhodinové inkubaci vzorku při teplotě 
místnosti pomocí UV/VIS spektrofotometru. [77] Jiný přístup ke stanovení obsahu polyfenolů 
představuje vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) která umožňuje na rozdíl od 
kolorimetrie detekci jednotlivých fenolických sloučenin. [79] 

2.6.5 Anthokyany 

Anthokyany jsou rostlinné pigmenty, které propůjčují růžovou, červenou, modrou a 
fialovou barvu většině květů, plodů a listů. [70] Jsou tvořeny uhlíkatým skeletem C6-C3-C6, 
proto se řadí mezi flavonoidní rostlinné fenoly. [73] Obvykle se nacházejí v čerstvých 
rostlinných materiálech glykosylovány, ve formě aglykonů je jejich výskyt vzácný. [46] 

Struktura a názvosloví 

Anthokyany jsou glykosidy různých aglykonů nazývaných anthokyanidiny. V přírodě se 
nachází asi 15 různých anthokyanidinů a základní strukturní jednotkou je pro všechny 
flavyliový (2-fenylbenzopyryliový) kation. [69] 
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Obrázek 2.10: Významné anthokyany [69, 70] 
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Vyšší počet hydroxylových skupin v B kruhu způsobuje namodralý odstín anthokyanidinů. 
[73] Methoxylové skupiny dodávají pigmentům červenější odstín oproti odpovídajícím 
nemethylovaným sloučeninám. Peonidin je tak červenější než kyanidin, malvidin má 
červenější odstín než delfinin, atd. Další rozdíly ve struktuře anthokyanů způsobuje připojení 
acylu na jednu z hydroxylových skupin sacharidového zbytku. Alkalickou hydrolýzou tohoto 
komplexu získáme anthokyanidin glykosid a organickou kyselinu, kyselou hydrolýzou 
anthokyanidin, cukr a organickou kyselinu. [70] Bylo prokázáno pět sacharidů jako součást 
molekuly anthokyanů. Nejčastěji se vyskytuje D-glukóza, dále v sestupném pořadí  
L-rhamnóza, D-galaktóza, D-xylóza a L-arabinóza. Přičemž sacharidy jsou navázány vždy 
v poloze C-3 a pokud je glykosylována další hydroxyskupina, jedná se o vazbu na C-5, velmi 
vzácně na pozice 7, 3´a 4´. [69, 72] 

Anthokyany dělíme podle počtu vázaných molekul cukru na 18 skupin. Nejdůležitější jsou: 
• monosidy s glukózou, galaktózou, rhamnózou nebo arabinózou na C-3 (3-monosidy) 
• biosidy s disacharidy (např. rutinosa, sambubiosa, soforosa aj.) na C-3 (3-biosidy) 
• triosidy s lineárními nebo rozvětvenými trisacharidy na C-3 (3-triosidy) 
• 3,5-diglykosidy s monosacharidy v poloze C-3 a C-5 
• 3,7-diglykosidy s monosacharidy vázanými v poloze C-3 a C-7 
• 3-biosidy-5-monosidy, které mají na C-3 vázán disacharid a na C-5 monosacharid 

Nejrozšířenějšími anthokyanovými pigmenty jsou kyanidin-3-glykosidy, jejichž výskyt je 
asi třikrát častější než 3,5-diglykosidy. [69] 

Každou glykosidickou substitucí dochází k bathochromnímu posunu, absorpční maxima 
anthokyanidinů tak mají vyšší hodnoty než u odpovídajících anthokyanidin-3-monoglykosidů 
a tyto mají nepatrně vyšší hodnoty absorpčních maxim než příslušné anthokyanidin-3,5-
diglykosidy. Glykosidace tak vede k červenějšímu odstínu, kdežto samotné aglykony mají 
modřejší odstín. [73] 

Sacharidy jsou často acylovány fenolovými kyselinami (obvykle p-kumarovou, kávovou a 
ferulovou), dale kyselinou malonovou a octovou, které bývají navázány na –OH skupinu 
glukosy na C-6 a hydroxylovou skupinu rhamnosy na C-4. [69]  

Biologické účinky anthokyanů 

Anthokyany zahrnují široké spektrum biologických účinků, které mohou pozitivně 
ovlivňovat lidské zdraví. Anthokyany snižují riziko vzniku rakoviny, mají protizánětlivé 
účinky a modulují imunitní odpověď organismu. [74] Anthokyany stejně jako proanthokyany 
mají také antibakteriální účinky a regulují propustnost cév, přičemž tato schopnost byla 
podstatou jejich definice jako vitamínu P. Dále chrání před hepatitidou A a B a 
hepatotoxicitou paracetamolu, před neurologickými změnami ve stáří a zvyšují odolnost 
červených krvinek vůči oxidačnímu stresu. Anthokyany také vykazují antioxidační aktivitu a 
schopnost chelatace kovových iontů. [46]  

Praktické využití anthokyanů 

Anthokyanidiny a jejich glykosidy anthokyany jsou nejrozšířenějšími přírodními barvivy a 
dodávají barvu rostlinným materiálům i produktům z nich připravených. Lze je tak využít 
jako náhradu syntetických barviv. [71] Získané extrakcí z rostlinných materiálů se jako 
potravinářská barviva využívají více než 100 let. Jsou však použitelné pouze pro kyselé 
potraviny, protože silní intenzivní zabarvení poskytují v prostředí o pH do 3,5. Zdrojem 
anthokyanových pigmentů pro účel barvení potravin jsou nejčastěji hrozny révy vinné, plody 
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bezu černého, aronie černoplodé, také hlávky červeného zelí, květy ibišku a další rostlinné 
materiály.  

Zdroje anthokyanů 

Anthokyany jsou umístěny v buněčných vakuolách rostlin a jsou stabilizovány iontovými 
interakcemi s organickými kyselinami. Nejbohatšími potravinářsky významnými zdroji jsou 
plody rostlin čeledi révovitých (Vitaceae, hrozny révy vinné) a růžovitých (Rosaceae, třešně, 
švestky, maliny, jahody, ostružiny, jablka, hrušky aj.), dále čeledi lilkovitých (Solanaceae, 
lilek, brambory s červenou slupkou), lomikamenovitých (Saxifragaceae, černý a červený 
rybíz), vřesovcovitých, olivovitých a brukvovitých. [69] 

Tabulka 2.5: Hlavní anthokyany vybraných rostlinných materiálů [69, 73] 
 

Český název Latinský název Obsah (g.kg-1) Hlavní anthokyany 
    

aronie černá Aronia melanocarpa 6,5–8,5 
Cy-3-galaktosid (-arabinosid,  
-xylosid, -glukosid) 

bezinky Sambucus nigra 3,0–4,0 
Cy-3-sambubiosid, 
Cy-3-sambubiosid-5-glukosid, 
Cy-3-glukosid 

ostružiny Rubus fruticosus 0,95–3,26 Cy-3-glukosid (-rutinosid) 

rybíz černý Ribes nigrum 1,3–4,0 
Cy-3-glukosid (-rutinosid),  
Dp-3-glukosid (-rutinosid) 

švestky pravé (slupky) Prunus domestica 4,5–8,0 Cy-3-glukosid (-rutinosid) 
olivy (černé) Olea europia 0,57–0,99 Cy-3-glukosid (-rutinosid) 
cibule (červené) Allium cepa 0,25 Cy-3-glukosid (-galaktosid) 
    

Cy = kyanidin, Dp = delfinidin,Pg = pelargonidin, Pt = petunidin,Mv = malvidin  
 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a reakce 

Anthokyany jsou rozpustné v polárních rozpouštědlech, především ve vodě, methanolu a 
ethanolu. [71] Ve vodě jsou zcela rozpustné jako glykosidy i jako soli a lze je snadno 
extrahovat z rostlinných tkání např. vodnými roztoky kyselin jako pikráty. [70]  

Anthokyany jsou nestabilní, silně reaktivní, snadno podléhají oxidaci, kondenzačním i 
rozkladným reakcím, které vedou ke změně zabarvení rostlinného materiálu, neboť 
anthokyany silně absorbují ve viditelné části spektra.  

Anthokyanidiny se vyznačují ještě nižší stabilitou a menší rozpustností ve vodě než 
anthokyany. Glykosylace aglykonu tak přispívá ke stabilizaci a rozpustnosti. V modelových 
systémech dochází ztrátou cukerné složky na C-3 k rychlému rozkladu aglykonů a nevratné 
ztrátě barvy. [73] 

Barevné vlastnosti anthokyanů souvisí se spojováním do komplexů s vyšší absorpcí 
světelných vln a vytvářením komplexů s kovy. Ve vodných roztocích se vyskytují anthokyany 
v různých molekulárních formách, jejichž dynamická rovnováha je dána především hodnotou 
pH roztoku. [46] 
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Vliv pH 

Anthokyany mají amfoterní charakter a hodnota pH prostředí značně ovlivňuje jejich 
barvu. [73] Anthokyanové roztoky dosahují nejintenzivnější červené barvy při hodnotách pH 
nižších než 2, kdy převažující formou je flavyliový kationt, červeně zbarvená forma 
anthokyanů. Zvyšováním pH dochází k deprotonizaci flavyliového kationtu a nukleofilní 
adici vody za vzniku karbinolové pseudobáze (bezbarvá). Hodnota pK pro tento přechod je 
okolo 2,6. S rostoucím pH tak dochází k postupnému poklesu barevné intenzity až do bodu, 
ve kterém se roztok jeví jako bezbarvý (oblast kolem pH 4–5). Další zvyšování pH vede u 
malé zbytkové části anthokyanů ve formě flavyliového kationtu ke ztrátě protonů a nejprve 
k tvorbě neutrální chinoidní báze, která poskytuje slabě purpurové zabarvení a následně ke 
vzniku ionizované chinoidní báze, která je tmavě modrá. [46, 72, 73] Modře zbarvený anion 
se vytváří v rozmezí hodnot pH 7,5–8. Skladováním nebo zvýšenou teplotou se intenzita 
modrého zbarvení snižuje a postupně se tvoří žlutá chalkonová forma anthokyanu. [69, 73] 
Okyselením roztoku na hodnotu pH okolo 1 se přemění chinoidní a karbinolová forma rychle 
zpět na flavyliový kationt. [69] 

Vliv teploty 

Rychlost rozkladu anthokyanů v přirozených i modelových systémech je výrazně 
ovlivněna teplotou zpracování a skladování.  

Pro degradaci anthokyanů byly navrženy dva mechanizmy. Prvním mechanizmem dochází 
bez hydrolýzy glykosidické vazby k otevření heterocyklického kruhu karbinolové báze za 
vzniku chalkonu, který přechází na 3-glukosyl-5,7-hydroxykumarin. Druhý mechanizmus 
předpokládá transformaci anthokyanidinu v chalkonu po hydrolýze glykosidické vazby a 
následné tvorbě α-diketonu, který se dále rozkládá na fenolové deriváty. 

Závislost rychlosti degradace anthokyanů na teplotě probíhá zpravidla jako reakce prvního 
řádu. Pro aktivační energii platí vztah: 

 �� =
(2,303 × 	 × 
 × 
�)

-
 

 
(2.14) 

 - = 10 log 2�3⁄  
 

(2.15) 

 log 2�3 = 2,2 × �� 
 × (
 + 10)⁄ , (2.16) 

kde R je univerzální plynová konstanta, T je teplota, T1 je teplota o 10 °C vyšší, 1/z je 
směrnice teplotní rozkladné křivky, z je hodnota teplotního rozdílu odpovídající 
desetinásobně zkrácenému času rozkladu, Q10 je poměr reakčních rychlostí při teplotě (T + 
T10) ku T. [73] 

Vliv kyslíku a peroxidů 

V aerobním prostředí dochází k oxidaci anthokyanových barviv na bezbarvé či hnědě 
zbarvené produkty jednak přímými oxidačními mechanismy nebo nepřímo prostřednictvím 
labilních sloučenin, které se oxidují přednostně (např. kyselina askorbová). Oxidací kyseliny 
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L-askorbové vzniká peroxid vodíku, který způsobuje rozklad anthokyanových barviv. 
Destrukce anthokyanů je za přístupu kyslíku zvyšuje přítomnost alkoholu a působení světla za 
tvorby dihydroflavonolů.  

