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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá změnami chemických parametrů vinného mo�tu 
ěhem procesu kva�ení. Byly porovnávány chemické parametry vzorku mo�tu 
přidanou komerční kvasinkou a autochtonní kvasinkou. V teoretické části je popsána 

odrůdy. Více je rozepsána odrůda Saugvinon, která je stě�ejní pro tuto 
ráci. Dále je v teoretické části popsána stavba hroznu a jeho chemické slo�ení, 

techno

ABST

mple must with addend commercial yeasts 
nd indigenous yeasts. The theoretical part describes the vine and its variety. The 

n is central of this work and it is more described.. The theoretical part 
escribes the structure of grape and its chemical technology of wine production and 

wine d
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íno, kvasinky, kva�ení, chemické parametry vína. 
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ine, yeasts, fermentation, chemical parameters of wine.

 

b
s 
réva vinná a její 
p

logie výroby vína a choroby vína. Technologie výroby je rozdělena na jednotlivé 
kroky při výrobě (např.: sběr hroznů, lisování, fermentace a �kolení vína).  

V experimentální části jsou popsány pou�ité metody stanovení chemických 
parametrů, včetně pou�itých chemikálií a přístrojů. Dále jsou shrnuty výsledky 
stanovení redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, alkoholu a pH mo�tu. Diskuse 
obsahuje komentář k získaným výsledkům. 
 

RACT 
 

This bachelor work deals with chemical ganges of the wine must during the 
fermentation process. We compered the sa
a
variety Saugvino
d

isease. The production technology is divided into different steps of the 
production (eg. picking the grapes, pressing, fermentation and wine training). 

The experimental part describes the methods used in the determination of 
chemical parameters including the chemicals and equipment. The results are 
summarized the results of the determination of reducing sugars, titratable acidity, 
alcohol and pH must. The results are evaluated and commented upon in the discussion. 
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ÚVOD
 

 
ar�í 

ku terý 
na lém 
mn

aci 

évy 
m o 
 pro 

jed  let 
sto ava 
po

uď 
ko ímo 
 vinice. Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním chemických parametrů během 
vasného procesu při výrobě vína v závislosti na druhu pou�ité kvasinky. 

 

Réva v dne�ní podobě je příběhem tisíců let starých tradic. Je známo, �e réva
vinná rostla ji� před 150 mil. lety (období druhohor), a proto patří mezi nejst

lturní rostliny. Víno je ji� od starověku pova�ováno lidmi za zdravý nápoj, k
pomáhá dobrému tělesnému i psychickému stavu člověka. Pití vína v ma
o�ství sni�uje podle odborníků úmrtnost na srdeční infarkt.  

Výraz víno pochází z gruzínského slova gvino. Nejstar�í doklady o konzum
hroznu pocházejí z oblasti �enevského jezera v období před 14 000 lety.  

Vinařství je potravinářské výrobní odvětví zabývající se zpracováním vinné r
(Vitis vinifera) na hroznová vína a jiné vedlej�í produkty. V poslední době roste záje
pěstování a výrobu vína, čím� se toto odvětví vyvíjí. Průměrná spotřeba vína za rok

nu osobu je v České Republice přibli�ně 16 litrů, přičem� tato hodnota v průběhu
upá. Mezi oblíbeněj�í vína patří vína polosladká, jakým je například víno Pál
cházející z Velkých Pavlovic. 

Víno se vyrábí kva�ením za pou�ití kvasinek. Kvasinky se vyu�ívají b
merční nebo autochtonní. Autochtonní kvasinka je kvasinka pocházející př

z
k
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Hi

kultivována planá Vitis 
vinifera

ho� dně byla 
na�lout

�ován bůh Dionýz, o kterém vzniklo mnoho pověstí. 
Dědico

 
K vět�ímu roz�íření vinařství do�lo s příchodem křesťanství v období 

Velkomoravské ří�e. V roce 1195 zalo�ili Premonstráti klá�ter v Loucké u Znojma, 
který ovlivňoval tamní vinařství. V první čtvrtině 13. století probíhá kolonizace 
Mikulovska, kde se objevují Lichten�tejni. Ve 14. století sílí zájem brněnských mě�ťanů 
v nejlep�ích viničních tratích Moravy. Nejvíce vinic zalo�ili v Hustopečích, Starovicích, 
Starovičkách, v Přítlukách i v Mikulově. V Hustopečích bylo v r. 1368 ji� 20 viničních 
hor. Moravský markrabě Jo�t vydal r. 1379 nové horenské právo pro �idlochovice, 
které se řadily k největ�ím vinařským obcím Moravy. Koncem 15. a začátkem 16. 
století se rychle zvět�ovaly plochy moravských vinic. Mě�ťané zabývající se řemeslem 
a obchodem viděli v dr�ení vinic podstatné vylep�ení svých �ivností.  

Moravská vína byla známa nejen doma, ale i v zahraničí. Největ�í rozmach 
moravského vinařství byl zaznamenán počátkem 17. století. Spotřeba vína byla vysoká 
ve městech i na venkově. Odhaduje se na 56 litrů vína na osobu na rok. Mnohá města se 
musela bránit konkurenci cizích vín, jako například Hustopeče, kde byl r. 1603 vydán 
zákaz dovozu vína, a ve městě se smělo prodávat jen víno hustopečské.  

Roku 1902 byli jmenováni inspektoři vinařství a jejich hlavní prací je boj s 
révokazem. Zakládají se vinice �těpované na odolné americké podno�e. Přicházejí 
houbové choroby oidium a peronospora, které byly rovně� zavlečeny z Ameriky jako 
révokaz. O�etřování vinic se prodra�uje a vinice dále mizejí. Z celkové plochy vinic na 
Moravě, která v r. 1678 činila plochu 21.053 ha, je v současné době na Moravě kolem 
12 000 ha vinic. [1] 
 
1.2 Réva vinná 
 

Vinná réva (Vitis vinifera) se skládá ze dvou částí: nadzemní (keře) a podzemní 
(kořeny). Zakořeňuje se zpravidla do hloubky 12 a� 15 metrů. Druhy vinné révy, které 

 
storie vinařství 
 
Réva vinná rostla ji� před 150 mil. lety, a proto patří mezi nejstar�í kulturní 

rostliny. Termín víno pochází z gruzínského slova �gvino� a jako nápoj je spojeno se 
vznikem civilizace. Pro svou jedinečnou chuť byla nejčastěji 

, hojně pěstována zejména ve vy��ích kulturách blízkého východu. 
Archeologická expedice v Iránu objevila d�bán s úzkým hrdlem, na je

lá usazenina. Po důkladné analýze bylo zji�těno, �e obsahuje kyselinu vinnou v 
mno�ství, které se vyskytuje výhradně ve vinných hroznech, a terebintovou pryskyřici, 
jí� se ve starověku a� po éru Římanů u�ívalo ke konzervaci vína. Nejstar�í nalezené 
víno je tedy sedm tisíc let staré.  

Víno se stalo součástí kultury a pova�ovalo se za jednu ze základních �ivotních 
potřeb. Za patrona vína je pova

vé řecké kultury, Římané, převzali jejich způsoby pěstování vinné révy i výrobu 
vína. Bylo zvykem pít víno zředěné s vodou, také do něj přidávali koření. [1] 
 
1.1.1 Vinařství na Moravě 
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se pěstují v severních a středních oblastech, mají v místě, kde vyrůstají ze země, 
kzvanou hlavu. Tento tvar vy�adují také druhy, které je třeba krýt před mrazem, co� 

nutím zeminou. 
egetační období vinné révy začíná s jarním oteplováním. Míza začíná proudit z 

kořene

á z třapiny a bobulí (viz Obrázek 1). Třapina tvoří 
kostru 

Bobule se skládají ze slupky, semének a du�niny prostoupené �ilkami. Slupka je 
sku, která zabraňuje vniknutí vody do bobulí a zároveň 

jejímu vypařování.[2] 
 

 

odrůdové knihy. 
Odrůdy pro výrobu jakostních bílých vín dávají plná extraktivní vína s typickým 

dy, které jsou současně doplněny jemnými aromatickými látkami. 
říkladem takových odrůd je Ryzlink Rýnský, Rulandské Bílé, Saugvinon a Tramín 
Červen

ta
se dělá jednoduchým zahr

V
 do horní části rostliny, očka se začínají nalévat, réva pučí. Postupně se vyvíjí 

zelený letorost. 
Letorost je dělený na kolínka očkem a dvěma malými podočky. V kolínku 

střídavě proti sobě vyklíčí list. Jde-li o plodný letorost, vyrůstá z kolínka proti listu květ, 
z kterého se později vyvine hrozen. Období fyziologického dozrávání je různé podle 
druhů a trvá od 35 do 60 dní. S postupujícím létem ubývá v bobulích hroznů kyselin, 
obsah cukru se zvy�uje a zhruba v polovině října je víno zralé k obírání. V příznivém 
roce u nás některé rané druhy dozrávají i o dva a� tři týdny dříve. 

