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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je provedení základních analýz vzorků kečupů. V teoretické části 

diplomové práce jsou popsány základní charakteristiky rajčete, zpracování rajčat a výroba 

protlaku a kečupu. Dále jsou popsány analytické metody, které byly použity pro analýzu 

vybraných parametrů v kečupech. 

 Experimentální část práce se zabývá stanovením pH, celkové sušiny, organických kyselin, 

sacharidů, makroprvků a lykopenu v kečupech. Z organických kyselin byly analyzovány 

kyselina citronová ve formě citrátu a kyselina octová ve formě acetátu metodou IC. Množství 

acetátu ve vzorcích kečupů bylo cca 5x větší než množství citrátu. Metodou HPLC byly 

analyzovány sacharidy glukóza, fruktóza a sacharóza. Glukóza a fruktóza byly oproti 

sacharóze stanoveny ve všech vzorcích. Elementární analýzou byly analyzovány čtyři 

makroprvky, z nichž byl nejméně zastoupen hořčík a nejvíce sodík. Koncentrace sodíku byla 

dále přepočtena na množství soli. Množství lykopenu bylo stanoveno pomocí UV-VIS 

spektrometrie. Jeho množství v kečupech je ovlivněno odrůdou použitých rajčat a velkým 

množstvím dalších faktorů. 

 

ABSTRACT 

The aim of this master’s thesis is perform basic analyses of samples ketchups. The theoretical 

part describes the basic characteristics of tomato, tomatoes processing and production of 

puree and ketchup. Then there are described analytical methods which were used for 

analysing the selected parameters in ketchups. 

 The experimental part deals with the determination of pH, total solids, organic acids, 

saccharides, macroelements and lycopene in ketchups. Citrate and acetate were analysed by 

IC. The amount of acetate in ketchups was about 5 times greater than the amount of citrate. 

Glucose, fructose and sucrose were analysed by HPLC. Glucose and fructose were 

determined in all samples but sucrose not. The ICP-OES method was used to determine four 

elements. Magnesium was the least represented element and sodium was the most represented 

element in the analysis. The amount of sodium was recalculated on the amount of salt. 

Lycopene was analysed by UV-VIS spectrometry. Its amount in ketchups is influenced by the 

variety of used tomatoes and plenty of other factors. 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

kečup, sušina, pH, organické kyseliny, sacharidy, lykopen 

 

KEYWORDS 

ketchup, total solids, pH, organic acids, saccharides, lycopene  
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1 ÚVOD 

Zelenina je nezbytnou součástí racionální výživy člověka. Je důležitá díky své nutriční 

hodnotě a zdravotním účinkům. Kromě prodeje zeleniny v čerstvém stavu se také zpracovává 

v konzervárenských provozech, čímž se zajišťuje její dlouhodobé uchování. Řada z těchto 

výrobků, především mrazená a sterilovaná zelenina, slouží jako polotovar pro přípravu jídel. 

 Prvním důležitým požadavkem potravinářského průmyslu je výběr co nejkvalitnější 

suroviny, jelikož kvalitní produkt nelze z nekvalitní suroviny vyrobit. Dalším důležitým 

požadavkem je dodržení kvality výrobních procesů. 

 Ke světově nejpěstovanější zelenině patří rajče. Konzumuje se v průběhu celého roku a to 

syrové, tepelně upravené, zpracované na šťávu, pyré nebo protlak, který je hlavní surovinou 

pro výrobu kečupu. Rajčata se však mohou také sušit či mrazit. 

 Kečup je zhruba dvakrát až čtyřikrát zahuštěný protlak. Chuť se upravuje přísadami soli, 

octa, sladidla a extraktů koření. Kvalitní kečupy neobsahují žádná zahušťovadla, konzervanty, 

barviva ani aromata. 

 Kečup je jedno z nejběžnějších ochucovadel. Kromě základních živin, sacharidů a vlákniny 

obsahuje významné množství vitaminu C a lykopenu, který působí v těle člověka jako 

významný antioxidant. Jeho využitelnost z kečupu je pětkrát až sedmkrát vyšší než z rajčat 

syrových. Lykopen působí příznivě v prevenci rakoviny prostaty, děložního čípku, tlustého 

střeva a konečníku, jícnu a žaludku. 

 Kečup musí obsahovat nejméně 12 % refraktometrické sušiny, z čehož by mělo nejméně 

7 % refraktometrické sušiny pocházet z rajčat. Kečupy s označením Prima, Extra, Speciál 

musí obsahovat nejméně 30 % refraktometrické sušiny, z čehož by mělo nejméně 10 % 

refraktometrické sušiny pocházet z rajčat. 

 Před samotnou výrobou kečupu probíhá nejdříve kontrola kvality vstupních surovin. 

Senzorickým posouzením, chemickým a mikrobiologickým rozborem se pak zjišťuje kvalita 

a nezávadnost vyrobeného kečupu, podle kterého lze konstatovat, zda kečup odpovídá 

požadavkům uvedeným v normě na kontrolu hotového výrobku.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Základní charakteristiky rajčete 

 Rajče (Obrázek 1) se řadí mezi nejoblíbenější plodovou zeleninu. Patří do čeledi 

Solanaceae (lilkovité). Rajče je jednoletá, silně se větvící rostlina, jejíž výhony rostou do 

délky až 2,5 m. Plodem je dvou až vícekomorová bobule kulovitého, nebo protáhlého tvaru. 

Pokud v plodech převažuje lykopen, mají barvu červenou. U oranžových nebo žlutých rajčat 

převažuje karoten. Zelená barva plodů značí jejich nezralost [1, 2]. 

 U rajčat rozlišujeme odrůdy keříčkové a tyčkové. Keříčkové odrůdy jsou určené 

k průmyslovému zpracování, jelikož mají vlastnosti, které umožňují mechanizovanou sklizeň. 

Jejich plody jsou odolné vůči praskání, hnilobám, po dozrání neopadávají a mají vysoký 

stupeň refrakce. Většinou jde o nehybridní odrůdy. Tyčkové odrůdy jsou až na výjimky 

hybridní. Jejich plody jsou určeny k přímé spotřebě a je kladen důraz na jejich dlouhou 

uchovatelnost [1]. 

 

 
Obrázek 1: Rajče jedlé [3] 

 

2.1.1 Chemické složení rajčat 

 V látkovém složení zeleniny převládá voda, jejíž dostatek je jednou z hlavních podmínek 

umožňujících spontánní reakce ostatních komponent. Tyto složky tvoří tzv. sušinu a jejich 

obsah se v zelenině pohybuje většinou mezi 5 až 30 % [4]. 