Nukleofilní reakcí mezi anthokyanovým barvivem malvidin-3,5-diglukosidem a peroxidem 
vodíku v kyselém prostředí vzniká bezbarvý malvon a v neutrálním prostředí 3,5-diglukosyl-
7-hydroxykumarin. [69, 73] 

Účinek oxidu siřičitého 

Oxid siřičitý, obvykle jako sulfitový nebo metabisulfitový iont se běžně používá jako 
antimikrobiální konzervant ve vínech a ovocných džusech. V koncentracích okolo 1–1,5 % 
způsobuje ireverzibilní odbarvení anthokyanů, v nižších koncentracích (500–2000 ppm) 
reaguje s flavyliovým kationtem za tvorby bezbarvé chroman-2-sulfonové kyseliny. [72] 
Reakce je reverzibilní a okyselením, zahřátím či přídavkem acetaldehydu lze odbarvovací 
účinek oxidu siřičitého eliminovat. [69, 72, 73] 

Enzymatické změny 

Odbarvení anthokyanů mohou způsobovat také enzymy přítomné v rostlinných pletivech, 
fenolázy, peroxidázy a glykosidázy. Fenolázy (polyfenoloxidázy, ortho-difenoloxidázy) 
katalyzují oxidaci fenolických sloučenin obsahujících o-dihydroxyskupinu na o-chinony, 
které dále podléhají reakcím vedoucím k tvorbě hnědě zbarvených produktů. [69, 73] 
Glykosidázy hydrolyzují glykosidové vazby za vzniku cukru a aglykonu, který samovolně 
přechází na bezbarvé deriváty. [69] 

Kopigmentace a samoasociace 

Anthokyany jsou schopny tvořit slabé komplexy s řadou původně bezbarvých sloučenin, 
kterými jsou flavanoly, flavonoly, mannoproteiny i polysacharidy. Jedná se o tzv. 
intermolekulární kopigmentaci. Anthokyan a kopigment jsou pravděpodobně spojeny 
vodíkovými můstky. Vzájemným propojováním mezi jednotlivými částmi molekuly 
anthokyanu dochází k tzv. intramolekulární kopigmentaci, která je údajně účinnější než 
kopigmentace intermolekulární. Typický je výskyt intramolekulární kopigmentace u 
anthokyanů acylovaných deriváty kyseliny hydroxyskořicové. Jev kopigmentace se může 
vyskytovat také v případě tvorby kovových komplexů. Projevem kopigmentace nebo tvorby 
komplexu je bathochromní posun hodnoty absorpčního maxima ve viditelné oblasti spektra. 
Kopigmentace a jiné kondenzační reakce (tvorba oligomerních a polymerních struktur) 
stabilizují anthokyany a jejich barvu. [73] 

Tvorba kovových komplexů 

Schopnost tvořit komplexy se železem, cínem, hliníkem, mědí a dalšími kovovými ionty 
mají pouze anthokyany, které mají v B kruhu hydroxylové skupiny v ortho-poloze. Tyto 
komplexy s kovy (Al, K, Fe, Cu, Ca, Sn aj.) mají jednak stabilizační účinek, ale mohou také 
způsobovat nežádoucí změny zabarvení. Kovové komplexy a soli vedou k posunu 
absorpčního maxima z červené do modré a fialové barvy (bathochromní posun). [69, 73] 
V případě konzervovaného ovoce může dojít při narušení ochranné vnitřní vrstvy laku 
plechovek k interakcím mezi kovem plechovky a anthokyanovými pigmenty, např. komplexy 
s cínem mění červenou barvu ovoce na fialovou. [72, 73] 
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Tato vlastnost umožňuje odlišit anthokyany se strukturou ortho-difenolů (kyanidin-, 
delfinidin-, petunidin-glykosidy) od těch, u kterých nedochází k bathochromnímu posunu 
absorpčního maxima v přítomnosti některých kovů. [69, 73] 

2.6.6 Kvantitativní metody stanovení anthokyanů 

Spektrofotometrické metody 

V roce 1965 navrhli autoři Riberéau a Stonestreet pro kvantitativní stanovení anthokyanů 
v červeném víně metodu diferenčního měření absorbance při hodnotách pH 0,6 a 3,5 nebo 
měření rozdílu absorbance vína při pH 0,3 a po jeho odbarvení přebytkem SO2. [73, 75]  

Barevné změny anthokyanů při pH 1 a pH 4,5 využili poprvé ve své práci autoři Fuleki a 
Francis (1968). Zmíněné hodnoty pH navrhli na základě výraznějšího rozdílu absorbancí 
anthokyanů a stability získaných hodnot v čase. Z podílu absorbance anthokyanů při pH 1 a 
rozdílu absorbancí při pH 1 a pH 4,5 pak vypočítali tzv. degradační index, pomocí kterého 
získali informace o rozkladných produktech anthokyanů. [73, 75] 

Tuto metodu s využitím systému dvou pufrů - 0,025 M roztoku chloridu draselného o pH 1 
a acetátového pufru o pH 4,5 (0,4 M) použili pro stanovení celkového obsahu anthokyanů 
v bobulovém ovoci Sellappan, Akoh a Krewer (2002). Vzorek zředěný tak, aby optická 
hustota při vlnové délce 510 nm byla v rozmezí 0,1–1,2, se mísí s odpovídajícím pufrem a 
absorbance se měří proti blanku při 510 nm a 700 nm. Absorbance byla vypočítána pomocí 
níže uvedené rovnice: 

 � = (�5�367 − �83367)9:� − (�5�367 − �83367)9:;,5 (2.17) 

Koncentrace monomerních anthokyanů v extraktu vztažená na majoritní anthokyan 
(kyanidin-3-glukosid): 

 [ ] ( )1./1000..... 1 εDFMWAlmganthokyanymon =−  (2.18) 

kde A je absorbance, MW molekulová hmotnost (449,2), DF faktor ředění,  ε je molární 
absorptivita (26,900). Výsledná koncentrace anthokyanů (mg.100 g-1) byla získána přepočtem 
na celkový objem extraktu a hmotnost vzorku. [77] 

Popović a kol. pomocí uvedené diferenční metody zjišťovali obsah anthokyanů v plodech 
dřínu. [78] 

Chromatografické metody 

Ke kvantitativnímu i kvalitativnímu stanovení anthokyanů se v současné době nejvíce 
využívá HPLC - vysoce účinná kapalinová chromatografie. Metoda umožňuje identifikaci 
individuálních anthokyanidinových pigmentů, popřípadě jejich kondenzovaných či 
oligomerních produktů. 

HPLC s izokratickou elucí a mobilní fází voda/kyselina octová/methanol v poměru 
71:10:19 použili k separaci anthokyanidinů Wilkinson a kol. v roce 1977. [73] Autoři 
Williams a Hradina (1978) oddělili pomocí gradientové eluce na koloně Bondapack 18 
monoglukosidy, diglukosidy i acylované anthokyany. [73, 79] 

V roce 1990 Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) doporučila pro analýzu 
relativního složení anthokyanů v červených a růžových vínech gradientovou eluci 
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(voda/kyselina mravenčí/acetonitril) a použití kolony s reverzní fází a UV/VIS detekci při 
518 nm. [73] 

Autoři Tural a Koca (2008) separovali anthokyany přítomné v plodech dřínu pomocí 
HPLC s gradientovou elucí (mobilní fáze – voda/acetonitril/ledová kyselina octová/ kyselina 
fosforečná) na koloně s reverzní fází Luna 5u C18 a UV/VIS detekcí při 515 nm. [31]  

Kromě UV/VIS detekce lze využít detektorů typu diodového pole (HPLC/DAD). [73] 
Pokročilejší separaci monomerních anthokyanů, kondenzovanách struktur a derivátů 

proanthokyanů umožňují mikroseparační techniky jako kapilární kapalinová chromatografie 
(CLC) nebo kapilární zónová elektroforéza (CZE). Detekce se provádí pomocí hmotnotní 
spektrometrie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku nebo ionizací elektrosprejem 
(HPLC/ESI-MS). Další informace o struktuře poskytuje tandemová hmotnostní spektrometrie 
(MS/MS) vybavená analyzátorem typu iontové pasti nebo lze využít hybridního hmotnostního 
analyzátoru typu kvadrupól – analyzátor doby letu (QTOF), kterým lze určit elementární 
složení měřeného iontu. [73] 

RP-HPLC s gradientovou elucí (kyselina trifluoroctová/voda/acetonitril) na koloně Gemini 
C18 s hmotnostní detekcí (ESI-MS) k analýze anthokyanových pigmentů v plodech Lonicera 
caerulea využili Myjavcová a kol. (2010). [39] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis vzorku 

Vybrané nutriční faktory byly stanovovány v plodech 10 odrůd rakytníku řešetlákového 
(Hippophae rhamnoides), 12 odrůd dřínu obecného (Cornus mas) a 6 odrůd zimolezu 
kamčatského (Lonicera caerulea var. kamtschatica). Vzorky pocházely ze Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně a jednotlivé odrůdy byly vypěstovány v lokalitě 
Žabčice. Jediná odrůda rakytníku řešetlákového ′Krásná′ byla získána od soukromého 
pěstitele ze Spišské oblasti Slovenska. Po převozu byly vzorky přechovávány v mrazničce 
(−18 °C). 

 
Tabulka  3.1: Analyzované odrůdy  
 

Rakytník řešetlákový 
(Hippophae rhamnoides) 

Dřín obecný  
(Cornus mas) 

Zimolez kamčatský 
(Lonicera caerulea var. 
kamtschatica) 

   
Aromat Elegantní Altaj 
Botanický Fruchtal  Amfora 
Buchlovický Gruševidnovo Fialka 
Krásná Chaloupecký (žlutoplodý) Kamčatský 
Leicora Jolico Leningradský velikán 
Ljubitelná Kyjevský Sinoglaska 
Pavlovský Lukjanovský  
Peterburský Ruzyňský  
Trofimovský Sokolnický  
Vitamínová Tišnovský  
 Vydubecký  
 Vyšegorodský  
   

 

3.2 Laboratorní vybavení 

3.2.1 Pomůcky 

• běžné laboratorní sklo 
• vývěva 
• Büchnerova nálevka 
• aluminiové misky 
• gáza 
• exsikátor 
• filtrační papír č. 0 (Papírny Pernštejn, ČR) 
• MCE Syringe mikrofiltry, 0,45 µm (Fischer Scientific, USA) 
• injekční stříkačka, 2 ml (Chirana Injecta, SR) 
• mikrostříkačka, 25 µl (Hamilton, USA) 
• automatická pipeta (Biohit, Finsko) 
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3.2.2 Přístroje 

• homogenizátor Ultra Turrax T18 basic (IKA, Německo) 
• centrifuga T 52.1 (MLW, Německo) 
• třepačka 
• vortex Yellow Line TTS2 (IKA, Německo) 
• magnetická míchačka 
• ultrazvuková lázeň (Kraintek, SR) 
• přístroj na přípravu deionizované vody (Labicom, ČR) 
• chladnička s mrazničkou (Gorenje, Slovinsko) 
• horkovzdušná sušárna UNB 400 (Memmert, Německo) 
• pH metr (Monokrystaly s. r. o., ČR) 
• analytické váhy (Boeco, Germany) 
• UV-VIS spektrofotometr Helios γ (Spectronic Unicam, USA) 
• HPLC přístroj (Waters, USA) 
► čerpadlo 1515 Isocratic HPLC pump (Waters, USA) 
► UV detektor 2487 Dual λ Absorbance Detector (Waters, USA) 
• počítač (DELL, USA), software Breeze  

3.2.3 Chemikálie 

• kyselina L-askorbová (Riedel-de Haen, Německo) 
• kyselina metafosforečná 33 %, ACS Reagent (Fluka, Německo) 
• dihydrogenfosforečnan draselný, p.a. (Lachema a. s., ČR) 
• methanol, HPLC grade (Chem-lab, Belgie) 
• kyselina šťavelová, dihydrát , p.a. (Lach-ner s. r. o., ČR) 
• hydroxid sodný, p.a. (Penta, ČR) 
• sada kalibračních pufrů pH 4,01 a 6,86 (Monokrystaly, ČR) 
• 5 % roztok fenolftaleinu v ethanolu 
• Folin-Ciocaltauovo činidlo (Penta, ČR) 
• kyselina gallová, 97,5–102,5 % (Sigma-Aldrich, Německo) 
• uhličitan sodný, p.a. (Lachema, ČR) 
• kyselina chlorovodíková, 35 %  (Lach-ner s. r. o., ČR) 
• chlorid draselný, p.a. (Lachema, ČR) 
• octan sodný, trihydrát, p.a. (Lachema, ČR) 
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3.3 Stanovení vybraných nutričních faktorů 

3.3.1 Sušina 

Postup 

Aluminiové misky bez víčka byly vysušeny v sušárně při teplotě 70 °C. Následně byly 
umístěny do exsikátoru k vychladnutí a poté zváženy na analytických vahách. 

Do vysušených a zvážených aluminiových misek byly naváženy přibližně 4 gramy plodů 
s přesností na čtyři desetinná místa. V případě dřínu byla navážena dužina pečlivě odkrájená 
od pecky. Z každé odrůdy byly připraveny 3 vzorky. Navážené vzorky byly přemístěny do 
sušárny, kde byly sušeny při 70 °C do konstantní hmotnosti (26 hodin). Poté se opět nechaly 
vychladnout v exsikátoru a byly zváženy. 

Výpočet 

Celková sušina byla získána z rozdílu hmotností vzorku před a po jeho vysušení pomocí 
uvedené rovnice: 

 �<%> =
? − ?3

?� − ?3
. 100, (3.1) 

kde s je obsah sušiny vyjádřen v hmotnostních procentech [%], m0 je hmotnost prázdné misky 
po vysušení [g], m1 je hmotnost misky s čerstvými plody [g] a m2 je hmotnost misky 
s vysušenými plody [g].  