Plod vinné révy se sklád
střapce, je rozvětvená a zakončená drobnými střapečky, na kterých visí bobulky. 

Zelené třapiny obsahují hodně chlorofylu, proto se víno před lisováním odzrňuje, aby se 
do mo�tu nevylouhovala listová zeleň. Odzrňování tedy neznamená vybírání zrníček, 
ale oddělování bobulí od třapin. 

pota�ená jemnou vrstvou vo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Réva vinná [1] 
 
1.3 Odrůdy vinné révy 
 

V dlouhodobém průměru se sklízí v České republice 6 tun hroznů z hektaru 
vinice. Ve vinicích se téměř výhradně pěstují mo�tové odrůdy pro výrobu vína. 
Nejroz�ířeněj�ími bílými odrůdami jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau. 
Nejroz�ířeněj�ími modrými odrůdami jsou Svatovavřinecké a Frankovka. 

K výrobě vína je v České republice povoleno pěstování hroznů z odrůd 
zapsaných do Státní 

charakterem odrů
P

ý. 
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Odrůdy pro výrobu červených vín obsahují v hroznech více barviva a tříslovin, 
současně klesá obsah kyselin (konkrétně kyseliny jablečné). Příkladem odrůdy je 
Merlot, Frankovka a Rulandské Modré. [2]

atických látek � methoxypyraziny a thioly. Látky ze skupiny 
ů se nacházejí předev�ím ve slupce bobulí, méně ta

nech. Nejvy��í obsah methoxypyrazinů v hroznech je ve fázi zam
iny jsou citlivé na světlo a významný vliv na změ

ů. Těkavé thioly patří mezi sloučeniny síry. V 
 volné thioly neexistují a vytváří se a� v průběhu alkoholového kva�ení. 

 
 

l asi ze samovolného 
kří�ení

robám jsou ni��í, plíseň �edá často napadá bobule i 
třapinu

 vzdu�ná vlhkost ovlivňuje příznivě vznik aromatických látek.[4] 
ákladem aromatického a chuťového charakteru vín z odrůdy Sauvignon blanc jsou dvě 
upiny arom
ethoxypyrazin ké v du�ině a 
me ěkání bobulí. 
ethoxypyraz nu jejich obsahu má 

dlistění zóny hrozn bobulích révy vinné 
měř [3]  

 
 

 
 
 
 

 

ázek 2: Saugvinon [2] 

osti vznikají travnaté, kopřivové, paprikové tóny ve vůni i chuti. Při vy��ím 
slunečním svitu a lep�í vyzrálosti hroznů se začínají objevovat ovocné tóny. Napřed 

1.3.1 Sauvignon 
 

Odrůda je známá zejména pod jejím světovým označením �Sauvignon blanc�, 
které se u�ívá ve vět�ině vinařských oblastí světa (viz Obrázek 2). Saugvinon je odrůda 
určena předev�ím pro tzv. �cool climate viticulture�, vinohradnictví chladného 
podnebí.[3] 

Sauvignon pravděpodobně pochází z francouzského regionu Bordeaux nebo z 
oblastí na Loiře. Nové genetické poznatky ukazují na to, �e vznik

 mezi odrůdami Chenin blanc a Tramín. Odrůda má bujný růst, hustě olistěné 
letorosty s četnými zálistky a men�í, světle zelený, na okrajích zvlněný list. Hrozny jsou 
malé, válcovité, hustě osazené men�ími, zeleno�lutými bobulemi s tlust�í slupkou a 
výrazně aromatickou du�inou. Zrání hroznů je středně pozdní a� pozdní. Mrazuodolnost 
i odolnost vůči houbovým cho

. 
Odrůda vy�aduje velmi dobré svahové polohy s chud�ími, nejlépe �těrkovitými 

půdami. Vy��í půdní a
Z
sk
m
se
M
o
té

 

 
 
 
 
 

Obr
 
V závislosti na ročníku, na stanovi�ti, na době sběru a na technologii tvorby vína 

se vyvíjejí různé typy vína. V méně příznivých ročnících, v severněj�ích oblastech a při 
vy��í vlhk
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černory

vyrobeného v zámoří se objevují příchutě 
opického ovoce.  

 a hor�ích ročníků mohou být vína Sauvignonu lehká a tvrdá, ale 
ět�inou se setkáváme s víny plnými, často i s minerální příchutí, hlavně na půdách 

křemič

eným předkrmům. Hodí se i ke chřestu a ke kozím sýrům. Plněj�í a zralá 
vína js

rozen se skládá z bobule a třapiny. Třapinu tvoří hlavní osa kostry se stopkou, 
s boční

vých 
látek, hmyzu a mikroorganismů. Bílé odrůdy mívají zelené, �lutozelené a jantarové 
zbarvení bobulí. Č odrých 
odrůd bývá slupka tmavo  
podmín na stupněm
třísloviny a barviva.  

ejdůle�itě asitá, 
�ťavnatá, slizovitá nebo chrupkavá sob lisování a výlistnost 
mo�tu.  Nejcenněj�ím du�ině jsou 

Nejvíce zastoupené kyse
 eme , kyseliny stearové, 
palm kých látek, proto je 
důle�ité, aby př
 
1.4.2 Cukry 
 

bízové, angre�tové, kiwi se zábleskem citronu, pak u měkčích a kulatěj�ích vín 
broskve, nektarinky a meloun. U sladkých výběrů jsou zaznamenávány tóny meruňky, 
pomeranče, ananasu i marcipánu. U vína 
tr
Z vy��ích sklizní
v

itých nebo s víny tělnatěj�ími na půdách hlinitých. Zráním Sauvignonu v láhvi se 
rozvíjí hlavně láhvová zralost, s ní� narůstá i vy��í barevný tón vína a jeho plnost. 

Aromaticky výrazná a suchá vína Sauvignonu jsou vhodná jako vína aperitivní, 
nebo ke stud

ou vhodná ke kořeněným jídlům, k těstovinám s gorgonzolou nebo rybí 
omáčkou, k vařené �unce, k bílým masům se smetanovými omáčkami apod. [4] 
 
1.4 Stavba a chemické látky hroznu  
 
1.4.1 Morfologická stavba hroznu 

 
H
m větvením a plodnými stopečkami, na nich� sedí bobule. Bobule se na 

celkovém objemu podílejí 95-98 % a třapina 2-5 %. Z technologického hlediska působí 
nepříznivě na výrobu vína zejména třapiny nevyzrálých hroznů. Podle stupně zralosti 
obsahují třapiny 75-80 % vody, 1-3 % taniny, 7-10 % dřevitých látek, dále třísloviny, 
minerální látky, organické kyseliny apod. Před slisováním hroznů se doporučuje třapiny 
z hroznů odstranit, jeliko� se z nich velmi snadno uvolňují chuťově nepříjemné látky. 
Bobule se skládá ze slupky, du�iny a semene. Některé stolní odrůdy jsou bezsemenné.    
 Slupka bývá různě zbarvená a na jejím povrchu je voskovitý povlak, který 
zmen�uje odpařování vody, chrání bobule před účinky de�ťové vody a postřiko

ervené odrůdy mají slupku červenou a� červenofialovou. U m
červená, modrá a tmavomodrá. Sytost zbarvení bobulí je

 jejich zralosti. Slupka obsahuje cukry, organické kyseliny, 

j�í součástí je du�ina, která je pod slupkou. Du�ina bývá m
. Stav du�iny má vliv na způ

i látkami du�iny jsou cukry a organické kyseliny. V 
jednoduché zkvasitelné cukry, a to glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). 

liny jsou kyselina jablečná a vinná.  
na obsahují 10-20 % olejů, které se skládají z glyceridů

itové a linolové. Dále obsahují značné mno�ství tříslovin a hoř
i lisování nebyla semena rozdrcena. [5] 

ě

N

S

 
Chemicky jsou sacharidy polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony, s 

minimálně 3 uhlíkovými atomy a dále látky z nich odvozené oxidačními, redukčními, 
kondenzačními a substitučními reakcemi. Nejvýznamněj�í cukry jsou obsa�eny 



v bobulích hroznu. Přezrálé hrozny obsahují vy��í mno�ství cukru. Z cukrů jsou nejvíce 
zastoupeny glukóza (viz Obrázek 3) a fruktóza (viz Obrázek 4), které jsou velmi 
důle�ité pro alkoholové kva�ení. 