 U rajčat činí celkový obsah vody kolem 93 %. Tento obsah však kolísá podle druhu, 

odrůdy, vegetačních podmínek a stáří nebo vyspělosti rostliny či plodu. Plodiny sklizené ze 

suchého prostředí bývají chudší na vodu oproti plodinám, které vyrostly ve vlhku. Také platí, 

že starší organismy obsahují méně vody než mladší organismy [4, 5]. 

 Obsah sušiny v plodech rajčat činí v průměru 7 %. Bílkoviny tvoří asi 1 %, lipidy 0,3 %, 

sacharidy 4 %, popeloviny 0,6 % a vláknina 1,1 % [5, 6]. 

 Ze sacharidů převládá glukóza a fruktóza. V rozdrcených a neprohřátých plodech rajčat 

vzniká kalóza (β-1,3-glukan), která přispívá k mazlavé konzistenci rajčatových protlaků. 

Rajčata jsou bohatá na pektinové látky (2 %), které se vyskytují v buněčných stěnách 

rostlinných pletiv, a jsou příčinnou tvrdosti nezralých plodů [4]. 
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 Z organických kyselin (asi 0,5 %) se v rajčatech vyskytuje kyselina jablečná, citronová, 

šťavelová a vinná. Tyto kyseliny způsobují kyselost plodů, jejichž pH se pohybuje kolem 4,3 

[4, 7]. 

 Lykopen a β-karoten jsou barviva patřící mezi karotenoidy, které dávají rajčatům jejich 

charakteristické zbarvení. β-karotenu je v rajčatech poměrně málo, ve žlutých a oranžových 

plodech je ho značně více. Zbarvení červených plodů způsobuje lykopen [7].  

 Plody rajčat jsou bohaté zejména na obsah vitaminu C, vitaminů B a provitaminu A [8]. 

 Obsah popela je asi 0,6 %. V rajčatech převládají sloučeniny draslíku, sodíku a hořčíku při 

poměrně nízkém obsahu vápníku. Podrobnější informaci o tom podává Tabulka 1. Rajčata 

mají také hodně železa, kobaltu a zinku [5, 7]. 

 

Tabulka 1: Obsah majoritních minerálních prvků v rajčatech [9] 

 Obsah v mg/kg 

Na 30–60 

K 2 900 

Cl 500–600 

Mg 110–180 

Ca 60–140 

P 210–260 

S 110–140 

 

2.1.2 Zpracování rajčat 

 V České republice se každý rok vyprodukují stovky tisíc tun zeleniny. Podstatná část 

směřuje přímo ke spotřebiteli. Nejoblíbenější plodovou zeleninou jsou rajčata, jejichž 

pěstitelské plochy a produkce jsou největší na světě [1, 10]. 

 

2.1.2.1 Předběžné technologické operace 

 Nejdříve dochází ke sklizni. Dobu sklizně určuje tzv. technologická zralost, která 

představuje takový stav plodiny, aby vyhovoval požadavkům pro dané zpracování. 

Technologická sklizeň tedy nemusí být shodná s konzumní nebo fyziologickou zralostí 

plodiny [10]. 

 Keříčkové odrůdy rajčat pro průmyslové zpracování se sklízejí mechanizovaně. Stroje 

pracují na principu destruktivní sklizně, kdy dochází k podřezání rostliny a oddělení plodů na 

vytřásacím dopravníku. Sklizeň začíná v srpnu a pokračuje v září. Sklízí se, když je asi 80 % 

plodů zralých. Tyčkové a keříčkové odrůdy určené k přímému konzumu se sklízejí 2x týdně 

ručně. Sklizeň začíná v červenci a končí v září [1].  

 Sklizené suroviny se dále skladují. Jejich odolnost vůči posklizňovým změnám je různá. 

Prakticky vždy dochází ke ztrátám na kvalitě a to z důvodu respirace a případného 

mechanického poškození. Proto moderní technologie směřuje k maximálnímu omezení 

skladování před zpracováním spoluprací s pěstiteli. Suroviny jsou tedy dodávány postupně 

podle výrobní kapacity. V chlazených prostorech by měly být skladovány suroviny, které je 

třeba před zpracováním skladovat delší dobu. Odolné suroviny (kořenová zelenina, brambory) 
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lze skladovat volně, ovšem za podmínek maximálně omezujících rozvoj mikrobiálních změn 

a dalších škůdců [10]. Optimální podmínky pro skladování zeleniny jsou popsány 

v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Optimální podmínky pro skladování zeleniny v normální atmosféře [11] 

Zelenina 

Podmínky při skladování 
Doba 

skladování 

Hmotnostní 

ztráty max. (%) Teplota (ºC) 
Relativní 

vlhkost (%) 

Brambory 4 až 5 85–90 6–8 měsíců 3–6 

Cibule -3 až 0 75–80 6–9 měsíců 3–6 

Česnek -1 až 2 70–75 6–9 měsíců 3–6 

Kedluben -1 až 1 90–95 2–4 týdny  

Křen -1 až 1 90–95 až 1 rok  

Květák 0 až 2 90 1–2 měsíce  

Mrkev -1 až 1 85–95 4–8 měsíců 6–12 

Okurky 2 až 4 85–95 1–2 týdny 4–6 

Paprika zeleninová 2 až 4 85–95 1–2 měsíce 6–10 

Petržel 0 až 1 90 2–6 měsíců 4–8 

Rajčata červená 2 až 4 85–90 2–4 týdny 4–8 

Rajčata zelená 6 až 12 85–90 2–4 týdny  

 

 Čištěním se ze suroviny odstraňují kontaminanty na úroveň vhodnou pro následující 

zpracování. Mezi hlavní kontaminující látky patří kovy, minerální látky, nepoživatelné části 

rostlin, nepoživatelné živočišné produkty, chemikálie, mikroorganismy a produkty činnosti 

mikroorganismů. Čištění je pro potravinářské výroby velice důležité, jelikož surovina, která 

obsahuje kontaminující látky v koncentracích, které není možné během technologického 

procesu snížit pod akceptovatelné minimum, nesmí být zpracovávána. 

 V praxi se setkáváme se suchým a mokrým čištěním. Suché čištění se při zpracování 

zeleniny využívá jen zřídka. Mokré čištění, tj. praní, je mnohem účinnější než čištění suché. 