3.3.2 Příprava extraktů vzorků k analýze 

Navážka plodů k analýze byla přibližně 40 g s přesností na čtyři desetinná místa. Plody 
byly rozmělněny ve 100 ml destilované vody pomocí homogenizátoru. Směs byla převedena 
do Erlenmayerových baněk a ponechána asi 5 minut na třepačce. Následně byla  
10 minut centrifugována. Vzniklý supernatant byl odlit, usazená část na dně byla opět 
smíchána s destilovanou vodou a celý postup byl zopakován. Oba získané supernatanty a 
šťáva ze zbytku, vymačkaná přes gázu, byly přefiltrovány přes Büchnerovu nálevku pod 
tlakem. Filtrát byl kvantitativně převeden do 500 ml odměrné baňky a doplněn po rysku 
destilovanou vodou. 

3.3.3 Titrovatelné kyseliny 

Postup 

Standardizace: Nejprve byl připraven odměrný roztok 0,1 M hydroxidu sodného 
rozpuštěním 4 g NaOH v 1 litru destilované vody. K jeho standardizaci byl použit roztok 
0,05 M kyseliny šťavelové získaný rozpuštěním 0,3152 g C2H2O4.2H2O v 50 ml destilované 
vody. Z takto připraveného roztoku bylo odpipetováno 10 ml do titrační baňky, přidáno 
několik kapek fenolftaleinu a titrováno odměrným roztokem do trvale růžového zbarvení. 
Přesná koncentrace roztoku NaOH byla získána jako průměrná spotřeba ze tří titrací. 

Vlastní stanovení: Před vlastním stanovením byla provedena kalibrace pH metru pomocí 
standardních pufrů (pH 4,01 a 6,86). Poté byla do kádinky obsahující 25 ml vodného extraktu 
stanovovaného vzorku ponořena elektroda a titrace odměrným roztokem NaOH probíhala za 
stálého míchání do pH 8,2. Titrační kyselost je průměrem ze tří titračních stanovení. 
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Výpočet 

Titrační kyselost byla vyjádřena jako množství převládající kyseliny – kyseliny jablečné: 

 @ = A.BCDEF.GCDEF

.G
, (3.2) 

kde c je hmotnostní koncentrace kyseliny jablečné ve vzorku [g.l-1], M je molární hmotnost 
kyseliny jablečné [134,09 g.mol-1], VNaOH je spotřeba odměrného roztoku potřebná 
k neutralizaci kyselin [l], cNaOH  je skutečná koncentrace odměrného roztoku NaOH [mol.l-1] a 
V je titrovaný objem vzorku [l]. Výsledek byl přepočítán na 100 g plodů. 

3.3.4 Polyfenoly 

Postup 

Kalibrační křivka: Ze zásobního roztoku kyseliny gallové o koncentraci 1000 mg.l-1 bylo 
odpipetováno 0,25; 0,5; 1; 2 a 4 ml do 10 ml odměrných baněk k přípravě kalibračních 
roztoků o koncentracích 25, 50, 100, 200 a 400 mg.l-1. Každý roztok byl v množství 50 µl 
napipetován do tří zkumavek, bylo přidáno 100 µl Folin-Ciocaltauova činidla a 1,9 ml 
destilované vody. Po promíchání na vortexu byl přidán 1 ml 7,5% roztoku Na2CO3 (7,5 g 
Na2CO3 bylo rozpuštěno ve 100 ml destilované vody). Po dvou hodinách byla změřena 
absorbance na spektrofotometru při vlnové délce 750 nm proti blanku, který byl připraven 
stejným způsobem, pouze kalibrační roztok nahradila destilovaná voda. 

Vlastní stanovení: Stanovení obsahu celkových polyfenolů ve vzorku kopírovalo postup při 
meření kalibrační křivky, jen do zkumavek bylo namísto kalibračních roztoků přidáváno 50 µl 
extraktu vzorku.  

Výpočet 

Obsah polyfenolů byl vypočítán pomocí rovnice regrese kalibrační křivky kyseliny 
gallové: 

 � = 1,8132. 10��. @ (3.3) 

Koncentrace celkových polyfenolů byla přepočítána na mg ve 100 g čerstvých plodů. 

3.3.5 Anthokyany 

Postup 

0,5 ml extraktu vzorku (100 µl v případě zimolezu) bylo napipetováno do šesti zkumavek. 
Do tří z nich bylo přidáno 2,5 ml (2,9 ml) 0,025 M KCl pufru o pH 1 (1,86 g KCl bylo 
rozpuštěno v 980 ml destilované vody, následovala úprava hodnoty pH pomocí 
koncentrované HCl) a do tří zbylých zkumavek bylo napipetováno stejné množství 0,4 M 
acetátového pufru o pH 4,5 (54,43 g trihydrátu octanu sodného bylo rozpuštěno v 960 ml 
destilované vody, požadovaná hodnota pH byla ověřena pH metrem a případně upravena 
HCl). Absorbance byla proměřena u všech zkumavek na spektrofotometru při vlnové délce 
510 nm (absorpční maximim majoritního antokyanu – kyanidinu-3-glukosidu) a při 700 nm 
proti destilované vodě. 
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Výpočet 

Výpočet absorbance zředěného vzorku: 

 � = (�5�3 − �833)9:I − (�5�3 − �833)9:J,K, (3.4) 

kde A je absorbance zředěného vzorku, (A510)pH1 je absorbance vzorku v pufru o pH 1 při 
vlnové délce 510 nm, (A510)pH4,5 je absorbance vzorku v pufru o pH 4,5  při 510 nm, (A700)pH1 
je absorbance vzorku v pufru o pH 1 při 700 nm a (A700)pH4,5 je absorbance vzorku v pufru o 
pH 4,5 při 700 nm. 

Výpočet koncentrace monomerních antokyanových barviv v extraktu ce: 

 [ ] 100.
.

..
. 1

l

fMA
lmgce ε

=−  (3.5) 

kde A je absorbance zředěného vzorku, M je molární hmotnost kyanidinu-3-glukosidu 
[449,2 g.mol-1], f je faktor ředění, ε je molární extinkční koeficient [26 900 cm-1.mol-1.l], l je 
délka optické dráhy [1 cm] a 1000 je přepočet na mg anthokyanů. Získaná koncentrace byla 
přepočítána na mg anthokyanů ve 100 g ovoce. 

3.3.6 Vitamín C 

Kalibrační křivka: Byly připraveny kalibrační roztoky kyseliny askorbové o koncentracích 
v rozsahu 5–50 mg.l-1 odpipetováním 5–500 µl ze zásobního standardního roztoku (1 g.l-1) do 
10 ml odměrných baněk a doplněním extrakčním činidlem - 2% roztok kyseliny 
monohydrogenfosforečné (ve 100 ml horké deionizované vody bylo rozpuštěno 30 g kyseliny 
monohydrogenfosforečné a doplněno deionizovanou vodou na objem 500 ml). 

Extrakce: Přibližně 4 g plodů navážené s přesností na 4 desetinná místa byly zality asi 
20 ml extrakčního činidla a vzorek byl homogenizován pomocí homogenizátoru. Směs byla 
kvantitativně převedena do 25 ml odměrné baňky a doplněna extrakčním činidlem po rysku. 
Následně byla zfiltrována pomocí vývěvy přes Büchnerovu nálevku a filtrát byl přefiltrován 
nasátím do stříkačky přes mikrofiltr. Z každé odrůdy byly připraveny 3 vzorky, u nichž byl 3x 
proveden nástřik do HPLC systému. 

Vlastní stanovení: HPLC analýza kyseliny askorbové byla prováděna na koloně Supelco 
LC-8-DB (250 x 4,6 mm; průměr částic 5 µm) s předřazenou předkolonou Supelguard LC-8-
DB. Eluce probíhala izokraticky, termostat kolony byl nastaven na 30 °C a průtok mobilní 
faze byl upraven na 1 ml.min-1. Jako mobilní fáze byl použit 0,1 mol.l-1 roztok 
dihydrogenfosforečnanu draselného s obsahem 10 % methanolu (13,6025 g KH2PO4 bylo 
rozpuštěno v 900 ml neionizované vody a bylo přidáno 100 ml methanolu, vzniklý roztok byl 
ultrazvukován 15 min). Objem nástřiku byl 20 µl a doba vlastní analýzy byla 5 min 
s následným proplachováním kolony mobilní fází (7 min u dřínu a zimolezu) za účelem 
vymytí jiných přítomných detekovatelných látek, které by mohly ovlivnit následující analýzu. 
Detekce byla prováděna pomocí UV detektoru při vlnové délce 254 nm. Porovnáním 
retenčních časů píků kalibračních roztoků byla provedena identifikace kyseliny askorbové, 
přičemž plochy píků byly získány integrací pomocí systému Breeze. Byly provedeny tři 
nástřiky, z nichž byla vypočítána průměrná plocha píku. Jejím vynesením do kalibrační 
přímky byla získána regresní rovnice, která byla využita ke stanovení průměrného obsahu 
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kyseliny askorbové v extraktu vzorku. Vypočítaná koncentrace byla přepočtena na navážku 
vzorku a vyjádřena v mg na 100 g plodů: 

 @ =
L. M. N. 0,1

?
 (3.6) 

kde c je koncentrace kyseliny askorbové přepočtená na 100 g plodů [mg.100 g-1], x je 
koncentrace kyseliny askorbové odečtená z kalibrační křivky [mg.l-1], V je celkový objem 
vzorku [ml], f je faktor ředění, m je hmotnost navážky [g] a 0,1 představuje přepočet na 100 g 
plodů. 
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4 VÝSLEDKY  

4.1 Stanovení celkové sušiny 

Postup při stanovení celkové sušiny (součet rozpustné a nerozpustné sušiny) je uveden v 
kapitole 3.3.1., při výpočtu byla použita rovnice (3.1). Celková sušina byla stanovována v 
plodech 10 odrůd rakytníku řešetlákového, 12 odrůd dřínu obecného a 6 odrůd zimolezu 
kamčatského. Z každé odrůdy byly připraveny 3 vzorky, celková sušina tak byla získána jako 
průměr ze tří stanovení. 

 

Stanovení celkové sušiny v plodech rakytníku řešetlákového 
 

 

Graf 4.1: Obsah celkové sušiny v plodech vybraných odrůd rakytníku řešetlákového 

 

Obsah celkové sušiny ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového se pohyboval 
v rozmezí 14–20 %. Nejnižší hodnota byla naměřena v případě odrůdy ′Krásná′ (14,76 %), 
zatímco nejvíce sušiny obsahovala odrůda ′Pavlovský′ (19,57 %). Téměř shodný podíl 
celkové sušiny obsahovaly odrůdy ′Vitamínová′ (17,56 %), ′Buchlovický′ (17,59 %) a 
′Peterburský′ (17,73 %). 
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Stanovení celkové sušiny v plodech dřínu obecného 
 

 

Graf 4.2: Obsah celkové sušiny v plodech vybraných odrůd dřínu obecného 
 

 

Plody jednotlivých odrůd dřínu obecného se v obsahu celkové sušiny lišily více, než tomu 
bylo v případě rakytníku řešetlákového, naměřené hodnoty se nacházely v rozsahu 17–30 %. 
Největší podíl sušiny měla odrůda ′Elegantní′ (29,69 %), následovaly odrůdy ′Vyšegorodský′ 
(28,07 %), ′Lukjanovský′ (27,29 %) a ′Vydubecký′ (27,07 %). Oproti tomu odrůdy 
′Ruzyňský′ (19,12 %) a ′Fruchtal′ (19,01 %) vykazovaly značně nižší obsah sušiny a zcela 
nejmenší podíl sušiny připadal na jedinou stanovovanou žlutoplodou odrůdu – ′Chaloupecký′ 
(17,43 %). 
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Stanovení celkové sušiny v plodech zimolezu kamčatského  

 

 

Graf 4.3: Obsah celkové sušiny v plodech vybraných odrůd zimolezu kamčatského – 
srovnání 2011/2012 

 
 

V případě zimolezu modrého byl obsah celkové sušiny stanovován u plodů sklizených 
v roce 2011 a 2012. Bylo tak možné tyto dva po sobě následující ročníky srovnat. Oproti 
ostatním odrůdám, které obsahovaly podobné množství sušiny v rámci obou let, vykazovala 
odrůda ′Sinoglaska′ sklizená v roce 2011 nejnižší obsah sušiny (12,68 %) ve srovnání 
s ostatními odrůdami a vypěstovaná o rok později dosahovala naopak téměř nejvyšší hodnoty 
(16,92 %). Obsah celkové sušiny se u vybraných odrůd zimolezu kamčatského ročníku 2011 
nacházel mezi hodnotami 12,5 až 16,5 %. V případě ročníku 2012 byl naměřený obsah 
celkové sušiny vyšší (15,5–17 %).  