Cukry jsou bezbarvé krystalické látky, jejich� sladká chuť je způsobena 

měně 
optické

xidovat 
a karboxylovou skupinu. Důkaz redoxních dějů se provádí reakcí s Tollensovým 

akýmkoli činidlem je důle�itá přítomnost 
ecyklických cukrů. [10] 

 
 

tová, jantarová, citronová, glykolová, glyoxylová. Obsah kyselin 
ve víně

 obsah, �ivot, zakončení. 
xtrém

otou pH. Tato hodnota se odvíjí 
d míry disociace kyseliny, mno�ství volných kyselin a mno�ství zásaditých látek, které 

y vá�ou. Mo�ty a mladá vína se pohybují mezi pH = 3 � 4, v průběhu 
írně stoupá.  

přítomností mnoha hydroxy skupin a tyto skupiny také působí dobrou rozpustnost cukrů 
ve vodě. Zahříváním dochází k postupné oxidaci, tzv. karamelizaci. Vodný roztok 
karamelu se jmenuje kulér a pou�ívá se na barvení černého piva, octu a rumu. 
V rámci jednoho cyklu sacharidu mů�e docházet k tzv. mutarotaci, tedy ke z

 rotace při rozpou�tění ve vodě. Dochází při ní ke vzniku směsi s nejrůzněj�ími 
izomery původního sacharidu. V rámci této změny dochází i ke změně funkční skupiny 
sacharidů. 

Ve struktuře cukrů je obsa�ena karbonylová skupina. Ta je schopna se o
n
a Fehlingovými činidlem. Pro oxidaci j
n
 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 3: Vzorec glukózy [2]  Obrázek 4: Vzorec fruktózy [2] 
 
 
1.4.3 Organické kyseliny 
 

Celkový obsah kyselin ve víně je v průměru 5 � 6 g/l. Nejdůle�itěj�í jsou 
kyselina vinná, jablečná a mléčná (viz Obrázek 5). V men�ím mno�ství se ve víně 
vyskytuje kyselina oc

 je relativní. Důle�itěj�í ne� celkový obsah kyselin je jejich vzájemné působení, 
druh kyselin a jak dalece jiné látky ve víně dají kyselinám vyniknout či nikoliv. Teplota 
maskuje kyselost červených vín. Při 18 � 20 °C se zdají červená vína méně kyselá ne� 
při 12 °C. Nízký obsah kyselin činí víno nasládlé, přitom obsah cukru mů�e být nízký. 
Kyseliny jsou důle�itým znakem ve vývoji vín. Dávají vínům
E y jsou v�ak ne�ádoucí a proto je �ádoucí, aby byla koncentrace kyselin ve víně 
vyvá�ená.  

Koncentrace vodíkových iontů se vyjadřuje hodn
o
vodíkové iont
vyzrávání pH m

Z těkavých kyselin je nejdůle�itěj�í kyselina octová, její mno�ství se pohybuje 
od 0,2 do 0,6 g/l. Nijak neovlivňuje dobrou chuť vína. Je-li obsah kyseliny octové vy��í 

12 
 



jak 1,4 g/l, je nutno víno co nejrychleji zkonzumovat. Při kontaminaci během kva�ení 
vzniká i kyselina máselná, která dává vínu nepříjemnou �luklou chuť. [11] 

 

 

ílejí předev�ím na tvorbě chuťových vlastností 
 extraktu ě m

nerálních látek 
 průbě hroz akumulaci 

ukrů. Dras uje také obsah kyselin a hodnotu pH v . Vápník 
vlivň atické vlastnosti vín. Ho  ve vysokých 
oncentra ť vína. [13, 14]

.4.5 D

V hroznech se mohou vyskytovat dusíkaté látky v různých formách. V boulích a 
stoupený v mineráliích 

Obrázek 5: Vzorec kyseliny mléčné [2] 
 

 
1.4.4 Minerální látky 
 

V hroznech se minerální látky pod
 na. Na obsah minerálních látek ve vín

Jednou z hlavních mi
hu dozrávání se jeho koncentrace v 

lík ovlivň
uje pozitivně chuťové a arom

cích způsobovat nahořklou chu

a ví á velký vliv půda. 
obsa�ených v bobulích je draslík. 
nech zvy�uje ve vztahu k 

mo�tu a víně
řčík mů�e

 

V
c
o
k
 
1 usíkaté látky 
 
 

( )−−
32 NO,NOmo�tu mů�e být dusík za  nebo v organických 

rmách jako volné aminokyseliny, bílkoviny nebo vitamíny. [14] 
 

to zbarvení anthokyanidy. Chemicky jsou to deriváty 2-fenyl-benzopyryllia 
s různý

 

fo

1.4.6 Fenolické látky 
 
 Fenolické látky jsou sloučeniny s velkým významem pro vinohradnictví. Ve 
slo�ení a obsahu fenolických látek v hroznech a vínech existuje výrazný rozdíl mezi 
odrůdami pro výrobu červeného a bílého vína. 

Chemické slo�ení červených vín se li�í od chemického slo�ení bílých vín, 
předev�ím obsahem fenolických látek. Fenolické látky v červených vínech tvoří 
poměrně velkou skupinu látek s rozmanitou chemickou skladbou. V červených vínech 
způsobují to

m počtem hydroxylových a methoxylových skupin. V rostlinných barvivech se 
nejčastěji vyskytuje pět významných anthokyanidů a to pelargonidin, kyanidin, 
peonidin, perunicin a malvidin. Uvedené anthokyanidy jsou obsa�eny v hroznech vinné 
révy a také ve víně. [5] 

Některé fenolické látky mají vliv na hnědnutí mo�tu a bílých vín. Fenolické 
látky se nacházejí v třapině, du�ině, slupce, bobulích i v semenech.  

13 
 



 Obsah anthokyanů v bobulích se zvy�uje od fáze zaměkání k fázi zralosti. U 
vět�iny odrůd se nacházejí pouze v horních vrstvách buněk slupky. Hlavním 
antokyanovým barvivem je malvidin.  
 Dal�í důle�itou skupinou jsou taniny (třísloviny). Nacházejí se v třapině, 
slupkách a semenech. Patří sem katechin, epikatechin a jejich dimery, trimery a vy��í 
oligomery, které se souhrnně označují jako prokyanidiny. Taniny přímo ovlivňují 
chuťové vlastnosti a jejich vyzrálost je proto velmi důle�itá. [13, 14] 
 
1.4.7 Aromatické látky 
 
 U hroznů je znám roma. Je tvořeno 
v nepo�kozených buňkách b yt závisí na odrůdě 
 ostatn ch faktorech, jako je podnebí, půdní podmínky apod.   

y ve volné formě je mo�né rozeznat senzorickým hodnocením 
v průběhu zrání. Tyto látky ale mohou rychle při kva�ení unikat. 

dbourávají. 
mohou ve víně způsobovat ne�ádoucí aroma, které rozhodujícím 
valitu vína. Jsou přítomny v bílých i modrých odrůdách. Těkavé 

V hroznu působí přirozené pektolytické enzymy. Aktivují se předev�ím po 
ři teplotě 25 � 30 oC a pH hroznové �ťávy 3,4 se mění 

rotopektiny na rozpustné pektiny. V okam�iku lisování se enzymatické reakce 

t.  

zbytné po vykva�ení vína stočit, vy�kolit je a naplnit do láhví. 

 rozpustné pektiny, 
nerozpustné protopektiny a pektáty. Během zrání hroznů se protopektiny enzymem 

o primární, hroznové a odrůdové a
obulí aromatickými látkami. Jejich výsk

a í
 Aromatické látk

roznů přímo ve vinici h
 Aromatické prekurzory ve vázané formě se projeví a� po kva�ení mo�tu 
v mladém víně. Uvolňují se činností enzymů nebo kvasinek a vytvářejí základ 
aromatického profilu vína.  
 Aromatické látky lze rozdělit podle chemického slo�ení na monoterpeny a 
norisoprenoidy. Monoterpeny jsou důle�itými aromatickými sloučeninami předev�ím u 
�mu�kátových� odrůd. Norisoprenoidy jsou produkty odbourávání karotenoidů. U 
některých odrůd v průběhu dozrávání karotenoidy silně ubývají, zatímco se obsah 
orisoprenoidů dočasně zvy�uje. Poté se norisoprenoidy on

 Těkavé fenoly 
působem ovlivňuje kz

fenoly vznikají z hydroxyskořicových kyselin. [14, 17] 
 
1.4.8 Enzymy 
 

utr�ení hroznu. Během 48 hodin p
p
zrychlují. Nejen reakce pektolytické, ale i polyfenoloxidativní, peroxidázové a 
katalázové. Pokud jsou hrozny pokryty vrstvou měďnatých přípravků, pektolytické 
enzymy po rozdrcení hroznů přestávají pracova

Obsah pektinů v hroznech se pohybuje od 0,2 do 3 % podle odrůdy révy, 
klimatických podmínek, půdy a podlo�í, agrotechniky a stádia zralosti hroznů. Obsah 
pektinů je vy��í v oblastech s teplej�ím klimatem. V na�ich podmínkách je přítomnost 
pektinů ne�ádoucí při samotné výrobě vína, nicméně jejich malý obsah ve víně 
napomáhá prodlu�ovat délku chuťového vjemu. Pektiny mohou hrát negativní roli při 
scezování samotoku, lisování, odkalování mo�tu, čiření, filtraci, při zrání vína a stálosti 
koloidů. Současní konzumenti po�adují vína s typickým charakterem hroznů, co� jsou 
vína mladá. Proto je ne
Pou�ití pektolytických enzymů značně umo�ňuje urychlení �kolení vína.   