Jeho nevýhodou je velká produkce nákladně likvidovatelných odpadních vod. Proces praní 

probíhá ve třech fázích (předmáčení, vlastní praní a opláchnutí pitnou vodou) a na účinnost 

operace má vliv složení prací lázně, teplota a mechanické namáhání povrchu prané suroviny. 

 Po očištění se suroviny podle měřitelných fyzikálních vlastností třídí. Podle sledovaného 

parametru se zelenina třídí dle jakosti, velikosti, barvy a podle zralosti. Zejména na začátku 

technologického zpracování, ale i jako mezioperační kontrola, se provádí třídění podle jakosti. 

Jedná se převážně o ruční třídění na inspekčních pásech. Strojně dochází k třídění podle 

velikosti.  

 Po roztřídění dochází k odstranění nepoživatelných částí, které jsou nestravitelné nebo 

z hlediska finálního výrobku nežádoucí [10]. 
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2.2 Rajčatový protlak 

 Rajčatový protlak se připravuje zahuštěním rozmělněných rajčat zbavených jader a větších 

kusů slupky na koncentraci refraktometrické sušiny 28 % [12].  

 

2.2.1 Výroba rajčatového protlaku 

 Protlak se vyrábí z rajčat, která mají intenzivní zbarvení, lahodnou chuť a co nejvíce 

vitaminu C (20–40 mg/100 g). Také je důležité, aby obsah sušiny byl co největší (běžně  

4–6 %). Rajčata musí být stejnoměrně vyzrálá, odolná k pukání a způsobilá k transportu [12]. 

 

2.2.1.1 Skladování a praní rajčat 

 Rajčata by měla být skladována v přepravkách maximálně 48 hodin nebo volně ložená 

maximálně 24 hodin. Praní začíná plavením, kdy se využívá užitková čistá voda, a pokračuje 

ve vzduchových či sprchových pračkách. Po oprání je nutné vytřídit hlavně nedozrálé 

a mikrobiálně napadené plody [12]. 

 

2.2.1.2 Drcení a pasírování 

 Vytříděná rajčata se drtí v mačkadlech, kde dochází k oddělení dužniny. Slupky zůstávají 

celé a oddělují se v odlučovači slupek. Dále jsou slupky rozsekány na drobné částice 

a přimíchány do protlaku. Na drcení rajčat můžeme použít také drtičky, popřípadě sekačky, 

pomocí kterých dochází k rozmělnění dužniny i slupky. Semínka se odstraní v odsemeňovači 

s průměry otvorů 1 mm [13]. 

 

2.2.1.3 Předehřátí a protírání drtě 

 Rajčatová drť se prohřeje, aby došlo k inaktivaci enzymů, zejména pektolytických, která 

jsou v rajčatech velmi aktivní. Další významnou fází je protírání drtě, jelikož se požaduje 

homogenní, jemný protlak bez patrných útržků slupek. Protírání se provádí na soustavě dvou 

až tří pasírek, jejichž otvory jsou voleny tak, aby velikost částic klesla pod 0,4 mm [12, 13]. 

 

2.2.1.4 Koncentrace protlaku 

 Protlak je v další fázi zhruba pětkrát zahuštěn na výslednou koncentraci refraktometrické 

sušiny 28 %. Odpařování se provádí ve vícečlenných odparkách v rozmezí teplot 45–90 ºC. 

Běžně se využívají dvou až tříčlenné odparky [12]. 

 

2.2.1.5 Konzervace protlaku 

 Zahuštěný protlak se konzervuje tepelnou sterilací podle zásad pro sterilaci kyselých 

potravin, jelikož jeho pH bývá pod hodnotou 4,0. Protlak se zahřeje při průtoku tepelným 

výměníkem, vysteriluje mimo obal a asepticky plní do vhodných obalů nebo se naplní předem 

a kontinuálně steriluje v obalech. 

 Chemická konzervace se provádí jen výjimečně [12]. 
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2.2.2 Legislativní požadavky pro rajčatový protlak 

 Rajčatový protlak, který je rozředěn vodou na roztok o koncentraci 8 % hmotnostních, 

nesmí obsahovat více jak 60 mg/kg nerozpustných minerálních nečistot. Zahuštěné rajčatové 

pyré a rajčatový protlak mohou obsahovat nejvýše 10 % soli a 0,2 % těkavých kyselin 

stanovené jako kyselina octová. Rajčatové protlaky zahuštěné musí obsahovat nejméně 24 % 

refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou. Rajčatové protlaky nezahuštěné musí 

obsahovat nejméně 4,2 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou. 

 Konzistence zahuštěných rajčatových protlaků je kašovitá, homogenní, jemná, případně 

s hrubšími částicemi přísad (zeleniny). Protlaky nesmí obsahovat zbytky slupek, semen 

a jiných částí rajčat. Také nesmí obsahovat černé částice s výjimkou tmavých částic 

pocházejících z koření [14]. 

 

2.3 Rajčatový kečup 

 Rajčatový kečup se připravuje z rajčatového protlaku na koncentraci refraktometrické 

sušiny minimálně 12 %. 

 

2.3.1 Výroba kečupu 

 Principem výroby kečupu je cca dvakrát zahuštěná dřeň z rajčat. Chuť se upravuje 

přísadami soli, octa, sladidla a extraktů koření. Výroba se provádí ředěním rajčatového 

protlaku. Rajčatový protlak se smíchá s vodou a ochucovadly. Pomocí stabilizátorů je třeba 

upravit stabilitu vzniklého výrobku. Stabilizátory brání rozdělování pevného a kapalného 

podílu a upravují konzistenci kečupu. Po smíchání ingrediencí podle receptury dochází ke 

kontinuální sterilaci podle pravidel pro kyselé potraviny. Sterilace se provádí jak v obalu tak 

i mimo něj s využitím aseptického plnění. Při použití obalů, které neumožňují termosterilaci, 

se konzervuje chemicky (přídavkem kyseliny sorbové a benzoové). Fytoncidní látky, které 

jsou přítomné v extraktech použitého koření, mají příznivý vliv na stabilitu kečupu [10, 12]. 

 V hotovém kečupu by mělo být 7 % refraktometrické sušiny pocházející z rajčat. Celková 

koncentrace rozpustné sušiny se běžně pohybuje kolem 28 % [10]. 