 
Porovnáním výsledků u jednotlivých druhů analyzovaného ovocelze zjistit, že největší 

podíl celkové sušiny se nachází v dřínu obecném (až 30 %), naopak nejnižší obsah mají 
odrůdy zimolezu (od 12 %). Naměřené hodnoty však mohly být ovlivněny různým stupněm 
zralosti jednotlivých plodů. 
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4.2 Stanovení titrovatelných kyselin 

Při stanovení obsahu titrovatelných kyselin v plodech rakytníku řešetlákového, dřínu 
obecného a zimolezu modrého bylo postupováno podle návodu uvedeného v kapitole 3.3.3. 
Titrace všech extraktů odrůd byla prováděna třikrát a titrační kyselost byla vypočítána pomocí 
rovnice (3.2) ze spotřeby odměrného roztoku jako průměrný výsledek. Získaná hodnota byla 
poté přepočítána na gramy kyseliny jablečné ve 100 gramů plodů. 

 

Stanovení titrovatelných kyselin v plodech rakytníku řešetlákového 

 

 

Graf 4.4: Obsah titrovatelných kyselin v plodech vybraných odrůd rakytníku řešetlákového 

 

Obsah titrovatelných kyselin vyjádřený v gramech kyseliny jablečné na 100 g plodů 
rakytníku řešetlákového se v případě analyzovaných odrůd pohyboval v rozsahu 1–3,2 g na 
100 g. Velmi nízké hodnoty byly naměřeny u odrůdy ′Krásná′ (1,22 g.100 g-1), ′Botanický′ 
(1,29 g.100 g-1) a ′Aromat′ (1,31 g.100 g-1). Výrazně více titrovatelných kyselin obsahovaly 
odrůdy ′Leicora′ (2,45 g.100 g-1), ′Pavlovský′ (2,65 g.100 g-1) a zcela nejvyšší množství bylo 
zjištěno u odrůdy ′Peterburský′ (3,22 g.100 g-1). 
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Stanovení titrovatelných kyselin v plodech dřínu obecného 

 

 

Graf 4.5: Obsah titrovatelných kyselin v plodech vybraných odrůd dřínu obecného 

 
 

Naměřené hodnoty titrovatelných kyselin se v případě odrůd dřínu obecného pohybovaly 
v rozsahu 1–2 g kyseliny jablečné na 100 g plodů. Mezi odrůdami tak nebyly v obsahu 
titrovatelných kyselin významnější rozdíly. Nejvyšší naměřené množství bylo 1,79 g na 100 g 
u žlutoplodé odrůdy ′Chaloupecký′, naopak nejnižší obsah měla odrůda ′Elegantní′ 
(1,03 g.100 g-1). 
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Stanovení titrovatelných kyselin v plodech zimolezu kamčatského 

 

 

Graf 4.6: Obsah titrovatelných kyselin v plodech vybraných odrůd zimolezu kamčatského – 
srovnání 2011/2012 

 

Při analýze zimolezu kamčatského bylo navíc provedeno srovnání mezi dvěma ročníky 
2011 a 2012. V roce 2011 byl naměřený obsah titrovatelných kyselin v rozmezí 1–3 g.100 g-1 
plodů, o rok později 2–3 g.100 g-1 plodů. Ročník 2012 měl tedy v průměru vyšší obsah 
titrovatelných kyselin. Největší rozdíl mezi těmito dvěma ročníky vykazovaly odrůdy ′Altaj ′ 
(1,32 g.100 g-1 v roce 2011 a 2,41 g.100 g-1 v roce 2012) a ′Sinoglaska′ (1,69 g.100 g-1 v roce 
2011 a 2,59 g.100 g-1 v roce 2012). Nejvyšší obsah titrovatelných kyselin v obou letech měla 
jednoznačně odrůda ′Amfora′ (2,84 g.100 g-1 plodů v roce 2011 a 2,92 g.100 g-1  plodů v roce 
2012). 

 
Obsah titrovatelných kyselin měly analyzované druhy méně známého ovoce velmi 

podobný, v případě rakytníku 1–3,5 g na 100 g plodů, u dřínu 1–2 g na 100 g plodů a u 
zimolezu 1–3 g na 100 g plodů.  
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4.3 Stanovení celkových polyfenolů 

Analýza obsahu celkových polyfenolů v plodech rakytníku řešetlákového, dřínu obecného 
a zimolezu kamčatského byla prováděna podle návodu uvedeného v kapitole 3.3.4. 
Proměřením kalibračním roztoků kyseliny gallové byla zhotovena kalibrační křivka. Při 
meření obsahu polyfenolů v extraktech ovoce se postupovalo stejným způsobem jako v 
případě standardních roztoků kyseliny gallové. Z každé odrůdy byly připraveny a 
analyzovány tři vzorky. Obsah celkových polyfenolů ve vzorcích byl vypočítán pomocí 
získané rovnice kalibrační křivky kyseliny gallové. 

 
Tabulka 4.1: Kalibrační křivka kyseliny gallové  
 

koncentrace 
kyseliny gallové 
[mg.l-1] 

absorbance [AU] 

 1. 2. 3. průměr 
     

25 0,043 0,043 0,045 0,044 
50 0,088 0,103 0,100 0,097 
100 0,189 0,201 0,195 0,195 
200 0,357 0,365 0,351 0,358 
400 0,707 0,732 0,732 0,724 

     

 
 
 

 

Graf 4.7: Kalibrační křivka kyseliny gallové 
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Stanovení celkových polyfenolů v plodech rakytníku řešetlákového 

 

 

Graf 4.8: Obsah celkových polyfenolů v plodech vybraných odrůd rakytníku řešetlákového 

 

Množství celkových polyfenolů se mezi vybranými odrůdami rakytníku řešetlákového 
značně lišilo. Zcela nejnižší obsah byl naměřen u odrůdy ′Krásná′ (76,61 mg kyseliny gallové 
na 100 g plodů). Nízké hodnoty poskytovaly také odrůdy ′Ljubitelná′ (105,78 mg.100 g-1) a 
′Trofimovský′ (109,92 mg.100 g-1). Dvojnásobné množství bylo zjištěno v případě odrůd 
′Pavlovský′ (233,99 mg.100 g-1) a ′Buchlovický′ (253,79 mg.100 g-1). Nejvíce polyfenolů 
obsahovala odrůda ′Leicora′ (303,12 mg.100 g-1). 
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Stanovení celkových polyfenolů v plodech dřínu obecného 

 

 

Graf 4.9: Obsah celkových polyfenolů v plodech vybraných odrůd dřínu obecného 

 

Podobně jako u rakytníku řešetlákového vykazují analyzované odrůdy dřínu obecného 
v obsahu celkových polyfenolů významné rozdíly. Jediná žlutoplodá odrůda ′Chaloupecký′ 
měla obsah celkových polyfenolů zcela nejnižší (48,07 mg.100 g-1). Ostatní tmavě červené 
odrůdy vykazovaly mnohem vyšší množství celkových polyfenolů, přičemž nejnižší obsah 
mezi šarlatově červenými odrůdami byl naměřen v případě odrůdy ′Sokolnický′ 
(91,78 mg.100 g-1). Téměř dvakrát tolik polyfenolů vykazovaly odrůdy ′Fruchtal′ 
(171,39 mg.100 g-1), ′Gruševidnovo′ (171,64 mg.100 g-1) a ′Kyjevský′ (174,76 mg.100 g-1). 
Nejvíce celkových polyfenolů bylo obsaženo v odrůdách ′Ruzyňský′ (184,11 mg.100 g-1) a 
′Jolico′ (187,16 mg.100 g-1). 
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Stanovení celkových polyfenolů v plodech zimolezu kamčatského 

 

 

Graf 4.10: Obsah celkových polyfenolů v plodech vybraných odrůd zimolezu kamčatského 
– srovnání 2011/2012 

 

Celkové polyfenoly zimolezu kamčatského byly opět stanovovány ve dvou po sobě 
následujícíh ročnících 2011 a 2012. Stejně jako tomu bylo při stanovení celkové sušiny a 
titrovatelných kyselin, vykazovala i v obsahu celkových polyfenolů odrůda ′Sinoglaska′ 
výrazné rozdíly. Zatímco v roce 2011 byl naměřený obsah celkových polyfenolů 
228,71 mg.100 g-1 (nejnižší množtví mezi analyzovanými odrůdami zimolezu kamčatského), 
v následujícím roce to bylo 330,45 mg.100 g-1, tedy nejvíce ze všech stanovovaných odrůd. 
Jestliže opomineme odrůdu ′Sinoglaska′, měla po oba roky nejnižší obsah celkových 
polyfenolů odrůda ′Leningradský velikán′ (235,38 mg.100 g-1 v roce 2011 a  
235,87 mg.100 g-1 v roce 2012) a naopak nejvyšší množství obsahovala odrůda ′Amfora′ 
(329,39 mg.100 g-1 v roce 2011 a 323,96 mg.100 g-1 v roce 2012). 

 
Srovnáme-li obsah celkových polyfenolů rakytníku (76–303 mg.100 g-1), dřínu  

(48–187 mg.100 g-1) i zimolezu (228–330 mg.100 g-1), potom nejvíce polyfenolů obsahovaly 
plody zimolezu kamčatského a nejméně dřínu obecného, avšak hodnoty se výrazně lišily 
v závislosti na odrůdě. 
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4.4  Stanovení anthokyanů 

Anthokyany byly stanovovány pouze u odrůd dřínu obecného a zimolezu kamčatského. 
Rakytník řešetlákový byl z této analýzy vyřazen již na základě vizuálního posouzení, protože 
anthokyany propůjčují plodům červené až fialové zabarvení.  

Postup analýzy je uveden v kapitole 3.3.5. Extrakt vzorku rozpuštěný ve dvou pufrech o 
různém pH vykazuje rozdílnou absorbanci. Z každé odrůdy byly opět podrobeny analýze 3 
vzorky. Pomocí rovnice (3.4) byla vypočítána absorbance zředěného vzorku, jejímž 
dosazením do rovnice (3.5) byla vypočítána koncentrace monomerních anthokyanových 
barviv. 

 

Stanovení anthokyanů v plodech dřínu obecného 
 

 

Graf 4.11: Obsah anthokyanů v plodech vybraných odrůd dřínu obecného 

 

Obsah anthokyanů v plodech vybraných odrůd dřínu obecného se pohyboval v širokém 
rozmezí 5,5–16 mg.100 g-1. Nejmenší naměřený obsah měla odrůda ′Fruchtal′  
(5,53 mg.100 g-1), následovaly odrůdy ′Vyšegorodský′ (6,78 mg.100 g-1), ′Lukjanovský′ 
(6,89 mg.100 g-1) a ′Kyjevský′ (7,03 mg.100 g-1) s téměř shodnými hodnotami. Svým 
obsahem anthokyanů 15,93 mg.100 g-1 zcela předčila odrůda ′Ruzyňský′ všechny ostatní 
odrůdy dřínu obecného. 
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Stanovení anthokyanů v plodech zimolezu kamčatského 
 

 

Graf 4.12: Obsah anthokyanů v plodech vybraných odrůd zimolezu kamčatského - 
srovnání 2011/2012 

 

Analýza dvou sklizní (2011, 2012) zimolezu kamčatského z hlediska anthokyanů 
vykazovala značně rozdílné výsledky a to i v rámci stejných odrůd. Přesto lze říci, že odrůda 
′Leningradský velikán′ měla v obou letech nejnižší obsah anthokyanů (96,68 mg.100 g-1) 
v roce 2011 a 85,24 mg.100 g-1 v roce 2012). Naopak odrůdy s nejvyššími naměřenými 
hodnotami byly ′Kamčatský′ (208,91 mg.100 g-1 v roce 2011 a 159,15 mg.100 g-1 v roce 
2012) a ′Amfora′ (228,48 mg.100 g-1 v roce 2011 a 195,45 mg.100 g-1 v roce 2012). Obsah 
anthokyanů u zimolezu kamčatského (ročník 2011 a 2012) se tak pohyboval v rozsahu  
85–228,5 mg na 100 g plodů. 

 
Při srovnání obsahu anthokyanů v plodech dřínu (5,5–16 mg.100 g-1) a zimolezu  

(85–228,5 mg.100 g-1) lze jednoznačně říci, že vyšší obsah anthokyanů se vyskytuje u 
zimolezu, který obsahuje čtrnáctinásobně vyšší množství anthokyanů než dřín. 
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4.5 Stanovení kyseliny askorbové 

Postup při stanovení obsahu kyseliny askorbové v určených odrůdách rakytníku 
řešetlákového, dřínu obecného a zimolezu kamčatského je popsán v kapitole 3.3.6. Byly vždy 
připraveny tři vzorky od každé odrůdy a pro každý z nich byly provedeny tři nástřiky. HPLC 
analýza vzorku trvala 5 min, přičemž u dřínu a zimolezu bylo třeba 7 minut promývat kolonu 
čistou mobilní fází k odstranění nežádoucích interferujících látek. Retenční čas kyseliny 
askorbové byl 3,5 min. Před vlastním stanovením byly proměřeny standardní roztoky 
kyseliny askorbové. Kalibraci bylo nutné opakovat vždy při aplikaci nové mobilní fáze. 
Koncentrace kyseliny askorbové ve vzorcích byla získána pomocí regresní rovnice a 
přepočítána na mg kyseliny askorbové na 100 g plodů. 
 