Pektiny jsou v hroznech a mo�tu v různých formách: jako
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protopektinázou přeměňují na rozpustné pektiny. Tento nárůst obsahu rozpustných 
pektinů má za následek zvý�ení viskozity mo�tu.  

Při zpracování hroznů byly enzymy vyu�ívány mnohem později ne� v jiných 

 
 zdrojem mikroorganismů, které se dostanou do mo�tů 

 hroznu, je půda. Kromě kvasinek je v půdě mnoho bakterií a plísní, které se mohou 

accharomyces oviformis 
konču

icula

 ve velkém nadbytku. Při zvý�ené fermentační schopnosti 

odvětvích, v čem� hrál svoji úlohu konzervatismus vinařů. Vyráběné pektolytické 
enzymy mají účinnost podstatně vy��í ne� enzymy z hroznů. [12] 
 
1.5 Mikrobiologie hroznů a vína 

Nejvýznamněj�ím
z
dostat do mo�tů a negativně ovlivnit jeho kva�ení. V�echny kvasinky nejsou na hroznu 
zastoupeny stejnou měrou. Nejvíce zastoupena je pravá vinná kvasinka Saccharomyces 
cerevisie, která kva�ení nezačíná, ale naopak ho společně se S
u je.  

Při kva�ení jsou velmi důle�ité kvasinky Candida pulcherrima a Kloeckera 
ap ta. I kdy� jejich společným znakem je tvorba malého mno�ství alkoholu, tvoří 
počáteční mikroflóru kva�ení. Candida pulcherrima je díky rychlému rozmno�ování 
v prvních hodinách kva�ení
Kloeckera apiculata se pozvolna usazují pravé vinné kvasinky rodu Saccharomyces 
cerevisie, které jsou odolněj�í vůči vznikajícímu alkoholu. Proto�e v konečné fázi 
kva�ení je zastoupených více druhů kvasinek, prosadí se nejsilněj�í producent alkoholu, 
který je současně k alkoholu nejtolerantněj�í. [10, 16] 
 

 cerevisce [3] 
 

Obrázek 6: Saccharomyces
 

časí v daném 
ročníku

 
1.6 Technologie výroby vína 
 
1.6.1 Sběr hroznů 

Je potřeba klást velký důraz na kvalitu hroznů, na kterou má vliv hned několik 
faktorů - například daná odrůda vysazená na správné půdě a ve správné oblasti, stáří a 
kvalita vinic, výnosnost na hektar, kvalitní sběr a samozřejmě také po

. Někteří vinaři jsou přesvědčeni, �e dobrá práce na vinohradu je víc ne� 
polovina úspěchu. [6] 
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1.6.2 Odzrňování hroznů 

Hrozny se zpracovávají na hroznovou drť. Nicméně by drcením neměly být 
po�kozeny třapiny a pecičky bobulí, proto�e by mohlo dojít k sní�ení kvality chuti vína 
a získalo by drsnou chuť. Odzrněním jsou pevné části hroznu - třapiny a dřevité části, 
dděleny od bobulí. [7] 

1.6.3 Lisování hroznů 

maximálního mno�ství vylisovaného mo�tu a zároveň zachovat jeho 
prvotří

kroorganismů. [7] 

.6.5 Fermentace 

Fermentace je biochemický proces, při kterém jsou cukry hroznů (glukóza a 
fruktóza) přeměňovány na alkohol za přítomnosti kvasinek. Kvasinky tvoří enzymy, 
které přeměňují cukry hroznů na téměř stejné mno�ství alkoholu a oxidu uhličitého za 
vzniku tepla. Na kva�ení lze pou�ít vybrané kultury kvasinek nebo přirozenou 
mikroflóru, kterou pou�ívají hlavně zastánci biodynamického vinařství. Při přirozené 
fermentaci dochází k výraznému zvy�ování teploty mo�tu, a proto se také často pou�ívá 
tzv. �řízená fermentace". Při tomto způsobu fermentace se chladí plá�tě nerezových 
tanků tak, aby jejich teplota nezapříčinila vysoké odpařování aromatických látek. 
Některá vína se vyrábí za přístupu vzduchu tzv. �oxidativní metodou". Ve v�ech 
případech je důle�ité, aby bylo ve sklepě v�dy čisto a nebyl prostor pro rozmno�ování 
ne�ádoucích mikroorga

Teplota vy��í ne� 35 °C činnost kvasinek zpomaluje, nebo úplně zastavuje, navíc 
ičí aromatické látky. Činnost kvasinek přirozeně končí metabolizací v�ech cukrů. Při 

íc unikají aromatické látky, a proto je doporučováno 
plotu řídit - tzv. řízené kva�ení, 18 - 21 °C. Kvasinky také zastavují svou činnost 

si 16 % obj., kdy tento objem alkoholu je ji� pro kvasinky toxický. 
Vý�e uvedené poznatky se mohou jednodu�e vyu�ívat pro tzv. umělé zastavení činnosti 
kvasine

o

Lisování patří mezi důle�ité operace, které přímo ovlivňují výslednou kvalitu 
vína. Lisováním oddělujeme mo�t od pevných částí. Nejdříve odtéká mo�t, který se 
nazývá samotok, poté je tlakem lisován hlavní podíl, na závěr je odlisován zbytek 
mo�tu, nazývaný dota�ek. Pevné části po vylisování nazýváme matoliny. Je potřeba 
dosáhnout 

dní kvalitu. Čím �etrněj�í lisování, tím kvalitněj�í mo�t a samozřejmě i víno. 
Důle�ité je, aby se neporu�ily pecičky a do mo�tu se nedostaly hořčiny a trpkost. [6] 

1.6.4 Úprava mo�tu před kva�ením 

Nejčastěji se pou�ívá odkalování, síření a přiměřené provzdu�nění. Odkalení se 
vyu�ívá u mo�tu z nahnilých a zablácených hroznů, odstraněním sedimentovaných 
nečistot. Sířením zabraňujeme působení �kodlivých mi

1

nismů. [7] 

n
vy��ích teplotách nad 25 °C nav
te
dosa�ením úrovně a

k: 
1) zvý�ením tepla 
2) zvý�ením objemu alkoholu 
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Hlavním produktem alkoholového kva�ení je tedy alkohol a CO2, ostatní 
produkty kvasinek označujeme jako vedlej�í, které mají pro konečný produkt značný 
význam

h� jsou přilnuté. Činnost těchto divokých kvasinek způsobuje 
zvlá�tní charakter vína. Nejsou vhodné k prokvá�ení mo�tu z nahnilých hroznů, proto�e 

u obsa�eno vysoké mno�ství ne�ádoucích kvasinek, které by 
mohly vést k následnému způsobení vad vína. 

           Jablečno-mléčná fermentace je proces, při kterém se ve víně odbourává ostrá 
nu vinnou. Při teplotě 20-25 °C vzniká jablečno-

mléčné kva�ení, během kterého se kyselina jablečná mění na mléčnou a oxid uhličitý. 
Oxid u

Spontánní jablečno-mléčná fermentace probíhá v na�ich klimatických 
tou mikroflórou a vede k tvorbě negativních senzorických projevů 

(těkavé kyseliny, těkavé sirnaté látky). Vývoj spontánní mikroflóry je určený vývojem 
počasí 

ě kyseliny mléčné i dal�í produkty: kyselinu 
octovo

 
 

 
Obrázek 7: Kyselina mléčná [2] 

. Jedná se o aromatické látky, kyseliny a třísloviny. 
Vinaři vyu�ívají činnosti divokých i kulturních kvasinek. Divoké kvasinky 

způsobují spontánní kva�ení. Kvasinky jsou do mo�tu dodány samovolně spolu se 
zdravými hrozny, na nic

spolu s nimi je v mo�t

Kulturními kvasinkami se rozumí vy�lechtěné čisté kultury kvasinek 
(Saccharomyces cervsiae, Saccharomyces oviformis, Saccharomyces bayanus), které 
zaji�ťují rychlé a hluboké prokvá�ení, vína se lépe čistí. Jsou vhodněj�í k prokvá�ení 
mo�tů z nahnilých hroznů. [7] 
 
1.6.5.1 Jablečno-mléčná fermentace 

 

kyselina jablečná a mění se na kyseli

hličitý udr�uje víno svě�í, tak�e se i sní�í potřeba síry. Oxid uhličitý také 
zabraňuje tvorbě bakterií, proto je dobré, kdy� �ťáva z vylisovaných hroznů začne 
kvasit co nejdříve. Dochází tím k ochraně mo�tu během prokvá�ení. [5] 

podmínkách s nečis

v době zrání hroznů. Základní výhodou inokulace selektovaného kmene 
mléčných bakterií je mo�nost kontroly průběhu jablečno-mléčné fermentace, a tím 
pozitivní vliv na senzorické vlastnosti vína. Sloučeniny, které výrazně ovlivňují 
senzorické vlastnosti vína, pocházejí z metabolismu hroznů a mikrobiálního 
metabolismu. 