 

2.3.2 Aditiva používaná při výrobě 

 Potravinářská aditiva neboli přídatné látky se do potravin přidávají za účelem zlepšení 

chuti, vůně, vzhledu či trvanlivosti. O jejich přítomnosti v potravině se spotřebitel dozví 

z obalu. K označení aditiv slouží mezinárodní kód E. Podle funkce, kterou v potravině 

vykonávají, se přídatné látky dělí do několika skupin (antioxidanty, barviva, konzervační 

činidla, okyselující látky, náhradní sladidla, zahušťující látky, stabilizátory, emulgátory aj.).  

 Pro výrobu kečupů se používá několik skupin přídatných látek. Jedná se o konzervační 

činidla, okyselující látky, náhradní sladidla a zahušťující látky. Při výrobě kečupů je zakázáno 

přidávat potravinářská barviva [15]. 

 

2.3.2.1 Konzervační činidla 

 Pokud se mikroorganismy dostanou do styku s potravinou, způsobují změnu vzhledu, vůně, 

barvy, tvaru, chuti i nutriční hodnoty potraviny. Některé mikroorganismy navíc tvoří toxiny, 

které mohou být pro člověka nebezpečné. 
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 Pro usmrcení těchto mikroorganismů se nejčastěji využívá vaření, pasterizace, sterilizace, 

chlazení, mražení a sušení. Mohou se však využít také chemické látky, které se nazývají 

konzervanty. Konzervanty jsou tedy látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti 

zkáze způsobené činností mikroorganismů. Látkovou přeměnu a růst bakterií, plísní 

a kvasinek brzdí buď usmrcením veškerých mikroorganismů, nebo omezením růstu jejich 

populace. 

 Nejstarší a nejznámější přírodní konzervanty jsou kuchyňská sůl a ocet. 

 Mezi nejčastěji používané uměle vyrobené konzervanty patří kyselina sorbová a sorbany, 

kyselina benzoová a benzoany, parabeny, siřičitany, dusitany a dusičnany [15, 16, 17]. 

 

Kyselina sorbová 

 Kyselina sorbová (E 200) je jedno z nejpoužívanějších konzervačních činidel. Zabraňuje 

růstu plísní, kvasinek i některých bakterií. Pro potravinářské účely se vyrábí synteticky. 

Kyselina se v lidském těle snadno metabolizuje a považuje se za nejméně škodlivou 

potravinářskou konzervační látku. 

 Kyselina sorbová je špatně rozpustná ve vodě, proto se velmi často místo ní používají její 

soli, tzv. sorbany (E 201 až E 203). 

 Jako konzervant se používá v čerstvých sýrech, šťávách, marmeládách a džemech, vínu, 

kečupech, majonézách, cukrovinkách, masných výrobcích aj. [15]. 

 

Kyselina benzoová 

 Kyselina benzoová (E 210) je taktéž jeden z nejpoužívanějších chemických konzervantů. 

Působí proti kvasinkám a bakteriím zejména v kyselém prostředím, částečně také proti 

plísním. Pro potravinářské účely se používá syntetická kyselina. 

 U citlivých jedinců může kyselina benzoová a její soli, tzv. benzoany (E 211 až E 213), 

vyvolat nežádoucí účinky. 

 Kyselina benzoová a benzoan sodný (E 211) se používají ke konzervaci džusů, sirupů, 

marmelád a džemů, margarínu, majonéz, hořčice, kečupů, omáček aj. [15]. 

 

2.3.2.2 Okyselující látky a látky upravující kyselost 

 Mezi okyselující látky patří organické a anorganické kyseliny a látky, ze kterých kyseliny 

vznikají působením tepla a vody. Kyseliny dodávají potravinám kyselou chuť a zároveň je 

mohou konzervovat. Kyseliny jsou tedy látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí 

udělují kyselou chuť. 

 Regulátory neboli látky upravující kyselost ovlivňují kyselost či zásaditost potraviny. Patří 

mezi ně kyseliny, zásady a neutralizační činidla. Jde tedy o látky, které mění či udržují 

kyselost či alkalitu potraviny [15]. 

 

Kyselina octová 

 Kyselina octová (E 260) se pro potravinářské účely vyrábí z lihu, ovocných vín či moštů. 

Používá se především jako okyselující látka, látka zvýrazňující chuť a ochucující látka. Má 

také antimikrobiální účinky a do potravin se přidává jako konzervant zamezující růstu bakterií 

a kvasinek. 
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 Ocet je 5% roztok kyseliny octové ve vodě a používá se například při výrobě majonéz, 

omáček, kečupů, mléčných a pekařských výrobků a sýrů [15]. 

 

Kyselina citronová 

 Kyselina citronová (E 330) se používá jako ochucující a okyselující prostředek. Zabraňuje 

růstu bakterií, kvasinek a plísní. Průmyslově se získává z citronové šťávy nebo kvašením 

melasy. 

 Používá se v margarínech, zálivkách, zavařeninách, zmrzlinách, kečupech, pekařských 

a mléčných výrobcích aj. [15]. 

 

2.3.2.3 Náhradní sladidla 

 Náhradní sladidla jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť. Dělí se na kalorická 

a nízkokalorická. Nízkokalorická sladidla nezpůsobují tvorbu zubního kazu, jsou vhodná pro 

diabetiky a jsou mnohonásobně sladší než cukr. Patří mezi ně například sacharin, cyklamáty, 

aspartam či Acesulfam K. Kalorická sladidla mají často podobnou sladivost jako cukr. Patří 

mezi ně cukerné alkoholy maltitol, mannitol, sorbitol, xylitol, laktitol, isomalt 

a hydrogenovaný glukózový sirup [15]. 

 

Aspartam 

 Aspartam (E 951) je sladidlo 100–200 krát sladší než cukr, který zanechává v ústech pocit 

sladkosti. Kombinací s jinými sladidly se jeho sladivost zvyšuje. Nevýhodou aspartamu je, že 

zvyšuje chuť k jídlu. 

 Využívá se v ochucených nápojích, dezertech, mražených krémech, cukrovinkách, 

žvýkačkách, majonézách, kečupech, hořčicích, salátech a některých druzích piva [15]. 

 

Sacharin 

 Sacharin (E 954) je sladidlo 200–700 krát sladší než cukr. Vyrábí se z toluenu, nebo 

anhydridu kyseliny ftalové. Je stabilní během vaření a pečení a ve vysoce kyselých 

podmínkách. Nevýhodou je slabá nahořklá či kovová pachuť, která lze zamaskovat kombinací 

sacharinu s jinými sladidly. 