Tabulka 4.2: Kalibrační křivka kyseliny askorbové 

 

koncentrace 
kyseliny 
askorbové [mg.l-1] 

plocha píku [µV.s] 

 1. 2. 3. průměr 
     
5 308264 325780 332465 322170 
10 645689 651742 652299 649910 
20 1152959 1159425 1159934 1157439 
30 1738719 1739274 1731845 1736613 
50 3034531 3010889 3000906 3015442 
     

 
 
 

 

Graf 4.13: Kalibrační křivka kyseliny askorbové 
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Stanovení obsahu kyseliny askorbové v plodech rakytníku řešetlákového 

 

 

Graf 4.14: Obsah kyseliny askorbové v plodech vybraných odrůd rakytníku řešetlákového 

Obsah kyseliny askorbové v plodech rakytníku řešetlákového se pohyboval v závislosti na 
odrůdě v rozmezí 30–168 mg.100 g-1. Nízký obsah měly odrůdy ′Ljubitelná′  
(39,45 mg.100 g-1) a ′Trofimovský′ (44,41 mg.100 g-1). Nejnižší naměřené hodnoty 
poskytovala odrůda ′Krásná′ (30,05 mg.100 g-1). Vysoké množství vitamínu C měla odrůda 
′Peterburský′ (157,75 mg.100 g-1) a odrůda ′Leicora′ (167,89 mg.100 g-1), která obsahovala 
nejvíce kyseliny askorbové ze všech stanovovaných odrůd rakytníku řešetlákového. 

 

 

Obrázek 4.1: Chromatogram stanovení kyseliny askorbové - odrůda ′Leicora′ 
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Stanovení obsahu kyseliny askorbové v plodech dřínu obecného 

 

 

Graf 4.15: Obsah kyseliny askorbové v plodech vybraných odrůd dřínu obecného 

Analyzované odrůdy dřínu obecného měly rovněž velmi rozmanitý obsah kyseliny 
askorbové, v rozsahu 4,7–44 mg na 100 g plodů. Nejméně vitamínu C obsahovala odrůda 
′Vyšegorodský′ (4,75 mg.100 g-1), následována odrůdou ′Elegantní′ (7,45 mg.100 g-1). 
Největší množství bylo naměřeno u odrůdy ′Ruzyňský′ (44,05 mg.100 g-1). Druhý nejvyšší 
obsah kyseliny askorbové byl zjištěn u odrůdy ′Sokolnický′ (38,94 mg.100 g-1). 

 

 

Obrázek 4.2: Chromatogram stanovení kyseliny askorbové - odrůda ′Ruzyňský′ 
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Stanovení obsahu kyseliny askorbové v plodech zimolezu kamčatského 

 

Graf 4.16: Obsah kyseliny askorbové v plodech vybraných odrůd zimolezu - 2011/2012 

Plody zimolezu kamčatského, které byly sklizeny v roce 2011 a 2012 se obsahem kyseliny 
askorbové velmi lišily. Zatímco v roce 2011 bylo naměřené množství vitamínu C v rozsahu 
pouhých 0,8–5,6 mg na 100 g plodů, o rok později byl jeho obsah v průměru trojnásobný  
4,3–15,6 mg na 100 g. Nejnižší množství v obou letech měla odrůda ′Kamčatský′ 
(0,78 mg.100 g-1 v roce 2011, 4,29 mg.100 g-1 v roce 2012). Nejvíce vitamínu C v roce 2011 
obsahovala odrůda ′Altaj ′ (5,64 mg.100 g-1), v roce 2012 ji nahradila odrůda ′Fialka′ 
(15,55 mg.100 g-1), u které však v předchozím roce bylo zjištěno pouhých 3,99 mg kyseliny 
askorbové na 100 g plodů. 

 

Obrázek 4.3: Chromatogram stanovení kyseliny askorbové - odrůda ′Fialka′ 

Z analyzovaných druhů ovoce vykazovaly nejvyšší obsah vitamínu C odrůdy rakytníku 
řešetlákového (30–168 mg.100 g-1). Naopak plody zimolezu modrého se svým obsahem  
0,8–15,6 mg na 100 g plodů nebyly příliš významným zdrojem kyseliny askorbové. 
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4.6 Nutri ční parametry rakytníku řešetlákového 

 

Tabulka 4.3: Nutriční parametry rakytníku řešetlákového 

odrůda 
celková  
sušina [%] 

titrovatelné 
kyseliny  
[g.100 g-1] 

celkové 
polyfenoly 
[mg.100 g-1] 

kyselina 
askorbová 
[mg.100 g-1] 

     
Krásná 14,76 1,21 76,61 30,05 
Trofimovský 15,27 1,63 109,92 44,41 
Ljubitelná 16,40 1,88 105,78 39,45 
Leicora 16,41 2,48 303,12 167,89 
Vitamínová 17,56 1,87 197,37 111,12 
Buchlovický 17,60 1,84 253,79 108,96 
Peterburský 17,73 3,22 166,25 157,75 
Aromat 18,60 1,31 177,88 67,76 
Botanický 18,99 1,50 155,62 57,16 
Pavlovský 19,57 2,65 233,99 101,66 
     

 
 
Naměřené hodnoty všech stanovovaných nutričních faktorů v plodech 10 odrůd rakytníku 

řešetlákového jsou shrnuty v tabulce 4.3, ve které jsou seřazeny podle obsahu celkové sušiny.  
Vybrané odrůdy rakytníku řešetlákového vykazovaly z hlediska celkové sušiny, která 

představuje sumu rozpustné a nerozpustné sušiny, podobné výsledky, a to v rozsahu  
14–20 %. Titrovatelné kyseliny, které ovlivňují především stabilitu a organoleptické 
vlastnosti byly obsaženy v odrůdách rakytníku řešetlákového v množství 1,2–3,2 g.100 g-1, 
přičemž nejvyšší obsah byl naměřen u odrůdy ′Peterburský′. Z výše uvedené tabulky lze 
vyčíst, že odrůdy ′Krásná′, ′Ljubitelná′ a ′Trofimovský′ obsahují nejnižší hodnoty 
významných nutričních parametrů, jakými jsou obsah kyseliny askorbové (30–44 mg.100 g-1) 
a množství polyfenolů (76–110 mg.100 g-1). Naproti tomu odrůdy ′Leicora′ a ′Peterburský′ 
poskytují nejvyšší množství vitamínu C, s naměřenými hodnotami okolo 160 mg na100 g 
plodů a jsou tak jeho významným zdrojem. Vysoký obsah polyfenolů byl zjištěn u odrůd 
′Pavlovský′, ′Buchlovický′ a ′Leicora′ (233–303 mg.100 g-1). 
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4.7 Nutri ční parametry dřínu obecného 

 

Tabulka 4.4: Nutriční parametry dřínu obecného 

odrůda 
celková  
sušina [%] 

titrovatelné 
kyseliny 
[g.100 g-1] 

celkové 
polyfenoly 
[mg.100 g-1] 

antokyany 
[mg.100 g-1] 

kyselina 
askorbová 
[mg.100 g-1] 

      
Chaloupecký 17,43 1,80 48,70 - 15,43 
Fruchtal 19,01 1,72 171,39 5,53 31,98 
Ruzyňský 19,12 1,77 184,11 15,93 44,05 
Sokolnický 21,71 1,06 91,78 10,02 38,94 
Tišnovský 22,69 1,56 127,30 9,47 31,90 
Kyjevský 22,76 1,20 174,76 7,03 25,51 
Jolico 25,15 1,43 187,16 8,01 34,96 
Gruševidnovo 26,54 1,69 171,64 8,34 23,56 
Vydubecký 27,07 1,22 110,17 7,07 18,38 
Lukjanovský 27,29 1,52 148,75 6,89 15,71 
Vyšegorodský 28,07 1,17 136,99 6,78 4,75 
Elegantní 29,69 1,03 99,81 8,17 7,45 
      

 

Tabulka 4.4 zahrnuje všechny analyzované nutriční parametry 12 odrůd dřínu obecného 
řazené od nejnižšího po nejvyšší obsah celkové sušiny.  

Celková sušina v plodech dřínu obecného se pohybovala v širokém rozmezí 17–30 %, 
takže např. odrůda ′Elegantní′ měla téměř dvojnásobný obsah sušiny oproti jediné žlutoplodé 
odrůdě ′Chaloupecký′. Žlutoplodá odrůda také obsahovala nízké množství vitamínu C 
(15,4 mg.100 g-1) a polyfenolů (48,7 mg.100 g-1). Při analýze anthokyanů vykazovala nulové 
hodnoty, čímž se potvrdil předpoklad, protože tyto pigmenty poskytují plodům tmavě červené 
až fialové zabarvení. Oproti ostatním parametrům však odrůda ′Chaloupecký′ poskytovala 
nejvyšší obsah titrovatelných kyselin 1,8 g na 100 g plodů. Naopak nejméně titrovatelných 
kyselin bylo obsaženo v odrůdě ′Elegantní′ (1 g.100 g-1), která obsahovala také druhé nejnižší 
množství kyseliny askorbové (7,5 mg.100 g-1). Nejméně vitamínu C bylo naměřeno v odrůdě 
′Vyšegorodský′, pouhých 4,8 mg na 100 g plodů. Relativně vysoké hodnoty kyseliny 
askorbové byly zjištěny u odrůd ′Sokolnický′, ′Tišnovský′, ′Fruchtal′ a ′Jolico′  
(31–39 mg.100 g-1). Mezi dříny pak měla nejvyšší obsah tohoto vitamínu odrůda ′Ruzyňský′ 
(44 mg.100 g-1), která vynikala také v obsahu polyfenolů (184 mg.100 g-1) a anthokyanů 
(16 mg.100 g-1). Nepatrně více polyfenolů obsahovala odrůda ′Jolico′ (187 mg.100 g-1). 
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4.8 Nutri ční parametry zimolezu kamčatského – sběr 2011 

 
Tabulka 4.5: Nutriční parametry zimolezu kamčatského 2011 

 

odrůda 
celková  
sušina [%] 

titrovatelné 
kyseliny 
[g.100 g-1] 

celkové 
polyfenoly 
[mg.100 g-1] 

antokyany 
[mg.100 g-1] 

kyselina 
askorbová 
[mg.100 g-1] 

      
Sinoglaska 12,68 1,69 228,71 104,19 3,18 
Amfora 14,20 2,84 329,40 228,48 1,24 
Kamčatský 15,03 1,94 301,52 208,91 0,78 
Altaj 15,44 1,32 261,55 144,99 5,64 
Fialka 15,99 1,86 309,49 180,53 3,99 
Lenin. velikán 16,41 1,90 235,38 96,68 5,21 
      

 

V tabulce 4.5 jsou zobrazeny veškeré stanovované nutriční faktory v 6 odrůdách zimolezu 
kamčatského sklizeného v srpnu 2011. Jsou zde uspořádány dle obsahu celkové sušiny. 

Obsah celkové sušiny kolísá v závislosti na odrůdě mezi 12,5–16,5 %, přičemž nejnižší 
naměřená hodnota byla u odrůdy ′Sinoglaska′. Titrovatelné kyseliny byly obsaženy obvykle 
v množství 1 až 2 g na 100 g plodů, jediná odrůda ′Amfora′ má obsah vyšší (2,84 g.100 g-1). 
Množství kyseliny askorbové je ve všech analyzovaných odrůdách velmi nízké, pouze  
0,8–5,6 mg.100 g-1, nejnižší hodnota připadá na odrůdu ′Kamčatský′. Odrůdy zimolezu 
kamčatského však vynikají obsahem anthokyanů (96–228,5 mg.100 g-1) a polyfenolů  
(228–329 mg.100 g-1). Nejvíce těchto výživových faktorů obsahuje odrůda ′Amfora′ 
(228,5 mg anthokyanů na 100 g a 329,4 mg polyfenolů na 100 g plodů.  
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4.9 Nutri ční parametry zimolezu kamčatského – sběr 2012 

 

Tabulka 4.6: Nutriční parametry zimolezu kamčatského 2012 
 

odrůda celková  
sušina [%] 

titrovatelné 
kyseliny 
[g.100 g-1] 

celkové 
polyfenoly 
[mg.100 g-1] 

antokyany 
[mg.100 g-1] 

kyselina 
askorbová 
[mg.100 g-1] 

      
Amfora 15.57 2.92 323.96 195.45 8.36 
Lenin. velikán 15.67 2.07 235.87 85.24 13.56 
Altaj 15.67 2.41 274.51 158.33 9.93 
Fialka 15.99 2.08 282.26 107.23 15.55 
Sinoglaska 16.92 2.59 330.45 151.12 11.93 
Kamčatský 16.95 2.43 298.66 159.15 4.29 
      

 

Nutriční faktory zimolezu kamčatského (sběr 2012) rekapituluje tabulka 4.6, jednotlivé 
odrůdy jsou opět řazeny podle obsahu celkové sušiny. 