Diacetyl (2,3−butandion) je jednou z hlavních těkavých a senzoricky aktivních 
sloučenin, které se tvoří během této fermentace. Tvorba diacetylu je selekčním kritériem 
při výběru kmenů mléčných bakterií.  

Mléčné bakterie lze rozdělit na homofermentativní a heterofermentativní. 
Homofermentativní bakterie přeměňují glukózu nebo fruktózu na kyselinu mléčnou. 
Heterofermentativní bakterie tvoří krom
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u, ethanol a oxid uhličitý. Kyselina octová se začíná tvořit a� po spotřebování 
přibli�ně poloviny kyseliny jablečné. Kyselina citronová mů�e vést k tvorbě kyseliny 
octové nebo diacetylu.  [14] 

 
 

 

 



 

Obrázek 8: Růstový cyklus mléčných bakterií [4] 
 
1.6.6 �kolení vína 
 �kolení vína je proces s celou řadou zákroků prováděných za účelem zvý�ení 
kvality budoucího vína. 

1.6.6.1

vném postupu a dávkování) se dosáhne rychlého vyči�tění, 
víno získá stabilizaci vůči budoucím zákalům a zlep�í se organoleptické vlastnosti 
vína. [9] 
 
1.6.6.3 Filtrace 
 

Filtrace vína je proce ch částí. Filtraci vína 
vět�inou rozdělujeme a hrubou, střední a ostrou, i kdy� úhel pohledu mů�e být i jiný. 

 Síření vína 

Síření provádíme oxidem siřičitým, který vzniká spalováním síry na plátcích ze 
skelného vlákna nebo stlačeným v tlakových nádobách. Síření je mo�né uskutečnit i 
přídavkem disiřičitanu (pyrosičitanu) draselného apod. Část oxidu siřičitého zůstává ve 
volné účinné formě a část se vá�e s různými jinými látkami a stává se neúčinnou. 
Technolog musí pracovat tak, aby vázaná část byla co nejmen�í a zůstávala pouze část 
účinná. [4] 

1.6.6.2 Čiření vína 
 

Pomocí přírodních inertních látek jsou nečistoty ve víně strhávány (sedimentace) 
ke dnu nádoby a potom odstraněny spolu s kaly při stáčení vína. Nečistoty ulpívají na 
čiřidlech na základě opačných elektrických nábojů částeček jednotlivých čiřidel. 
Nejbě�něji pou�ívanými čiřidly jsou bentonit, tanin a �elatina. Dříve se pou�íval např. 
�lehaný vaječný bílek. 

Čiřením vína (při sprá

s, jeho� cílem je zbavit víno pevný
 n
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Filtrace se provádí pomocí filtrů na víno. Principem je protékání vína přes překá�ku 
(filtr), na které se zachytí pevné části obsa�ené ve víně. Ostrost filtrace je úměrná 
velikosti otvorů filtru. 

Ka�dý vinařský stát má jiné po�adavky na filtraci vína, které jsou dané historií 
a po�adavky konzumentů. Např. ve Francii je hlavním po�adavkem filtrace odstranění 
kvasinek z vína, tedy v 1 litru vína je 0 ks kvasinek. Část bakterií ve víně není na 
závadu, např. u červených vín je únosné, aby ve víně po filtraci zůstalo 20 � 30 ks 
bakterií v 1 ml.  

Do módy přicházejí vína, která nepro�la �ádnou filtrací, co� je zásadou např. 
biodynamického vinařství. [9] 
 
1.6.6.4 Kontrola stability vína 

 
Nejjednodu��ím způsobem je tepelná zkou�ka. Víno dáme do prostředí s 

proměnlivou teplotou (+40 a� -4 stupně Celsia) a pak zji�ťujeme, zda se v něm vytvoř
sediment, zákal nebo víno jeví znaky mikrobiologické činnosti. Dnes se pou�ívají ke 
zji�tění stability rů ecizně provedeny. 

ejčastěji se dělají testy na termolabilní bílkoviny, na stabilitu vypadávání vinného 
itu mikrobiologickou. Oblíbený je pěnový test slou�ící ke zji�tění 

třebn

1.6.6.5 Batoná� 

Batoná� je technologická operace při �kolení vína, kdy sklepmistr ponechá 
nějako

y vína 
 

e pěstuje prakticky ve v�ech klimatických pásmech, proto mů�e být 
apadána a po�kozována mnoha chorobami a �kůdci. Dne�ní ochrana proti těmto 

�kůdců

ují do tří skupin: nepoviry, klosteroviry a vitiviry. Vět�ina 
virovýc

n růst, sni�uje se výnos a v důsledku toho krátce stoupá kvalita hroznů. Tu 
�ak později střídá trvalý pokles. Konečným důsledkem mů�e být i odumírání keřů. 

významněj�í virové choroby vyskytující se ve vinicích v ČR patří: 
irová svinutka révy, virová vějířovitost révy a virová mozaika huseniku na révě. 

V�echn

í 

zně slo�ité laboratorní metody, které musí být pr
N
kamene a na stabil
po é dávky bentonitu pro vysrá�ení bílkovin. [4] 
 

 

u dobu víno ve styku s kalem z odumřelých kvasinek. Vínem se musí po celou 
dobu míchat a musí v něm zůstat aktivní kvasinky a mikroorganismy (při otevření 
nádoby uniká oxid uhličitý). Do vína by se neměl přidávat oxid siřičitý. Vína po �kolení 
jsou plná, tělnatá, vhodná k del�í archivaci. [9] 
 
1.7 Chorob

 Réva vinná s
n

m je postavena na principech ekologického vinohradnictví, které je velmi �etrné 
k okolnímu prostředí.  
 Virové choroby se na vinné révě vyskytují ji� velmi dlouho. Virová infekce je 
obvykle systémová a napadá v�echna rostlinná pletiva. Hlavní viry, které napadají 
vinnou révu, se zařaz

h chorob se přená�í roubováním. Tyto choroby se nemusí na keřích objevit 
vněj�ími příznaky okam�itě, ale mohou dlouhodobě oslabovat keře. U napadených keřů 
je poru�e
v
 Mezi nej
v

y tyto choroby se projevují oslabením růstu keřů, sní�ením �ivotnosti výsadby a 
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předčasným podzimním zbarvením listové plochy, které omezuje výkonnost 
fotosyntézy. To způsobuje ni��í cukernatost hroznů. [15] 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Obrázek 9: Virová svinutka révy [5] 

 
 

Charakteristika vína je dána jeho mikrobiologickým a chemickým slo�ením 
asného procesu. Norma ČSN 56 0216 platí pro odebírání vzorků a 

působy zkou�ení různých druhů vín. Mezi smyslové zkou�ky patří vzhled (čistota), 
barva, 

erční kvasinky a autochtonní kvasinky 
j. kvasinka izolovaná přímo z vinice). Sledovanými chemickými parametry bylo 

h cukrů, titrovatelných kyselin, ethanolu a pH. 

 

1.8 Chemické parametry jako ukazatel kvality vína 
 
 
během celého kv
z

vůně, chuť a perlivost. Mezi chemické a fyzikálně chemické parametry patří 
hustota, obsah alkoholu, titrovatelné kyseliny, těkavé a netěkavé kyseliny, redukující 
cukry, sacharóza, obsah popela, volný oxid uhličitý, obsah kyseliny mléčné a vinné.  
 Tato bakalářská práce se zabývá sledováním chemických změn během kvasného 
procesu při výrobě vína a porovnání pou�ití kom
(t
stanovení redukujícíc
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.1 Chemikálie a roztoky 
 

− 0,1M KOH (Lachem
− glukóza (Lachem
− bezvodý Na2CO3 

− NaHCO3 (Lachem
− vinan sodno-draselný (L
− bezvodý Na2SO4 

− CuSO4·5H2O (Lachem
− molybdenan am
− konc. H2SO4 (Lachem
− Na2HAsO4·7H2

− destilovaná voda 

.2 Přístroje 

Skleněná titrační aparatura (Kavalier, Česká Republika) 
− 

asného procesu při 
ýrobě vína a porovnání pou�ití komerční kvasinky a kvasinky izolované přímo z vinice 
 na�ich laboratořích. Sledovanými chemickými parametry bylo stanovení redukujících 
ukrů, titrovatelných kyselin, ethanolu a pH. Vzorky byly odebírány v období od 25. 9. 
o 6. 3. 2013. Analyzovaným vínem byla odrůda bílého vína Saugvinon od soukromého 
inaře Ing. Hynka Holánka, z vinařství Holánek, Ivaň. 