 Sacharin se používá v nealkoholických nápojích, cukrovinkách, žvýkačkách, zavařeninách, 

zálivkách, majonézách, hořčicích, kečupech a nízkokalorických potravinách [15, 17]. 

 

Sukralóza 

 Sukralóza (E 955) je sladidlo 500–600 krát sladší než sacharóza, ze které se vyrábí. Je 

stabilní vůči teplotě, v širokém intervalu hodnot pH a během skladování. 

 Sukralóza se používá v cukrovinkách, nealkoholických nápojích, mražených potravinách, 

žvýkačkách, kečupech, pekařských výrobcích a sirupech [15, 18]. 

 

Steviol-glykosidy 

 Steviol-glykosidy (E 960) se izolují z lístků stévie sladké několikastupňovým postupem 

(sušení, macerace, srážení a odbarvování, iontová výměna a vícenásobná krystalizace). 

 Nejčastěji se používají při výrobě nápojů [19]. 
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2.3.2.4 Zahušťující látky 

 Zahušťovadla jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny. Obvykle se využívají 

modifikované celulózy, modifikované škroby a rostlinné gumy. 

 Dražší kečupy by zahušťovadla obsahovat neměly. Levnější kečupy obsahují nejčastěji 

škrob, který nahrazuje rajčatový protlak. 

 Rostlinné škroby vykazují nežádoucí vlastnosti z hlediska zpracování potravin, proto se 

dává přednost modifikovaným škrobům, které vznikají během chemických reakcí rostlinných 

škrobů s různými sloučeninami [15]. 

 

Acetát zesíťovaného adipátu škrobu 

 Acetát zesíťovaného adipátu škrobu (E 1422) patří mezi modifikované škroby a používá se 

jako zahušťovadlo a stabilizátor. 

 Přidává se do kečupů, omáček, zálivek, tatarek, jogurtů aj. [15]. 

 

Xanthan 

 Xanthan (E 415) se využívá jako zahušťovadlo, nosič, plnidlo, součást polev pro 

cukrovinky a stabilizátor emulzí. Díky své rozpustnosti ve studené i horké vodě se přidává do 

nápojů, které pak vyvolávají příjemné pocity v ústech a lépe uvolňují aroma. 

 Xanthan se přidává do salátových zálivek, sypkých směsí, polev, mléčných výrobků, 

náplní, sirupů, kečupů aj. Vykazuje tepelnou stabilitu, a proto se přidává do instantních 

polévek a omáček a jako pojivo do konzerv [15]. 

 

2.3.3 Karotenoidy v kečupech 

 Karotenoidy jsou žlutá, červená, oranžová až fialová barviva. Chemicky se jedná většinou 

o tetraterpeny, tedy uhlovodíky se čtyřiceti atomy uhlíku s vysokým počtem dvojných vazeb. 

Jsou rozpustné v tucích, nerozpustné ve vodě a poměrně citlivé vůči oxidaci [20]. 

 Karotenoidy se dělí na karoteny a kyslík obsahující xantofyly. Mezi karoteny patří lykopen, 

α-karoten, β-karoten a γ-karoten. Mezi xantofyly se řadí např. lutein, zeaxantin, fukoxantin 

a violaxantin [21]. 

 Hlavním příznivým účinkem karotenoidů je jejich antioxidační schopnost, kdy chrání 

buňky před poškozením nestabilními molekulami kyslíku (tzv. volné radikály). Karotenoidy 

jsou tak účinné vůči nádorovým onemocněním kůže, rakovině plic a močového měchýře 

a proti degenerativním pochodům [20]. 

 Lykopen (Obrázek 2) je barvivo nacházející se v rajčatech. Je zodpovědný za 

charakteristickou červenou barvu zralých rajčat a rajčatových výrobků. Je to nejhojnější 

karotenoid v rajčatech a představuje asi 83 % z celkového počtu přítomných pigmentů. 

Rajčata a rajčatové výrobky jsou hlavním zdrojem lykopenu a jsou považovány za jeden 

z největších zdrojů karotenoidů v lidské potravě [22]. 
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Obrázek 2: Lykopen [23] 

 

 Obsah lykopenu ve zralých plodech rajčat je v průměru 50 mg/kg. Tvoří se během zrání 

a vyskytuje se především v povrchové vrstvě vystavené světlu. Kromě rajčat se však 

vyskytuje také v šípcích, vodním melounu či růžových grepech [24]. 

 Karotenoidy se v tenkém střevě lépe vstřebávají z tepelně upravených potravin než ze 

syrových. Využitelnost lykopenu z kečupu, rajčatového protlaku, omáček a podobných 

potravin je pětkrát až sedmkrát vyšší než z rajčat syrových. Příčinou je jeho uvolnění 

z chromoplastů při popraskání buněk, oslabení vazby na bílkoviny a částečná cis-izomerizace 

[20, 24]. Obsah lykopenu v různých rajčatových výrobcích je uveden v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Obsah lykopenu v rajčatových výrobcích [25] 

Produkt Lykopen (mg/kg) 

Čerstvé syrové rajče 30 

Rajčatová šťáva 95 

Rajčatový kečup 159 

Omáčka na špagety 219 

Rajčatový protlak 422 

Rajská polévka 72 

Rajská omáčka 141 

 

 Lykopen chrání nukleové kyseliny, bílkoviny i tuky proti poškození tzv. volnými radikály. 

Příznivě působí v prevenci rakoviny prostaty, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku, 

jícnu a žaludku [24]. 

 

2.3.4 Balení a označování 

 Obaly potravin mají celou řadu funkcí. Slouží jako ochrana výrobku před nepříznivými 

chemickými, biologickými a fyzikálními vlivy. Obal vytváří racionální manipulační jednotku 

a má také vizuálně-komunikační úlohu. Obal je nositelem důležitých informací pro 

spotřebitele, esteticky na něho působí a má tak význam na uplatnění výrobku na trhu. 

Konstrukce obalu je ovlivněna postojem spotřebitele. Důležitá je nabídka širokého sortimentu 

velikosti balení a snadná a pohodlná manipulace s obalem. Kečup se plní do skleněných nebo 

plastových lahví nejčastěji červené barvy [10]. 

 Informace na obale kečupu nesmějí uvádět spotřebitele v omyl a nesmějí připisovat 

potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit. 