Analýzou plodů zimolezu kamčatského sklizených ve dvou po sobě následujících letech 
bylo možné posoudit, do jaké míry závisí obsah různých výživových parametrů na dané 
odrůdě a sklizni. Ve srovnání s ročníkem 2011 je podíl celkové sušiny mírně vyšší  
(15,5–17 %), přičemž horní hranice dosahuje odrůda ′Sinoglaska′, která měla v předchozím 
roce nejnižší 12% obsah sušiny. Vyšší je také obsah titrovatelných kyselin (2–3 g.100 g-1). 
V případě kyseliny askorbové je její obsah dokonce více než trojnásobně vyšší než v roce 
2011 4–15,6 mg.100 g-1. Zatímco v předešlém roce měla nejvyšší obsah kyseliny askorbové 
odrůda ′Altaj ′, v roce 2012 to byla odrůda ′Fialka′. Nižší byl obsah anthokyanů  
(85–195 mg.100 g-1). V obou letech měla nejvyšší obsah anthokyanů stejná odrůda ′Amfora′. 
Také nejnižší hodnoty byly naměřeny po oba roky u stejné odrůdy ′Leningradský′. Podobné 
hodnoty mezi oběma ročníky byly zjištěny v případě polyfenolů. V  roce 2012 byly jen 
nepatrně vyšší (235–330 mg.100 g-1). Nicméně nejvyšší obsah polyfenolů měla v roce 2012 
odrůda ′Sinoglaska′, která měla naopak množství těchto látek v roce 2011 nejnižší ze 
stanovovaných odrůd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

5 DISKUSE 

Ve své práci jsem se pokusila prokázat význam zařazení méně známých ovocných druhů – 
rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.), dřínu obecného (Cornus mas L.) a 
zimolezu kamčatského (Lonicera caerulea var. kamtschatica) do lidské výživy pomocí 
analýzy obsahu významných nutričních parametrů. Cílem bylo stanovit a vzájemně porovnat 
obsah celkové sušiny, celkových polyfenolů, anthokyanů, titrovatelných kyselin a kyseliny 
askorbové v plodech tohoto, u nás málo rozšířeného, drobného ovoce, a to nejen v rámci 
druhu, ale i mezi jednotlivými odrůdami. 

Důvody, proč jsou některé ovocné druhy méně známé, mohou být následující: malé 
výnosy, obtíže při sběru či zpracování, nezvyklá chuť či kratší skladovatelnost. Některé 
netradiční druhy ovoce však často obsahují řadu látek prospěšných pro lidské zdraví, mají 
nízké nároky na půdní a klimatické podmínky nebo nacházejí uplatnění jako okrasné rostliny. 
[97] 

Euroasijský ovocný druh rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) patří k 
rostlinám schopným fixace vzdušného dusíku pomocí aktinomycet. Koncem léta dozrávají 
jeho žlutooranžové plody, které mají vysokou nutriční hodnotu a dříve se hojně využívaly 
k léčbě nejrůznějších onemocnění. V současné době se z nich vyrábějí džemy, bonbony či 
kosmetika. Známé jsou především jejich antioxidační vlastnosti, které jsou připisovány 
vysokému obsahu flavonoidů, karotenoidů, polyfenolů a kyseliny askorbové. [98]  

Zhodnocení plodů 10 vybraných odrůd rakytníku řešetlákového jsem ve své práci provedla 
z hlediska celkové sušiny, celkových polyfenolů, obsahu titrovatelných kyselin a kyseliny 
askorbové.  

Celková sušina je součet nerozpustné i rozpustné sušiny a byla stanovena pomocí vysušení 
navážených plodů do konstantního úbytku. Zjištěný obsah celkové sušiny v  odrůdách 
rakytníku řešetlákového se pohyboval v rozsahu od 14,76 hmot. % (odrůda ´Krásná´) do 
19,57 hmot. % (odrůda ´Pavlovský´). Obsahy ve všech analyzovaných odrůdách jsou uvedeny 
v příloze 1. Autoři Guttiérrez a Ratti (2008) ve své práci uvádějí průměrný obsah sušiny 
čerstvých plodů 12,4 hmot. %, Beveridge a Smith (1999) 17,7–29,5 hmot. %. [99, 100]  
Na VŠP Nitra byla analyzována odrůda ´Leicora´, přičemž obsah sušiny byl 13 hmot. %, tedy 
nižší než v této práci (16,4 hmot. %). [102] 

Množství titrovatelných kyselin ovlivňuje senzorické vlastnosti plodu a jeho trvanlivost. 
Titrační kyselost byla stanovena potenciometrickou titrací odměrným roztokem hydroxidu 
sodného do pH 8,2. Výsledek byl vztažen na majoritní kyselinu jablečnou a vyjádřen v g na 
100 g čerstvých plodů. Naměřené hodnoty titrovatelných kyselin v rakytníku řešetlákovém se 
vyskytovaly v rozmezí 1,22 g.100 g-1 (odrůda ´Krásná´) až 3,22 g.100 g-1 (odrůda 
´Peterburský´). Obsah titrovatelných kyselin pro jednotlivé odrůdy uvádím v tabulce v příloze 
4. V článku autorů Ercisli a kol. (2007), kteří hodnotili turecké odrůdy, byla uvedena titrační 
kyselost 2,64–4,54 g.100 g-1. [4] Beveridge a Smith uvádějí průměrnou titrační kyselost 
v čínských odrůdách 4 g.100 g-1. [100] Autoři Bal a Meda (2011) ve své práci srovnávají 
bobule rakytníku různého původu. Nejnižší koncentrace titrovatelných kyselin byla v případě 
ruských odrůd 2,1–3,2 g.100 g-1, nejvyšší potom v čínských odrůdách 3,5–9,1 g.100 g-1. [101] 
Michalík (1994) uvádí obsah organických kyselin u odrůdy ´Leicora´v přepočtu na kyselinu 
jablečnou 3 g.100 g-1. [102] Pro srovnání uvádím mnou naměřenou titrační kyselost odrůdy 
´Leicora´ (2,48 g.100 g-1).  

Celkové polyfenoly byly stanoveny spektrofotometricky při 750 nm po reakci s Folin-
Ciocalteuovým činidlem. Množství celkových polyfenolů se pohybovalo od 76,61 mg 
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kyseliny gallové na 100 g plodů (odrůda ´Krásná´) do 303,12 mg na 100 g (odrůda ´Leicora´). 
Naměřené hodnoty celkových polyfenolů všech analyzovaných odrůd jsou v tabulce přílohy 
7. Ercisli a Orhan (2007) zkoumali obsah fenolických látek v různých genotypech rakytníku 
řešetlákového stejnou kolorimetrickou metodou a zjistili obsah 21,31–55,38 mg GAE na  
g  sušiny. [4] 

Kyselina askorbová byla analyzována pomocí HPLC s UV-VIS detekcí při vlnové délce 
254 nm. Množství kyseliny askorbové se z hlediska jednotlivých odrůd výrazně lišilo, jak je 
patrné z tabulky v příloze 12. Naměřený obsah vitamínu C byl v rozsahu od 39,45 mg.100 g-1 
(odrůda ´Ljubitelná´) do 167,89 mg.100 g-1 (odrůda ´Leicora´). Michalík (1994) uvádí pro 
stejnou odrůdu hodnotu 195 mg.100 g-1. [102] Podle autorů Ercisli a Orhan (2007) ovlivňuje 
obsah vitamínu C především stupeň zralosti a genotyp, klimatické podmínky mají vliv 
podstatně menší. Divoce rostoucí kultivary mají mnohem nižší obsah vitamínu C než 
šlechtěné odrůdy, přičemž naměřené hodnoty se pohybují v rozsahu 19–121 mg.100 g-1.  
Kallio a Hakala (2005) stanovili obsah vitamínu C v plodech rakytníku v rozmezí  
29–176 mg.100 g-1 a vyslovili výraznou závislost obsahu kyseliny askorbové na analyzované 
odrůdě a ročníku. [103] 

Dřín obecný je euroasijský ovocný druh, jehož rudé plody se dříve užívaly ve formě 
fermentovaných nápojů a nyní se např. v Turecku používá pro výrobu zmrzliny. Extrakt 
z plodů v Evropě využívá pro kosmetické účely, kde nahrazuje syntetické látky a příznivě 
působí na pleť. [104] 

Obsah nutričních faktorů v dřínu obecném (Cornus mas L.) byl reprezentován na 12 
vybraných odrůdách. V případě dřínu byl stanoven obsah celkové sušiny, titrační kyselost, 
obsah celkový polyfenolů, anthokyanů a kyseliny askorbové. Postupy stanovení prakticky 
kopírovaly analýzu rakytníku řešetlákového.  

Procentuální obsah celkové sušiny v jednotlivých 12 odrůdách je uveden v tabulce 
v příloze 2.  Nejnižší naměřený obsah celkové sušiny byl naměřen v případě jediné 
analyzované žlutoplodé odrůdy ´Chaloupecký´ (17,43 hmot. %), naopak nejvíce sušiny 
obsahovala odrůda ´Elegantní´(29,69 hmot. %). Zjištěné výsledky korespondují s hodnotami 
naměřenými autory Tural a Koca (2008) – 15,88–28,19 hmot. %. [31] 

Obsah titrovatelných kyselin se nacházel v rozmezí hodnot 1,03 g.100 g-1 (odrůda 
´Elegantní´) až 1,79 g.100 g-1 (odrůda ´Chaloupecký´). Výsledky ostatních odrůd jsou 
vypsány v příloze 5. V práci výše uvedených autorů byly naměřeny podobné hodnoty  
1,10–2,53 g.100 g-1. [31] 

Naměřená hodnota celkových polyfenolů v plodech žlutoplodé odrůdy ´Chaloupecký´ byla 
pouhých 48,07 mg GAE na100 g. Z tabulky v příloze 8 je patrné, že obsah polyfenolů 
v odrůdách s rudými plody je mnohem vyšší, v rozmezí 91,78 mg.100 g-1 (odrůda 
´Sokolnický´) až 187,16 mg.100 g-1 (odrůda ´Jolico´). Celkové polyfenoly naměřené 
v plodech dřínu obecného podle autorů Tural a Koca (2008) se nacházely v rozmezí  
281–579 mg.100 g-1 čerstvé hmoty. [31] Velmi vysoké hodnoty uvádějí autoři Hamid a 
Yousef (2011) v plodech odrůd vypěstovaných v íránské provincii Východní Ázerbajdžán  
(1097–2696 mg kyseliny gallové na 100 g čerstvých plodů). [21] Popovic´a Štajner (2012) 
analýzou srbských odrůd zjistili obsah celkových polyfenolů (494–704 mg GAE.100 g-1 
sušiny). [78] 

Při analýze obsahu anthokyanů bylo využito diferenčního měření absorbancí vzorku 
rozpuštěného v pufrech o různém pH. Princip metody je popsán v kapitole 2.6.9. Výsledky 
získané touto metodou jsou pro jednotlivé odrůdy uvedeny v tabulce v příloze 10.  
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Ze stanovení byla vyřazena žlutoplodá odrůda ´Chaloupecký´, protože již při vizuálním 
zhodnocení tento purpurový až fialový pigment postrádá. Obsah anthokyanů se pohyboval 
v rozsahu od 5,53 mg.100 g-1 (odrůda ´Fruchtal´) do 15,93 mg.100 g-1 (odrůda ´Ruzyňský´). 
Autoři Popovic´a Štajner (2012) naměřili obsah celkových anthokyanů diferenční metodou v 
rozmezí 5,8–302,9 mg.100 g-1, vztaženo na převládající anthokyan kyanidin-3-glukosid a 
mezi obsahem celkových polyfenolů a celkových anthokyanů podle nich existuje nepříliš 
významná pozitivní korelace. [78] Hamid a Yousef (2011) uvádějí 106,89–442,11 mg.100 g-1 
čerstvých plodů. [21] Tural a Koca (2008) zjistili pomocí HPLC analýzy obsah celkových 
anthokyanů 112–292 mg.100 g-1. [31] 

Množství kyseliny askorbové v plodech dřínu obecného u jednotlivých odrůd je uvedeno v 
příloze 13. Nejnižší obsah byl naměřen v odrůdě ´Vyšegorodský´(4,75 mg.100 g-1), nejvíce 
vitamínu C bylo obsaženo v odrůdě ´Ruzyňský´(44,05 mg.100 g-1). Tural a Koca (2008) 
uvádějí obsah kyseliny askorbové 16-88 mg.100 g-1 a nabízejí srovnání s jinými ovocnými 
druhy známými pro svůj vysoký obsah vitamínu C, kterými jsou kiwi (29–80 mg.100 g-1), 
pomeranče (31 mg.100 g-1) a jahody (46 mg.100 g-1). [31] Hamid a Yousef (2011) ve své 
práci naměřili výrazně vyšší obsah vitamínu C, při využití stejné metody  
(183,25–299,5 mg.100 g-1). [21] 

Lonicera caerulea var. kamtschatica (zimolez kamčatský) patří k několika málo jedlým 
druhům zimolezu, které mají chutné sladké plody připomínající borůvky. Pochází z asijské 
části Ruska, z pacifického pobřeží poloostrova Kamčatka a z východní Sibiře. Jedlý zimolez 
má řadu pozitivních vlastností – dozrává velmi brzy (o dva týdny dříve než jahody), je velmi 
odolný vůči škůdcům a chorobám a nemá specifické požadavky na půdní a klimatické 
podmínky (kromě dostatečné vlhkosti), navíc obsahují značné množství biologicky aktivních 
látek (kyselinu askorbovou, polyfenoly – anthokyany, rutin, kvercetin a isokvercetin). 
Vzhledem k vysokému obsahu anthokyanových pigmentů se používá k barvení džemů a 
podobných potravinářských produktů. [105] 

V případě 6 odrůd zimolezu kamčatského z let 2011 a 2012 byly stanovovány stejné 
výživové parametry, jako tomu bylo u dřínu obecného a bylo při nich také analogicky 
postupováno. 