.3.1 Stanovení redukujících cukrů metodou Somogyi � Nelson 

.3.1.1 Princip 

Glukóza redukuje v alkalickém prostředí komplexně vázaný měďnatý iont na 
xid měďný. Ten lze stanovit fotometricky při vlnové délce 720 nm pomocí reakce 
arsenomolybdenanovým činidlem. Reakcí vznikají modré oxidy molybdenu. [19] 

2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
2

a, Česká Republika) 
a, Česká Republika) 
(Lachema, Česká Republika) 
a, Česká Republika) 

achema, Česká Republika) 
(Lachema, Česká Republika) 

a, Česká Republika) 
onný (Lachema, Česká Republika) 

a, Česká Republika) 
O (Lachema, Česká Republika) 
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− 
Elektromagnetická míchačka (IKA Topolino, Německo) 

− UV/VIS spektrofotometr (UNICAM, Velká Británie) 
− Automatické mikropipety (BIOHIT proline, Finsko) 
− Předvá�ky (AND, Japonsko) 
− Analytické váhy (AND, Japonsko) 
− Elektrický vařič 
− Laboratory digital pH Meter (MPH 372) 

 
2.3 Stanovení chemických parametrů 
 

Cílem této práce bylo sledovat chemické změny během kv
v
v
c
d
v
 
2
 
2
 
 
o
s 
 
 
 



2.3.1.2 Postup 
 
 Vzorek vína byl naředěn podle potřeby v rozmezí od 10x po 5000x. K 1 ml 
vhodně aředěného roztoku vína se přidá 0,5 ml roztoku I a 0,5 ml roztoku II. Vzniklý 
roz   přidá 0,5 ml roztoku III a objem se 
dop  se absorbance proti slepému vzorku při 
720 nm
 čních roztoků, v rozmezí koncentrace 
glu  roztoků při vlnové délce 
720 nm
 vypočítá koncentrace redukujících 
cuk v lka 2, 3).     
 
2.3 kou titrací 
 

.3.2.1 Princip 

Ve�kerými titrovatelnými kyselinami ve víně se rozumí souhrn volných kyselin 
těk c eutralizaci těchto látek 
hyd
 
2.3
 

y unikl oxid uhličitý. Roztok je ochlazen na 
laboratorní teplotu a je do něj vlo�ena elektroda. Potom se za stálého míchání titruje 
odm n = 0,25 mol l-1) do pH 7,0. Spotřeby 
hydroxidu sodného jsou uvedeny v Příloze 3 (Tabulky 4, 5). 

.3.3 Stanovení obsahu alkoholu 
 

l naředěného vzorku vína se přidá 50 µl NAD+, 850 µl pufru a 20 µl 
lkoholdehydrogenázy. Roztok se temperuje při 30 °C 15 minut. Poté se měří 

jsou 
vedena v Příloze 4 (Tabulka 6).  

Z rovnice regrese kalibrační křivky se vypočítá procentuální obsah ethanolu ve 
zorku. Data jsou shrnuta v Příloze 4 (Tabulky 7, 8).    

 n
tok se dá na 10 minut vařit. Po ochlazení se
lní destilovanou vodou na 10 ml. Měří 

.  
Zároveň se připraví deset kalibra

kózy 0,005 � 0,05 g/l. Je změřena absorbance těchto
 proti slepému vzorku. Data jsou uvedeny v Příloze 1 (Tabulka 1).  

Z rovnice regrese kalibrační křivky se 
rů e vzorku. Výsledky jsou uvedeny v Příloze 2 (Tabu

.2 Stanovení titrovatelných kyselin potenciometric

2
 

avý h i netěkavých a kyselých solí. Metoda spočívá v n
roxidem sodným nebo draselným. [21] 

.2.2 Postup 

25 ml vína se zahřeje na 80 °C, ab

ěr ým roztokem hydroxidu draselného (c 

 
2

2.3.3.1 Princip 
  

Při enzymatických stanoveních se vyu�ívá biokatalytické reakce, při které 
dochází ke spotřebě alkoholu za vzniku daného produktu. Metoda se vyu�ívá při 
spektrofotometrii, kde se měří přibývající NAD+. [19] 
 
2.3.3.2 Postup 
 
 K 100 µ
a
absorbance proti slepému vzorku při 340 nm. 
 Připraví se deset kalibračních roztoků v rozmezí koncentrace alkoholu 1 � 10 %. 
Tyto roztoky jsou proměřeny při vlnové délce 340 nm proti slepému vzorku. Data 
u

v
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2.3.4 Měření pH 

stup 

oztoku. [18] 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

dovány chemické změny během kvasného procesu při výrobě vína. 
lavním porovnávacím kritériem bylo pou�ití komerční a autochtonní kvasinky při 

kva�en

.1 Stanovení redukujících cukrů metodou Somogyi − Nelson 

V jednotlivých vzorcích mo�tu byly stanoveny redukující cukry v závislosti na 
čase o

ěr. Ve�kerá naměřená a 
ypočítaná data jsou shrnuta v Příloze 2.  

tění koncentrace redukujících cukrů analyzovaných 

 
2.3.4.1 Princip 
 Hodnota pH je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity 
oxoniových iontů. Tato hodnota je stanovena pomocí elektrody pH metru. 
  
2.3.4.2 Po
 
 Pomocí tlumivých roztoků byl nakalibrován pHmetr. Do kádinky bylo odměřeno 
určené mno�ství analyzovaného vzorku, vlo�ena elektroda a změřeno pH r
Data jsou shrnuta v Příloze 5 (Tabulky 9, 10).  
 

3
 

Byly sle
H

í. Sledovanými chemickými parametry byly redukující cukry, titrovatelné 
kyseliny, ethanol a  pH. 
 
3
 
 

debírání vzorku během kvasného procesu. Bylo vytvořeno deset kalibračních 
roztoků, ze kterých byla získána kalibrační křivka a rovnice regrese (Graf 1). Data pro 
kalibrační křivku jsou uvedena v Příloze 1. Absorbance v�ech vzorků byla proměřena 
třikrát. Z těchto hodnot byl vypočítán aritmetický prům
v
 

raf 1 Kalibrační křivka pro zji�G
vzorků 
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Graf 2 Závislost koncentrace redukujících cukrů na době kva�ení 

 
 
 Z grafu (viz Graf 2) je patrné, �e koncentrace redukujících cukrů prudce klesla 
ěhem prvních osmi dnů kva�ení (tj. 192 hodin). S touto hodnotou korelují výsledky ze 

otenciometrickou titrací 

 potenciometrickou titrací v závislosti na čase odebírání vzorku během 
kvasného procesu. Naměřené hodnoty byly přepočítány na obsah kyseliny vinné ve 
vzorku. [22]  
 Ve�keré naměřené a vypočítané hodnoty jsou shrnuty v tabulkách v Příloze 3. 
Z hodnot byl vytvořen graf (Graf 3) v závislosti na čase odběru během kva�ení. 
 Kyselina vinná ve vzorku byla přepočítána podle vztahu: 

b
stanovení alkoholu. Výsledky mo�tů s komerční i autochtonní kvasinkou jsou celkem 
srovnatelné. Mo�ty s komerční kvasinkou obsahovaly více redukujících cukrů po 
prvním týdnu kva�ení, ne� mo�ty s autochtonní kvasinkou. V obou mo�tech klesl obsah 
redukujících cukrů z přibli�ně 200 g/l na 0,5 g/l během celého kvasného procesu. 
 
3.2 Stanovení titrovatelných kyselin p
 
 Podle postupu byly v jednotlivých vzorcích mo�tu stanoveny titrovatelné 
kyseliny

A[ml]0,075A´ ⋅= ,  
kde A je spotřeba hydroxidu sodného v mililitrech. 
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Graf 3 Závislost obsahu kyseliny vinné v závislosti na čase odběru 

 

tivity 
vasinek prudce klesala. Koncentrace kyseliny vinné se u vín pohybuje okolo 5 g/l, co� 

.3 Stanovení obsahu alkoholu 

). 