Informace musí být čitelné, přesné, jasné, srozumitelné pro spotřebitele a musí být uvedeny 

ve srozumitelném jazyku. Údaje musí být uvedeny přímo na spotřebitelském obalu a to na 

viditelném místě, nesmějí být žádným způsobem skryty. 
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 Mezi povinné údaje na balených potravinách patří název potraviny, seznam složek, 

alergenní složky, množství určitých složek, čisté množství potraviny, datum minimální 

trvanlivosti, země původu, zvláštní podmínky uchování nebo použití, jméno nebo obchodní 

název a adresu provozovatele, zemi původu, návod k použití, skutečný obsah alkoholu, 

výživové hodnoty a třídu jakosti. Některé z těchto údajů nejsou u určitých potravin povinné. 

 U zeleninových výrobků musí být uveden způsob zpracování. Výrobky ze zeleniny 

konzervované sterilací, zmrazováním, vysokým obsahem cukru nebo soli, sušením či 

chemickým konzervačním prostředkem, mají dlouhou trvanlivost, proto se musí uvést datum 

minimální trvanlivosti (obvykle stačí měsíc a rok). Stanovené datum trvanlivosti není vhodné 

překračovat. Sterilované výrobky jsou z mikrobiologického hlediska po dlouhou dobu 

nezávadné, ovšem u nich při dlouhodobém skladování dochází ke zhoršování senzorické 

kvality výrobku (barva, konzistence, chuť a vůně). Po otevření obalu již není výrobek chráněn 

a může se brzy zkazit [26]. 

 Kečupy musejí být označeny zařazením do skupiny a to zeleninové protlaky. V blízkosti 

názvu nebo ve složení musí být uvedeno množství rajčat v hmotnostních nebo objemových 

procentech. Přídatné látky musí být ve složení výrobku označeny kategorií a názvem nebo 

kódem. Výjimku tvoří použití modifikovaných škrobů, u nichž stačí ve složení napsat pouze 

slova „modifikovaný škrob“. Pokud kečup obsahuje aspartam, musí být na obale upozornění 

pro osoby trpící fenylketonurií slovy „obsahuje zdroj fenylalaninu“. Dalším důležitým údajem 

jsou podmínky skladování kečupu [27]. Příklad označení kečupu je na Obrázku 3. 

 

 
Obrázek 3: Etiketa kečupu 
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2.3.5 Mikrobiální kontaminace kečupu 

 Rajčatový kečup je považován za velmi stabilní produkt. Na jeho stálosti se podílí nízké 

pH, které získá od benzoátu sodného, a tepelná sterilace směsi během výroby [28]. 

 Činnost mikroorganismů je závislá na vnějším prostředí. Pro rozmnožování 

mikroorganismů musí být v prostředí dostatečné množství surovin pro syntézu buněčné 

hmoty, dostatečné množství zdroje využitelné energie a vhodné fyzikální, chemické 

a biologické podmínky. Mezi nejdůležitější faktory vnějšího prostředí patří výživa 

mikroorganismů, teplota, vodní aktivita, oxidoredukční potenciál, povrchové napětí, záření, 

hydrostatický tlak, elektrický proud, ultrazvuk, mechanické vlivy, působení antimikrobiálních 

látek a biologické vlivy. Růst mikroorganismů i jejich biochemická činnost jsou také silně 

ovlivněny hodnotou pH prostředí. 

 Neutrální nebo slabě alkalické prostředí je vhodné pro růst většiny bakterií. Extrémní pH 

přežívají střevní bakterie. Druhy tvořící kyseliny jako hlavní produkty metabolismu (octové, 

mléčné a propionové bakterie) přežívají prostředí kyselé, ale pokud je pH příliš nízké, 

přestávají se rozmnožovat a ustává jejich hlavní metabolická činnost. Velmi citlivé k nízkému 

pH jsou hnilobné bakterie. 

 Optimální pH pro růst kvasinek se pohybuje mezi 4,2 a 5,5. Slabě alkalické prostředí 

(kolem pH 7,5) zastavuje jejich růst. 

 Plísně se mohou rozmnožovat ve velmi širokém rozmezí pH (1,2 až 11), avšak optimální 

pH se pohybuje poblíž neutrálního bodu. Především druhy tvořící organické kyseliny se 

rozmnožují při silně kyselém pH prostředí [29]. 

 Kečupy s hodnotami pH 3,8 až 4,0 se kazí zřídka, ale jejich kažení není vyloučené. 

Produkty vyrobené za studena mohou podléhat kažení působením bakterií octového kvašení 

rodů Acetobacter a Gluconobacter, bakterií mléčného kvašení rodů Lactobacillus 

a Leuconostoc nebo působením plísní a kvasinek. 

 Pomnožení octových bakterií může způsobit bombáž výrobků v plastových obalech. Pokud 

jsou obaly propustné pro plyny, bombáž po určitém čase zanikne. Produkt zůstane senzoricky 

nezměněný, výrobek není zdravotně škodlivý, ale není hygienicky bezchybný. Bombáž 

výrobku může také způsobit pomnožení bakterií mléčného kvašení. 

 V produktech plněných do obalů za studena se může na povrchu vyskytnout povlak plísně 

nebo kvasinky, bez zjevného kvašení. 

 V produktech vyrobených a plněných za horka se na kažení mohou podílet Bacillus 

coagulans a Bacillus stearothermophilus, což se projeví mírných zkysnutím produktu. 

V příliš teplém skladě (nad 40 ºC) se kyselý produkt může kazit také působením 

Alicyclobacillus acidoterrestris, což se projeví senzorickými změnami chuti a vůně. 

 Kečupy se mohou kazit také působením amyláz (ztekucení následkem hydrolýzy škrobu), 

které bývají přítomné v koření. 

 Patogenní a toxinogenní bakterie se v silně kyselých produktech nerozmnožují. Clostridium 

botulinum a jeho toxiny se mohou vyskytnout v plesnivých výrobcích, kde dojde ke zvýšení 

hodnoty pH v důsledku spotřeby organických kyselin plísněmi [30]. 
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2.3.6 Legislativní požadavky pro kečup 

 Kečupy obsahující nejméně 12 % sušiny stanovené refraktometricky musí nejméně 7 % 

činit refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou. Kečupy s označením Prima, 

Extra, Speciál s refraktometrickou sušinou nejméně 30 % musí činit nejméně 10 % 

refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou. 

 Fyzikálně chemické požadavky kečupů jsou uvedeny v Tabulce 4. 

 Konzistence kečupů je řídce kašovitá až kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími 

částicemi přísad (zeleniny). Kečupy nesmí obsahovat zbytky slupek, semen a jiných částí 

rajčat. Také nesmí obsahovat černé částice s výjimkou tmavých částic pocházejících z koření 

[14]. 