 Celková sušina zimolezu kamčatského byla v roce 2011 naměřena v rozmezí 
12,68 hmot. % (odrůda ´Sinoglaska´) až 16,41 hmot. % (odrůda ´Leningradský velikán´). 
V roce 2012 se pohybovala v rozsahu 15,57 hmot. % (odrůda ´Amfora´) až 16,95 hmot. % 
(odrůda ´Kamčatský´).  Ostatní naměřené výsledky jsou vypsány v tabulce přílohy 3. Podle 
Pokorné-Juríkové a Matuškoviče (2007) byla průměrná hodnota celkové sušiny 
17,39 hmot. %, přičemž zkoumali vliv zavodnění, který se v tomto případě ukázal 
nevýznamný. [105] 

Naměřené hodnoty titrační kyselosti zimolezu kamčatského jsou uvedeny v příloze 6. 
V roce 2011 byl obsah titrovatelných kyselin v rozsahu od 1,32 g.100 g-1 (odrůda ´Altaj´) do 
2,841,32 g.100 g-1 (odrůda ´Amfora´). Stejná odrůda měla nejvyšší obsah titrovatelných 
kyselin také v roce 2012 (2,92 g.100 g-1). Nejnižší titrační kyselost (2,07 g.100 g-1) v tomto 
roce měla odrůda ´Leningradský velikán´. Podle Cagáňové (1994) byl obsah titrovalených 
kyselin v různých kultivarech zimolezu kamčatského 1,78–3,5 g.100 g-1. [48] V článku 
Pokorné-Juríkové (2007) se uvádí srovnání Lonicera edulis (4,3 g.100 g-1), který měl vyšší 
titrační kyselost než Lonicera kamtschatica (3,78 g.100 g-1). [105] 

V obsahu celkových polyfenolů se ročníky 2011 a 2012 výrazně rozcházely. V roce 2011 
měla nejnižší množství polyfenolů odrůda ´Sinoglaska´ (228,71 mg.100 g-1) a nejvyšší obsah 
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odrůda ´Amfora´ (329,39 mg.100 g-1). Oproti tomu v roce 2012 vykazovala ´Sinoglaska´ 
nejvyšší hodnoty (330,45 mg.100 g-1). Nejnižší množství celkových polyfenolů v tomto roce 
bylo naměřeno v případě odrůdy ´Leningadský velikán´ (235,87 mg.100 g-1). Obsah 
celkových polyfenolů v ostatních odrůdách je uveden v tabulce v příloze 9. V literatuře je 
věnováno zimolezu kamčatskému z hlediska polyfenolů poměrně dost pozornosti, protože 
jsou jejich významným zdrojem, obvykle se však jedná o kvalitativní analýzu. Z fenolických 
kyselin je nejvíce zastoupená kyselina chlorogenová či hydroxyskořicová.  V článku Palíkové 
a kol. (2008) je zjištěný obsah celkových polyfenolů 140,5 mg GAE.100 g-1 čerstvých plodů. 
[42] Chaovanalikit a Thompson (2004) analyzovali obsah celkových polyfenolů v plodech 
zimolezu kamčatského vypěstovaného ve státě Oregon a naměřili vysoké hodnoty v rozsahu 
427–1140 mg GAE.100 g-1 čerstvých plodů. [43] 

Kromě polyfenolů obsahují plody zimolezu také značné množství anthokyanů. Naměřený 
celkový obsah anthokyanů v mé práci se pohyboval v rozmezí 96,68 mg.100 g-1 (odrůda 
´Leningradský velikán´) až 228,48 mg.100 g-1 (odrůda ´Amfora´). V roce 2012 se jednalo o 
stejné odrůdy jen s nepatrně nižšími naměřenými hodnotami (85,24 mg.100 g-1 a 
195,45 mg.100 g-1). Chaovanalikit a Thompson (2004) uvádějí obsah anthokyanů 116 až 
593 mg.100 g-1. [43] Juríková a kol. (2011) je uveden rozsah 400–1500 mg.100 g-1, přičemž 
je zde zdůrazněn vliv podmínek kultivace a druhu. [38] 

Obsah kyseliny askorbové v plodech zimolezu kamčatského byl v roce 2011 čtyřnásobně 
nižší než v následujícím roce. Nejnižší obsah kyseliny askorbové v roce 2011 i 2012 byl 
naměřen u odrůdy ´Kamčatský´ (0,78 mg.100 g-1 v roce 2011, 4,29 mg.100 g-1 v roce 2012). 
Nejvíce kyseliny askorbové měla v roce 2011 odrůda ´Altaj´ (5,64 mg.100 g-1), kdežto v roce 
2012 odrůda ´Fialka´ (15,55 mg.100 g-1). Ve srovnání s literaturou však byly zjištěné hodnoty 
poměrně nízké (viz tabulka v příloze 14).  Pokorná-Juríková (2007) uvádí obsah kyseliny 
askorbové 28,56–86,96 mg.100 g-1), Cagáňová (1994) 17,79–65,07 mg.100 g-1 a Palíková a 
kol. (2008) v průměru 12,1 mg.100 g-1. [42, 48, 105] 
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6 ZÁVĚR 

 
Náplní této diplomové práce bylo stanovit určené výživové parametry vybraných 

netradičních druhů ovoce a výsledky porovnat.  
Bylo analyzováno 10 odrůd rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.) - 

´Aromat´, ´Botanický´, ´Buchlovický´, ´Krásná´, ´Leicora´, ´Ljubitelná´, ´Pavlovský´, 
´Peterburský´, ´Trofimovský´, ´Vitamínová´, 12 odrůd dřínu obecného (Cornus mas L.) - 
´Elegantní´, ´Fruchtal´, ´Gruševidnovo´, ´Chaloupecký´, ´Jolico´, ´Kyjevský´, ´Lukjanovský´, 
´Ruzyňský´, ´Sokolnický, ´Tišnovský´, ´Vydubecký´, ´Vyšegorodský´ a 6 odrůd zimolezu 
kamčatského (Lonicera caerulea var. kamtschatica) - ´Altaj´, ´Amfora´, ´Fialka´, 
´Kamčatský´, ´Leningadský velikán´ a ´Sinoglaska´, sklizených v roce 2011 a 6 stejných 
odrůd zimolezu kamčatského, které byly vypěstovány v roce 2012. 

Teoretická část práce byla věnována popisu výše uvedených méně známých ovocných 
druhů a to z hlediska morfologického, strukturního i taxonomického, historický význam vs. 
současné využití. Součástí teorie byla charakteristika a možnosti stanovení některých 
významných nutričních faktorů.  

Experimentální část práce byla zaměřena na postup a výsledky chemické analýzy 
vybraných nutričních parametrů v plodech, konkrétně se jednalo o celkovou sušinu, 
titrovatelné kyseliny, celkové polyfenoly, celkové anthokyany a kyselinu askorbovou. 
Naměřené hodnoty výživových faktorů byly porovnávány v rámci odrůdy i druhu. 

Zde je uvedeno shrnutí výsledků jednotlivých analýz:  
1. Nejvyšší obsah celkové sušiny mezi rakytníky měla odrůda ´Pavlovský´ 

(14,76 hmot. %), mezi dříny odrůda ´Elegantní´ (29,69 hmot. %) a mezi zimolezy 
2011/2012 odrůdy ´Leningradský velikán´ (16,41 hmot. %)/´Kamčatský´ 
(16,95 hmot. %). 

2. Nejvíce titrovatelných kyselin bylo naměřeno u rakytníku ´Peterburský´  
(3,22 g.100 g-1), u dřínu ´Chaloupecký´ (1,79 g.100 g-1) a zimolezu ´Amfora´ ročník 
2011 i 2012 (2,84 g.100 g-1 a 2,92 g.100 g-1). 

3. Nejvyšší množství celkových polyfenolů bylo zjištěno v případě odrůdy rakytníku 
´Leicora´ (303,12 mg.100 g-1), odrůdy dřínu ´Jolico´ (187,16 mg.100 g-1) a 
´Ruzyňský´(184,11 mg.100 g-1) a v roce 2011 u odrůdy zimolezu ´Amfora´ 
(329,39 mg.100 g-1), která byla v roce 2012 nahrazena odrůdou ´Sinoglaska´ 
(330,45 mg.100 g-1). Tato odrůda však měla obsah celkových polyfenolů v předchozím 
roce nejnižší. 

4. Celkové anthokyany byly stanovovány pouze u odrůd s rudě až fialově zbarvenými 
plody. Z analýzy tak byly vyřazeny veškeré odrůdy rakytníku a žlutoplodá odrůda dřínu 
´Chaloupecký´. Nejvyšší naměřené hodnoty poskytovala odrůda dřínu ´Ruzyňský´ 
(15,93 mg.100 g-1) a odrůda zimolezu ´Amfora´ u obou analyzovaných ročníků 
(228,48 mg.100 g-1 a 195, 45 mg.100 g-1). 

5. Nejvyšší naměřený obsah kyseliny askorbové v rakytníku byl 167,89 mg.100 g-1 
(odrůda ´Leicora´), v dřínu 44,05 mg.100 g-1 (odrůda ´Ruzyňský´) a v zimolezu 
15,55 mg.100 g-1 (odrůda ´Fialka´) v roce 2012. Zimolez kamčatský přitom vykazoval 
čtyřnásobně nižší hodnoty vitamínu C v roce 2011. Nejvíce kyseliny askorbové v tomto 
roce bylo zjištěno u odrůdy ´Altaj´ (5,64 mg.100 g-1). 

Na základě získaných výsledků lze vyhodnotit odrůdy ´Leicora´ (rakytník), ´Ruzyňský´ 
(dřín) a ´Amfora´ (zimolez) jako nejvhodnější z hlediska významných výživových faktorů. 
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Všechny analyzované ovocné druhy jsou však výbornými zdroji polyfenolů, anthokyanů a 
kyseliny askorbové, protože ve srovnání s běžnými druhy ovoce mají výrazně vyšší obsah 
těchto biologicky aktivních látek. Z výsledků je patrné, že nejlepším zdrojem polyfenolů je 
zimolez kamčatský a rakytník řešetlákový, který má množství celkových polyfenolů jen 
nepatrně nižší. Zimolez kamčatský obsahuje vyšší množství anthokyanů než dřín obecný, 
oproti tomu má však nejnižší obsah vitamínu C mezi analyzovanými ovocnými druhy. Ze 
zjištěných výsledků lze jako nejvhodnější zdroj vitamínu C považovat rakytník řešetlákový. 