 
 

 
Z grafu (viz Graf 3) je patrné, �e koncentrace kyseliny vinné se u obou mo�tů 

odrůdy Sauvignon měnila. U vzorků mo�tu s komerční kvasinkou je pokles koncentrace 
kyseliny od 15. dne mírněj�í ne� u mo�tů s pou�itím autochtonní kvasinky. Nejvy��í 
nárůst kyseliny vinné se u obou případů objevuje okolo 6. dne kvasného procesu. To lze 
vysvětlit metabolickou aktivitou pou�itých kvasinek. Ihned po přidání kvasinky se 
kyseliny tvořili, ale ji� od �estého dne jejich koncentrace vlivem metabolické ak
k
na�e vzorky splňují. 
  
3
 

Podle postupu byl v jednotlivých vzorcích mo�tu stanoven obsah alkoholu 
v závislosti na čase odebírání vzorku během kvasného procesu. Bylo vytvořeno deset 
kalibračních roztoků, ze kterých byla získána kalibrační přímka a rovnice regrese 
(Graf 4). Hodnoty pro kalibrační přímku a výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 
 Příloze dběru (Graf 5v 4. Výsledky byly vyneseny do grafu v závislosti na čase o
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Graf 4 Kalibrační křivka pro zji�tění koncentrace ethanolu analyzovaných vzorků 

 
 
Graf 5 Závislost obsahu alkoholu v jednotlivých vzorcích  na době kva�ení 

 
 

Graf (Graf 5) znázorňuje nárůst ethanolu ve vzorcích mo�tů odrůdy Sauvignon 
ěhem kva�ení. Mno�ství ethanolu prudce rostlo a� do 13. dne kva�ení. Po této době se 
no�ství ethanolu zvy�ovalo mírněji a� do 20. dne průběhu kva�ení, od kdy je 

oncentrace ethanolu téměř konstantní. Obsah alkoholu ve vzorku mo�tu je celkově 
y��í při pou�ití komerční kvasinky, zde je obsah alkoholu 12,4 %. U mo�tu při pou�ití 
utochtonní kvasinky se obsah alkoholu pohybuje okolo 10,8 %. 

b
m
k
v
a
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3.4 Měření pH 
 
 Podle postupu bylo změřeno pH v�ech vzorků mo�tu, výsledky jsou shrnuty 
v Příloze 5. Výsledky jsou přehledně pracovány do grafu v závislosti na čase odběru 
vzorku (Graf 6). 
 
Graf 6 Závislost pH vzorku na době kva�ení 

 
 
Z grafu (Graf 6) je patrné, �e se hodnoty pH u obou pou�itých kvasinek příli� nemění. 
Obě hodnoty se pohybují u konečných vzorků okolo pH 3,5, co� značí, �e se jedná o 
velmi kyselé mo�ty. Hodnota pH by se dala upravit např. odkyselením a dokva�ením. 
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4 ZÁVĚR 
 
 V teoretické části této bakalářské práce je popsána historie vinařství, morfologie 
a chemické slo�ení vinné révy a podrobně rozepsána analyzovaná odrůda. V dal�í části 
jsou popsány jednotlivé kroky technologie výroby vína, od sběru hroznu, přes kva�ení 
� po �kolení vína. Proces �kolení vína je rozepsán do jednotlivých úkonů. V závěru 

V experimentální části jsou popsány jednotlivé chemické metody, které byly 
pou�ity při analyzování vzorku vína. Chemické parametry byly porovnávány v mo�tech 
během kvasného procesu, kdy při kva�ení byly pou�ity buď komerční, nebo autochtonní 
kvasinky. Autochtonní kvasinky pocházejí přímo z vinice, zatímco komerční kvasinky 
jsou odebírány z různých vinic, a jsou chemicky upraveny. Vzorky byly odebírány 
v období od 25. 9. do 6. 3. 2013. Analyzovaným vínem byla odrůda bílého vína 
Saugvinon od soukromého vinaře Ing. Hynka Holánka, z vinařství Holánek, Iváň. 

První metodou bylo stanovení redukujících cukrů metodou Somogyi − Nelson. 
Bylo zji�těno, �e koncentrace redukujících cukrů prudce klesla během prvních osmi dnů 
kva�ení (tj. 192 hodin). S touto hodnotou korelují i výsledky ze stanovení koncentrace 
alkoholu, přičem� výsledky mo�tů s komerční a autochtonní kvasinkou jsou 
srovnatelné. Mo�ty s pou�itím komerční kvasinky obsahovaly více redukujících cukrů 
po prvním týdnu kva�ení, ne�-li mo�ty s autochtonní kvasinkou. V obou mo�tech klesl 
obsah redukujících cukrů z přibli�ně 200 g/l na 0,5 g/l během celého kvasného procesu. 

Druhým chemickým parametrem bylo stanovení titrovatelných kyselin  
potenciometrickou titrací. Koncentrace těchto kyselin byla přepočítána na mno�ství 
kyseliny vinné, její� koncentrace se u obou druhů mo�tů měnila. U vzorků mo�tu 
s pou�itím komerční kvasinky je pokles koncentrace kyseliny od 15. dne mírněj�í ne� u 

o�tů s pou�itím autochtonní kvasinky. Největ�í nárůst kyseliny vinné se u obou

Dal�ím sledovaným parametrem byl obsah alkoholu ve vzorcích mo�tu. 
tanovení bylo provedeno enzymaticky. Mno�ství ethanolu prudce rostlo do 13. dne 
va�ení, od této doby se mno�ství ethanolu zvy�ovalo mírněji a� do 20. dne průběhu 
va�ení. Poté se koncentrace ethanolu téměř ustálila u obou vzorků. Obsah alkoholu ve 
zorku mo�tu je celkově vy��í při pou�ití komerční kvasinky, zde je obsah alkoholu 
2,4 %. U mo�tu při pou�ití autochtonní kvasinky se obsah alkoholu pohybuje okolo 
0,8 %. 

Posledním sledovaným parametrem bylo pH jednotlivých vzorků mo�tu během 
vasného procesu. Hodnota pH se příli� neměnila a pohybovala se kolem hodnoty 3,5, 
o� koreluje se zji�těným obsahem titrovatelných kyselin ve vzorcích. 

Zji�těné chemické parametry odrá�í nejen způsob pěstování vinné révy a pou�ití 
rčité mikroflóry, ale předev�ím kvalitu hroznů. Hrozny, které vstupují do kvasného 
rocesu, nejvíce ovlivňují chemické parametry ve víně. Vliv na kvalitu hroznů má 
noho parametrů, patří mezi ně např.: chemické o�etřování hroznů, podnebí, ve kterém 
ou hrozny pěstovány, celková kvalita pěstování (vinice) a mikroflóra hroznů. Kvalitu 
nálního produktu -  vína  ovlivňují i dal�í činnosti, jako práce vinaře při výrobě, 
odr�ování hygienických pravidel, sledování průběhu kva�ení a výběr druhu kvasinek.  

 

a
teoretické části jsou popsány choroby vína.  

m  
případů objevuje okolo 6. dne kvasného procesu a pak postupně klesala, co� je 
v souladu s metabolickou činností přítomných kvasinek.  Koncentrace kyseliny vinné se 
u vín bě�ně pohybuje okolo 5 g/l, co� i na�e vzorky splňují. 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 
 
7.1 Příloha 1 
 
Tabulka 1 Naměřené absorbance pro kalibrační přímku redukujících cukrů 
c [g/l] A průměr
0,005 0,075 0,075 0,074 0,114 0,115 0,114 0,096 0,098 0,095 0,095111
0,010 0,165 0,163 0,165 0,218 0,220 0,219 0,188 0,186 0,182 0,189556
0,015 0,258 0,256 0,256 0,355 0,346 0,344 0,272 0,272 0,271 0,292222
0,020 0,346 0,348 0,375 0,392 0,428 0,429 0,401 0,400 0,403 0,391333
0,025 0,471 0,469 0,470 0,524 0,527 0,526 0,472 0,474 0,470 0,489222
0,030 0,541 0,536 0,538 0,567 0,566 0,566 0,542 0,554 0,552 0,551333
0,035 0,614 0,619 0,618 0,704 0,703 0,703 0,633 0,633 0,633 0,651111
0,040 0,696 0,711 0,711 0,778 0,777 0,778 0,769 0,775 0,773 0,752000
0,045 0,815 0,815 0,815 0,824 0,823 0,825 0,821 0,819 0,820 0,819667
0,050 0,994 0,993 0,994 0,999 0,998 1,009 0,947 0,944 0,945 0,980333
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7.2 Příloha 2 
 
Tabulka 2 Naměřená a vypočítaná data pro stanovení redukujících cukrů � komerční 

vasinka (K) k

vzorek kva�ení 
Bez 

kvasinky 5000 0, , 5  5794 0,844 0 806 0,815 21 ,515 ± ,665 0 
1K 5000 0, , , 1278 0,267 0 267 0,271 70 911 ± ,378 2 
2K 5000 0, ,186 0,212 0 209 0,202 52,747 ±3,089 4 
3K 5000 0, , , ,027 0,010 0 024 0,020 4 368 ±1 969 6 
4K 1000 0, , ,4 ,028 0,048 0 020 0,032 1 94 ± 0 626 8 
5K 100 0, , ,4 ,125 0,062 0 064 0,084 0 24 ± 0 155 10 
6K 10 0, , ,3 ,696 0,719 0 692 0,702 0 71 ± 0 006 13 
7K 10 0, , ,5 ,988 0,951 0 953 0,964 0 10 ± 0 009 15 