 

Tabulka 4: Fyzikálně chemické požadavky 

 
Kečupy 

Kečupy 

Prima, Extra, Speciál 

refraktometrická 

sušina (%) 
nejméně 12,0 nejméně 30,0 

veškeré kyseliny 

stanovené jako kyselina 

octová (%) 

nejvýše 2,2 nejvýše 2,2 

obsah soli (%) nejvýše 3,5 nejvýše 3,5 

 

2.4 Instrumentální techniky pro analýzu kečupu 

 Pro analýzu kečupů byly použity techniky ICP-OES, IC, HPLC a UV-VIS spektrometrie. 

Elementární analýza byla provedena pomocí metody ICP-OES. Pomocí IC byly analyzovány 

organické kyseliny. HPLC metoda byla použita pro analýzu sacharidů a lykopen byl stanoven 

pomocí UV-VIS spektrometrie. 

 Mnoho dnes používaných analytických technik vyžaduje vzorek v tekuté formě. Metody 

rozkladu vzorků se liší podle použitého postupu na metody rozkladu na suché cestě, mokré 

cestě a ostatní metody. 

 Suchý rozklad může být vysokoteplotní nebo nízkoteplotní. Pro vysokoteplotní suchý 

rozklad se používá např. muflová pec či spalování ve vysokotlaké bombě. U nízkoteplotního 

suchého rozkladu se využívá např. radiofrekvenční nebo mikrovlnná plazma. 

 Mokrý rozklad může být také vysokoteplotní, kdy se může použít peroxid vodíku při 

normálním tlaku, a nízkoteplotní, který se provádí např. v mikrovlnné troubě. 

 Mezi ostatní techniky rozkladu patří např. oxidační tavení, rozklad halogeny nebo zářením 

[31]. 

 

2.4.1 Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

 Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) je univerzální 

metoda prvkové analýzy. Popularita ICP vyplývá z jeho výjimečných vlastností, které jsou 

důsledkem geometrie tohoto výboje. Prstencovitý tvar výboje s centrálním kanálem umožňuje 

účinné vnášení vzorku a efektivní odpaření, atomizaci, excitaci a ionizaci [32]. 
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2.4.1.1 Princip ICP-OES 

 Principem metody je určení složení analyzovaného vzorku ze záření, které vysílají atomy 

a ionty zkoumaného vzorku. Aby vzorek toto záření vysílal, musí se atomy prvku převést do 

excitovaného stavu dodáním tepelné energie. Z hlediska teploty a stability je vhodným 

zdrojem excitační energie indukčně vázané plazma. Excitovaný stav atomu je nestabilní, tudíž 

dochází k návratu vybuzených elektronů zpět do základní energetické hladiny, přičemž 

dochází k emisi fotonů o přesně definované vlnové délce a vzniká spektrum prvku. 

 Kvalitativní složení prvku je určeno přítomností charakteristických vlnových délek 

a kvantitativní složení poměrným rozdělením intenzity záření na tyto vlnové délky [33]. 

 

2.4.1.2 Instrumentace ICP-OES 

 Optický emisní spektrometr (Obrázek 4) se skládá z budícího zdroje, spektrálního přístroje 

a detektoru s konečným vyhodnocením signálu [34]. 

 

 
Obrázek 4: Schéma ICP-OES [35] 

 

Zmlžovače 

 U plazmového zdroje buzení se kapalný vzorek přivádí do plazmy ve formě aerosolu, který 

se generuje ve zmlžovači. Aerosol je unášen nosným plynem. Nejpoužívanější jsou 

zmlžovače pneumatické a ultrazvukové [36]. 

 Existují pneumatické zmlžovače se sacím účinkem a pneumatické zmlžovače bez sacího 

účinku. 
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 Pneumatické zmlžovače se sacím účinkem mají vzájemně uspořádány roztokovou 

i plynovou kapiláru koncentricky, nebo svírají pravý úhel. Nevýhodou je nízká tolerance 

k obsahu solí, které v ústí kapiláry krystalizují a kapiláru ucpávají. 

 Pro viskóznější kapaliny nebo pro vzorky s vysokým obsahem solí se využívají zmlžovače 

bez sacího účinku. Aerosol vzniká narušováním filmu tvořeného kapilárou stékající po 

kulovém povrchu, nebo žlábkem tvaru písmene V přes otvor, který přivádí nosný plyn. 

Takové zmlžovače se označují jako Babingtonovy zmlžovače. U dalšího typu zmlžovače bez 

sacího účinku se přivádí roztok na povrch frity, skrz kterou proudí nosný plyn [32, 36]. 

 Účinnost pneumatického zmlžování je cca do 5 %, kdy u zmlžovačů bez sacího účinku je 

účinnost nižší [37]. 

 U ultrazvukových zmlžovačů vzniká aerosol při styku kapaliny s povrchem destičky, která 

kmitá s frekvencí 1–10 MHz. Účinnost zmlžování je vysoká (až 70 %) a zavádění tak velkého 

množství rozpouštědla do plazmatu zvyšuje pozadí spektra. Proto je nutná desolvatace 

vzorku, kdy aerosol vstupuje do vyhřívané zóny, kde je rozpouštědlo převedeno do plynné 

fáze. Poté je ochlazen v chladící zóně, čímž dojde ke kondenzaci rozpouštědla na stěnách 

zóny a do plazmatu vstupuje suchý aerosol [33, 37]. 

 Ve srovnání s pneumatickými zmlžovači mají lepší meze detekce. Nevýhodou jsou však 

velké paměťové efekty, nižší dlouhodobá stabilita a vysolovací efekty [37]. 

 

Budící zdroj 

 Budícím zdrojem metody ICP-OES je indukčně vázané plazma (ICP), což je vysoce 

ionizovaný plyn, složený z plynných iontů, metastabilních atomů argonu a elektronů. Plazma 

je kvazineutrální, silně elektricky vodivé a dosahuje vysoké teploty (až 10 000 K). Výboj ICP 

vzniká za atmosférického tlaku v proudu plynu (nejčastěji argonu) [33, 38]. 

 Indukčně vázané plazma vzniká v plazmové hlavici přenosem vysokofrekvenčního proudu 

cívky do proudu plynu. Indukční cívka je tvořena dvěma až pěti závity, které jsou chlazeny 

nejčastěji vodou. První ionizační impulz se plynu dodá výbojem iniciovaným z Teslova 

induktoru. Podmínky vzniku plazmy se volí tak, aby plazma v cívce získala tvar toroidu. 