Naměřené hodnoty byly konfrontovány s dostupnou literaturou. Z větší části jsou výsledky 
obdobné, avšak je zde patrný význam původu rostliny, pěstitelských podmínek a ročníku a 
použitých analytických postupů. Vliv ročníku bylo možné prokázat také v této práci 
prostřednictvím chemické analýzy 6 stejných odrůd zimolezu kamčatského ve dvou po sobě 
následujících letech. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ADAVO Adaptogenní rostliny Velký osek 
BME β-merkaptoethanolu  
CAD (charged aerosol detector) – aerosolový detektor nabitých částic 
CLC (capillary liquid chromatogramy) – kapilární kapalinová chromatografie 
CZE (capillary zone electrophoresis) – kapilární zónová elektroforéza 
DAD (diode array detektor) – detektor diodového pole 
DDT dithiothreitolu  
DHA (dehydroascorbic acid) - kyselina dehydroaskorbová 
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) - kyselina ethylendiamintetraoctová 
ES Evropské společenství 
ESI-MS (electrospray mass spektrometry) – elektrosprejová hmotnostní spektrometrie 
GAE (gallic acid) – kyselina gallová 
HDL (high-density lipoprotein) – lipoprotein s vysokou hustotou 
HILIC  (hydrophilic interaction chromatogramy) -  hydrofilní interakční 

chromatografie 
HPLC  (high-performance liquid chromatogramy) – vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 
LDL (low-density lipoprotein) – lipoprotein s nízkou hustotou 
NP-HPLC  (normal phase-high performance chromatography) – vysokoučinná 
 kapalinová chromatografie na normální fázi 
PS-DVB poly(styren-divinylbenzen) pryskyřice 
QTOF (quadrupole time-of-flight) - analyzátor doby letu  
RP-HPLC  (reverse phase-high performance chromatography) – vysokoučinná 
 kapalinová chromatografie s obrácenou fází 
TCA (trichloroacetic acid) - kyselina trichloroctová  
TCEP  (tris[2-karboxylethyl] fosfin hydrochlorid) 
VIR  (Vavilov research institute of plant-crowing) – Výzkumný ústav rostlinné 

výroby N.I. Vavilova  
UV/VIS  (ultraviolet/visible light) – ultrafialové/viditelné světlo 
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Příloha 1: Celková sušina ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového 

 celková sušina [%]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Krásná 15,09 14,25 14,95 14,76 2,51 

Trofimovský 15,43 15,31 15,07 15,27 0,96 

Ljubitelná 16,54 16,34 16,31 16,40 0,64 

Leicora 16,48 16,15 16,61 16,41 1,16 

Vitamínová 17,23 17,44 18,03 17,56 1,92 

Buchlovický 17,63 17,26 17,91 17,60 1,52 

Peterburský 17,55 17,52 18,10 17,73 1,50 

Aromat 18,88 18,70 18,21 18,60 1,53 

Botanický 18,95 19,00 19,01 18,99 0,14 

Pavlovský 19,21 19,77 19,74 19,57 1,32 

      

 

 

Příloha 2: Celková sušina ve vybraných odrůdách dřínu obecného 

 celková sušina [%]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Chaloupecký 17,29 17,61 17,38 17,43 0,77 

Fruchtal 16,34 21,00 19,68 19,01 10,33 

Ruzyňský 18,75 18,78 19,82 19,12 2,61 

Sokolnický 22,59 21,33 21,21 21,71 2,87 

Tišnovský 22,58 23,77 21,73 22,69 3,68 

Kyjevský 23,05 23,33 21,89 22,76 2,73 

Jolico 25,67 24,87 24,91 25,15 1,46 

Gruševidnovo 25,65 27,81 26,17 26,54 3,47 

Vydubecký 27,74 26,80 26,66 27,07 1,77 

Lukjanovský 27,77 26,44 27,67 27,29 2,21 

Vyšegorodský 29,03 27,48 27,69 28,07 2,45 

Elegantní 28,75 29,72 30,61 29,69 2,55 
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Příloha 3: Celková sušina ve vybraných odrůdách zimolezu kamčatského 

 celková sušina [%]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

2011  
  

  

Sinoglaska  11,72 13,24 13,07 12,68 5,36 

Amfora  15,60 13,15 13,85 14,20 7,25 

Kamčatský  15,63 15,17 14,28 15,03 3,74 

Altaj  16,07 14,72 15,53 15,44 3,59 

Fialka  16,95 16,14 14,88 15,99 5,33 

L. velikán  15,54 16,81 16,89 16,41 3,78 

       

2012       

Amfora  14,80 16,08 15,83 15,57 3,55 

L. velikán  16,66 14,89 15,46 15,67 4,69 

Altaj  16,15 15,61 15,26 15,67 2,35 

Fialka  16,47 15,83 15,67 15,99 2,17 

Sinoglaska  17,13 16,74 16,91 16,92 0,94 

Kamčatský  16,51 17,21 17,12 16,95 1,82 

      

 

 

Příloha 4: Titrovatelné kyseliny ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového 

 titrovatelné kyseliny [g.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Krásná 1,22 1,21 1,21 1,21 0,57 

Botanický 1,28 1,28 1,31 1,29 1,06 

Aromat 1,32 1,31 1,31 1,31 0,53 

Trofimovský 1,62 1,65 1,63 1,63 0,74 

Buchlovický 1,83 1,85 1,83 1,84 0,38 

Vitamínová 1,85 1,88 1,88 1,87 0,75 

Ljubitelná 1,89 1,88 1,88 1,88 0,37 

Leicora 2,49 2,46 2,48 2,48 0,97 

Pavlovský 2,64 2,67 2,64 2,65 0,52 

Peterburský 3,21 3,23 3,21 3,22 0,22 

      

 

 

 



99 
 

Příloha 5: Titrovatelné kyseliny ve vybraných odrůdách dřínu obecného 

 titrovatelné kyseliny [g.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Elegantní 1,03 1,03 1,03 1,03 0,00 

Sokolnický 1,05 1,06 1,06 1,06 0,46 

Vyšegorodský 1,17 1,18 1,18 1,17 0,41 

Kyjevský 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 

Vydubecký 1,21 1,23 1,22 1,22 0,72 

Jolico 1,42 1,43 1,43 1,43 0,35 

Lukjanovský 1,53 1,52 1,52 1,52 0,37 

Tišnovský 1,55 1,55 1,58 1,56 0,66 

Gruševidnovo 1,68 1,69 1,70 1,69 0,50 

Fruchtal 1,72 1,72 1,72 1,72 0,00 

Ruzyňský 1,77 1,76 1,77 1,77 0,30 

Chaloupecký 1,79 1,80 1,80 1,80 0,32 

      

 

 

Příloha 6: Titrovatelné kyseliny ve vybraných odrůdách zimolezu kamčatského 

 titrovatelné kyseliny [g.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

2011  
  

  

Altaj  1,34 1,31 1,31 1,32 1,04 

Sinoglaska  1,68 1,70 1,70 1,69 0,41 

Fialka  1,86 1,86 1,85 1,86 0,38 

L. velikán  1,90 1,90 1,90 1,90 0,00 

Kamčatský  1,93 1,94 1,96 1,94 0,62 

Amfora  2,85 2,83 2,83 2,84 0,24 

       

2012       

L. velikán  2,06 2,07 2,07 2,07 0,33 

Fialka  2,08 2,10 2,07 2,08 0,57 

Altaj  2,39 2,41 2,44 2,41 0,74 

Kamčatský  2,45 2,43 2,43 2,43 0,59 

Sinoglaska  2,59 2,59 2,58 2,59 0,27 

Amfora  2,92 2,92 2,92 2,92 0,00 
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Příloha 7: Polyfenoly ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového 

 polyfenoly [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Krásná 71,08 74,40 84,36 76,61 7,37 

Ljubitelná 106,47 106,47 104,40 105,78 0,92 

Trofimovský 110,15 109,46 110,15 109,92 0,30 

Botanický 157,68 157,68 151,49 155,62 1,88 

Peterburský 159,77 168,80 170,19 166,25 2,78 

Aromat 173,04 185,50 175,12 177,88 3,06 

Vitamínová 198,53 191,56 202,01 197,37 2,20 

Pavlovský 237,22 232,38 232,38 233,99 0,98 

Buchlovický 255,86 253,10 252,41 253,79 0,59 

Leicora 297,27 307,81 304,30 303,12 1,45 

      

 

 

Příloha 8: Polyfenoly ve vybraných odrůdách dřínu obecného 

 polyfenoly [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Chaloupecký 47,26 47,26 51,60 48,70 4,21 

Sokolnický 88,52 88,52 98,31 91,78 5,03 

Elegantní 98,68 102,65 98,11 99,81 2,02 

Vydubecký 113,39 108,30 108,81 110,17 2,08 

Tišnovský 124,38 128,50 129,02 127,30 1,63 

Vyšegorodský 131,85 143,79 135,33 136,99 3,66 

Lukjanovský 147,06 151,57 147,63 148,75 1,35 

Fruchtal 171,94 175,79 166,45 171,39 2,24 

Gruševidnovo 161,56 174,25 179,13 171,64 4,31 

Kyjevský 183,45 167,16 173,68 174,76 3,83 

Ruzyňský 180,63 188,98 182,72 184,11 1,93 

Jolico 188,98 188,48 184,02 187,16 1,19 
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Příloha 9: Polyfenoly ve vybraných odrůdách zimolezu kamčatského 

 polyfenoly [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

2011  
  

  

Sinoglaska  228,47 229,88 227,77 228,71 0,38 

L. velikán  226,83 224,13 255,18 235,38 5,97 

Altaj  254,25 268,38 262,02 261,55 2,21 

Kamčatský  302,88 308,99 292,69 301,52 2,23 

Fialka  309,04 311,77 307,67 309,49 0,55 

Amfora  323,80 337,09 327,30 329,40 1,71 

       

2012       

L. velikán  238,85 236,10 232,66 235,87 1,07 

Altaj  269,56 264,15 289,82 274,51 4,03 

Fialka  277,71 283,17 285,90 282,26 1,21 

Kamčatský  275,06 308,42 312,51 298,66 5,62 

Amfora  336,27 319,79 315,83 323,96 2,73 

Sinoglaska  313,06 343,26 335,03 330,45 3,86 

      

 

 

Příloha 10: Anthokyany ve vybraných odrůdách dřínu obecného 

 anthokyany [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Fruchtal 5,79 5,00 5,79 5,53 6,82 

Vyšegorodský 6,51 6,87 6,96 6,78 2,88 

Lukjanovský 6,69 6,89 7,09 6,89 2,40 

Kyjevský 7,12 6,83 7,12 7,03 1,99 

Vydubecký 6,34 6,34 8,52 7,07 14,52 

Jolico 7,95 7,95 8,14 8,01 1,09 

Elegantní 9,48 6,90 8,14 8,17 12,87 

Gruševidnovo 8,34 8,34 8,34 8,34 0,00 

Tišnovský 7,77 10,33 10,33 9,47 12,73 

Sokolnický 9,82 10,41 9,82 10,02 2,79 

Ruzyňský 16,06 16,06 15,68 15,93 1,12 

      

 



102 
 

Příloha 11: Anthokyany ve vybraných odrůdách zimolezu kamčatského 

 anthokyany [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

2011  
  

  

L. velikán  94,43 102,41 93,21 96,68 4,22 

Sinoglaska  99,92 102,49 110,17 104,19 4,18 

Altaj  145,63 143,70 145,63 144,99 0,63 

Fialka  178,47 182,19 180,95 180,53 0,86 

Kamčatský  201,71 203,56 221,45 208,91 4,26 

Amfora  229,97 226,15 229,33 228,48 0,73 

       

2012       

L. velikán  86,28 87,54 81,91 85,24 2,83 

Fialka  104,13 109,09 108,47 107,23 2,06 

Sinoglaska  154,66 151,54 147,17 151,12 2,03 

Altaj  168,14 138,07 168,76 158,33 9,05 

Kamčatský  160,18 150,90 166,36 159,15 3,99 

Amfora  205,43 192,26 188,66 195,45 3,69 

      

 

 

Příloha 12: Kyselina askorbová ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového 

 kyselina askorbová [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Krásná 26,38 27,40 36,38 30,05 14,95 

Ljubitelná 38,60 42,17 37,59 39,45 4,99 

Trofimovský 47,83 34,36 51,05 44,00 16,28 

Botanický 70,29 48,13 53,05 57,16 16,62 

Aromat 54,71 67,55 81,01 67,76 15,85 

Pavlovský 98,27 103,40 103,30 101,66 2,36 

Buchlovický 109,45 120,60 96,83 108,96 8,91 

Vitamínová 117,76 122,76 92,83 111,12 11,78 

Peterburský 154,80 192,38 126,08 157,75 17,21 

Leicora 175,75 150,58 177,33 167,89 7,30 
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Příloha 13: Kyselina askorbová ve vybraných odrůdách dřínu obecného 

 kyselina askorbová [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

      

Vyšegorodský 3,24 5,63 5,37 4,75 22,55 

Elegantní 10,04 7,35 4,94 7,45 27,97 

Chaloupecký 14,38 14,84 17,07 15,43 7,61 

Lukjanovský 15,28 14,67 17,17 15,71 6,78 

Vydubecký 16,74 19,75 18,65 18,38 6,76 

Gruševidnovo 22,61 19,60 28,48 23,56 15,65 

Kyjevský 33,51 18,83 24,19 25,51 23,77 

Tišnovský 30,10 29,83 35,76 31,90 8,58 

Fruchtal 38,75 33,12 24,08 31,98 18,88 

Jolico 36,03 37,26 31,60 34,96 6,95 

Sokolnický 40,04 40,11 36,68 38,94 4,11 

Ruzyňský 45,04 42,60 44,49 44,05 2,37 

      

 

 

Příloha 14: Kyselina askorbová ve vybraných odrůdách zimolezu kamčatského 

 kyselina askorbová [mg.100 g-1]   

odrůda 1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek průměr RSD [%] 

2011  
  

  

Kamčatský  1,26 0,35 0,74 0,78 47,72 

Amfora  1,78 1,05 0,88 1,24 31,30 

Sinoglaska  4,12 3,08 2,35 3,18 22,87 

Fialka  4,31 2,99 4,68 3,99 18,19 

L. velikán  5,13 5,61 4,88 5,21 5,77 

Altaj  7,16 4,86 4,89 5,64 19,09 

       

2012       

Kamčatský  4,08 5,14 3,65 4,29 14,59 

Amfora  8,30 8,50 8,27 8,36 1,23 

Altaj  9,70 9,56 10,54 9,93 4,34 

Sinoglaska  14,06 11,03 10,69 11,93 12,71 

L. velikán  12,66 13,34 14,69 13,56 6,23 

Fialka  15,35 17,48 13,83 15,55 9,64 

      

 