 ředění A A průměr c [g/l] 
den 

8K 10 0,965 0,971 0,962 0,966 0,511 ± 0,002 17 
9K 10 1,042 1,044 1,119 1,068 0,566 ± 0,019 20 
10K 10 1,097 1,003 1,053 1,051 0,557 ± 0,020 44 
11K 10 1,191 1,132 1,162 1,162 0,616 ± 0,013 86 
12K 10 1,145 1,105 0,995 1,082 0,573 ± 0,034 178 

 
 

abulka 3 Naměřená a vypočítaná data pro stanovení redukujících cukrů � autochtonní 
vasinka (N) 

T
k

vzorek ředění A A průměr c [g/l] 
den 

kva�ení 
Bez 

5000 0,794 0,844 0,806 0,815 215,515 ± 5,665 0 kvasinky 
1N 5000 0,421 0,43 0,429 0,427 112,378 ± 1,071 2 
2N 5000 0,207 0,203 0,192 0,201 52,304 ± 1,686 4 
3N 5000 0,206 0,208 0,163 0,192 50,089 ± 5,518 6 
4N 5000 0,099 0,083 0,075 0,086 21,735 ± 2,652 8 
5N 100 0,38 0,358 0,333 0,357 1,877 ± 0,102 10 
6N 100 0,128 0,1 0,126 0,118 0,607 ± 0,068 13 
7N 10 1,064 1,16 1,083 1,102 0,584 ± 0,022 15 
8N 10 1,124 1,126 1,081 1,110 0,588 ± 0,011 17 
9N 10 0,981 1,052 1,09 1,041 0,551 ± 0,024 20 
10N 10 0,875 1,052 1,048 0,992 0,525 ± 0,044 44 
11N 10 1,168 1,195 1,191 1,185 0,628 ± 0,006 86 
12N 10 1,154 1,181 1,058 1,131 0,599 ± 0,028 178 
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7.3 Příloha 3 
 
Tabulka 4 Naměřená data pro stanovení titrovatelných kyselin potenciometricky � 
komerční kvasinka 

vzorek kva�ení V průměr c [g/l] 
1K   2 8,1 7,8 8,0 7,95 5,963 ± 0,110 
2K  ,9 0  4 10,7 10,8 10 10,8 8,100 ± 0,061 
3K  ,7 0  6 11,6 11,5 11 11,6 8,700 ± 0,061 
4K  ,5 7   8 11,0 11,3 11 11,2 8,450 ± 0,154
5K   ,5 3   10 10,8 10,6 10 10,6 7,975 ± 0,094
6K   ,0 0   13 10,0 10,0 10 10,0 7,500 ± 0,000
7K    ,0 3   15 9,7 9,5 10 9,7 7,300 ± 0,154
8K  7 ,2 3   1 10,3 10,2 10 10,2 7,675 ± 0,035
9K  0 ,6 0   2 10,6 10,6 10 10,6 7,950 ± 0,000
0K  4 9,1 9,2 9, 9,1 6,875 ± 0,035
1K  8 6,9 6,9 7, 6,9 5,200 ± 0,035

12K  8  4 7   17 6,2 6,2 6, 6,2 4,700 ± 0,071

am ná data pro s anoven trovate

den 
V [ml] 

1  4  2 7  
1  6  0 3  

 
Tabulka 5 N ěře t í ti lných kyselin potenciometricky � 
utochtonní kvasinka a

vzorek kva�ení V [ml] V průměr c [g/l] 
1N  

den 

 2 9,0 8,5 8,6 8,70 6,525 ± 0,162 
2N   4 11,9 11,9 11,8 11,85 8,888 ± 0,053 
3N   6 12,4 ,2 12,2 9,188 ± 0,053 12  12,25 
4N   8 11,0 10,6 10,9 10,83 8,125 ± 0,127 
5N   ,2 3  10 11,4 11,1 11 11,2 8,425 ± 0,094 
6N   ,4 3  13 10,9 10,9 10 10,7 8,050 ± 0,177 
7N   ,2 7  15 10,3 10,6 10 10,3 7,775 ± 0,127 
8N   ,7 0  17 10,7 10,4 10 10,6 7,950 ± 0,106 
9N   9 3  20 10,1 10,1 9, 10,0 7,525 ± 0,071 
0N  44 8,2 7,8 7, 7,8 5,900 ± 0,187
1N  86 7,1 7,2 7, 7,1 5,350 ± 0,035
2N  17 6,2 6,3 6, 6,2 4,675 ± 0,035

1    6 7  
1    1 3  
1  8  2 3  
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7.4 Příloha 4 
Tabulka 6 Tabulka naměřených absorbancí pro kalibrační přímku stanovení alkoholu 

% ethanolu A průměr 
1 0,100 0,120 0,115 0,112 
2 0,149 0,158 0,167 0,158 
3 0,211 0,209 0,214  0,211 
 0, 280 0,27 0,268 
 0,3  ,310 0,298 0,304 
 0,3  ,341 0,345 0,345 
 0,3  ,382 0,390 0,378 
 0,4  ,409 0,418 0,416 
 0,4  ,449 0,455 0,452 
0 0, ,489 0,47 0,484 

 a ulka aměře ch ab rbanc  vypoč ých výsledků p
rční asin

zorek de  �enn kva í A průměr % EtOH 
1K 2 0,3 6 05 04 0,30 0,3 5,3131 

4 255 0, 0 
5 04 0  
6 50 0  
7 62 0  
8 20 0  
9 52 0  
1 485 0 9 

 
Tabulka 7 T b  n ný so í  a ten ro stanovení 
alkoholu � kome  kv ka 

A v  

2K 4 0,396 0,396 0,396 7,5219 
3K 6 0,394 0,399 0,397 7,5461 
4K 8 0,400 0,401 0,401 7,6432 
5K 0 0,428 0,430 0,429 8,3228 1
6K 13 0 0,510  3 ,506  0,508 10,240
7K 15 0,5 5 21 26 0,51 0,5 10,5558 
8K 17 0,5 5 40 44 0,53 0,5 11,0170 
9K 20 0,5 8 59 59 0,55 0,5 11,4782 
10K 0,5 0 60 44 71 0,55 0,5 11,5024 
11K 0,5 9 67 86 65 0,56 0,5 11,6723 
12K 0,5 6 97 178 98 0,59 0,5 12,4005 
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Tabulka 8 Tabulka naměřených absorbancí a vypočtených výsledků pro stanovení 
alkoholu � autoktonní kvasinka 

vzorek den kv ěr % E
0,11 0, 0,113 0,
0,34 0, 0,342 6,
0,38 0, 0,377 7,
0,38 0, 0,383 7,
0,39 0, 0,389 7,
0,41 0, 0,411 7,
0,41 0, 0,420 8,
0,42 0, 0,427 8,
0,44 0, 0,441 8,
0,48 0, 0,490 9,

a�ení A A  prům tOH 
1N 2 0 116 6529 
2N 4 3 342 2112 
3N 6 0 374 0607 
4N 8 3 383 2063 
5N 10 2 386 3519 
6N 13 9 405 8859 
7N 15 8 423 1044 
8N 17 9 425 2743 
9N 20 1 440 6141 
10N 44 5 495 8034 
11N 86 0,499 0,500 0,500 10,0461 
12N 178 0,524 0,538 0,531 10,7985 
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7.5 Příloha 5 
 
T 9  jednotlivýc orků � kome  abulka  Naměřené pH h vz rční kvasinka

vzorek den kva�ení pH 
3

0* 0 ,43 3
1 2 3,34 
2 4 3,34 
3 6 3,37 
4 8 3,37 
5 10 3,38 
6 13 3,37 
7 15 ,41 3
8 17 ,41 3
9 20 ,46 3

Bez kvasinky 0 ,45 

10 44 3,46 
11 86 3,47 
12 178 3,47 

 
Tabulka 10 Naměřené pH jednotlivých vzorků � autochtonní kvasinka 

vzorek den kva�ení pH 
Bez kvasinky 0 3,45 

0* 0 3,44 
1 2 3,34 
2 4 3,38 
3 6 3,31 
4 8 3,32 
5 10 3,33 
6 13 3,34 
7 15 3,37 
8 17 3,43 
9 20 3,47 
10 44 3,47 
11 86 3,46 
12 178 3,46 

* nultý odběr byl proveden ihned po přidání kvasinky 
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