Kanálkem ve středu plazmatu proudí aerosol vzorku. Hlavici tvoří tři koaxiální křemenné 

trubice. Vnitřní trubicí je nasáván aerosol vzorku s nosným plynem (argon), vnější trubicí 

proudí plyn (argon) tvořící plazma a tangenciálně se přivádí chladící plyn (argon nebo dusík) 

[33, 34, 37, 38]. 

 Výboj ICP má dvě odlišné oblasti, indukční zónu a analytický kanál. V indukční zóně 

dochází k přenosu energie elektromagnetického pole cívky do plazmatu a v analytickém 

kanálu je soustředěn vzorek transportovaný plynem. Analytický kanál je členěn na 

předehřívací zónu, počáteční zářivou zónu, analytickou zónu a chvost výboje [37]. 

 Nejrozšířenějším typem ICP výboje je Ar/Ar plazma. Vysoká spotřeba argonu ovšem 

zvyšuje provozní náklady a cenu analýzy. 

 Výhodou ICP jsou nízké meze stanovitelnosti pro značný počet prvků, relativně malé 

interference, snadná kalibrace a značný rozsah linearity závislosti signálu na koncentraci 

prvku [33].  
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Monochromátory 

 Dnešní atomové emisní spektrometry existují v uspořádání sekvenčním a simultánním.  

 Sekvenční uspořádání obsahuje otočný monochromátor a jeden nebo dva pevně umístěné 

fotonásobiče. Při měření je mřížka otočena krokovým motorem do polohy, která odpovídá 

požadované vlnové délce. Poloha mřížky je dále měněna okolo pravděpodobné polohy profilu 

analytické čáry. Toto uspořádání je označováno jako scanovací monochromátor. 

 Simultánní uspořádání využívá pevné mřížkové monochromátory v montáži 

Paschen-Runge. Po obvodu Rowlandovy kružnice jsou pevně umístěny výstupní štěrbiny 

jednotlivých spektrálních čar a fotonásobiče. U těchto přístrojů tedy probíhá současně měření 

na více fotonásobičích [34]. 

 

Detektory 

 K detekci monochromatického záření se využívají nejčastěji různé druhy fotonásobičů. 

Může se také využít fotonek, či fotocitlivých diod. 

 U fotonásobiče dopadá záření na fotokatodu, ze které jsou uvolněny fotoelektrony. Tyto 

elektrony jsou urychleny elektrickým polem mezi fotokatodou a následující elektrodou 

(dynodou). Nárazem urychlených fotoelektronů na dynodu jsou emitovány sekundární 

elektrony, které jsou opět urychleny elektrickým polem na další dynodu. Po dopadu na 

dynodu se proces opakuje. Elektrony jsou tedy násobeny a výsledný proud elektronů se 

odebírá z anody. Dynody jsou tvarované elektrody z plechů nebo sítěk, které obsahují vrstvy 

s dostatečnou sekundární emisí elektronů [39]. 

 

Interference 

 Při využití metody ICP-OES se setkáváme jak se spektrální, tak s nespektrální interferencí. 

 Zásadním problémem této metody jsou spektrální interference, zejména v přítomnosti vyšší 

koncentrace prvků s komplexním emisním spektrem nebo intenzivními emisními čárami ve 

vzorku. Spektrální interference je možné rozdělit na: skutečný překryv dvou nebo více čar, 

čáry jsou nerozlišeny v důsledku malé rozlišovací schopnosti spektrometru, částečný překryv 

analytické čáry křídlem rozšířené interferující čáry, záření pozadí a rozptyl světla. 

  I přes vysokou teplotu plazmatu a relativně stabilní a vysoký tlak elektronů se můžeme 

setkat s některými typy nespektrálních interferencí. Jde především o interference snadno 

ionizovatelných prvků, či interference zaznamenány při zmlžování roztoků s vyšším obsahem 

minerálních kyselin [37]. 

 

2.4.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je nejčastěji používaná separační 

metoda. Výhodou HPLC je vysoká účinnost, dobrá opakovatelnost a robustnost [40]. 

 

2.4.2.1 Princip HPLC 

 V HPLC je mobilní fází kapalina. Separace složek vzorku závisí na jejich interakci se 

stacionární fází a na použité mobilní fázi. Čas, který analyt stráví ve stacionární nebo mobilní 

fázi, závisí na afinitě daného analytu ke každé fázi [41]. 

 



23 

Chromatografie s normálními fázemi 

 Chromatografie s normálními fázemi používá polární stacionární fázi a nepolární mobilní 

fázi. Jako stacionární fáze se používají silikagel nebo alumina. Tyto látky jsou kompatibilní 

s bezvodými rozpouštědly. Mobilní fází může být pentan, heptan, chloroform a jejich směsi 

[40, 41]. 

 Systém s normálními fázemi se běžné používá pro separaci jednoduchých organických 

sloučenin [40]. 

 

Chromatografie s obrácenými fázemi 

 Reverzní HPLC je mnohem častěji používaná než normální HPLC [40]. 

 Kolony bývají naplněny nepolární stacionární fází. Používá se hlavně silikagel 

s navázanými uhlovodíky nebo alkyly. Pracuje se s polárními mobilními fázemi. Nejčastěji se 

používají methanol, acetonitril a tetrahydrofuran. Eluenty však mají velkou eluční sílu a proto 

se používají ve směsi s vodou [41, 42].  

 Systém s obrácenými fázemi se používá pro separaci polárních sloučenin, a to cukrů, 

vitaminů, fenolových sloučenin, organických kyselin, aj. [40]. 

 

2.4.2.2 Instrumentace kapalinové chromatografie 

 Kapalinový chromatograf se skládá ze zásobní lahve mobilní fáze, odplyňovače mobilní 

fáze, čerpadla, dávkovacího zařízení, kolony, detektoru a vyhodnocovacího zařízení. Metoda 

je vhodná pro dělení netěkavých a tepelně labilních látek [40, 41]. Základní schéma přístroje 

pro HPLC znázorňuje Obrázek 5. 

 

 
Obrázek 5: Schéma přístroje pro HPLC [43] 

 

Čerpadlo 

 K čerpání kapaliny do kolony se využívají pístová nebo membránová čerpadla. Čerpadlem 

se docílí průtoku v rozsahu od mikrolitrů do desítek mililitrů za minutu při tlaku až 35 MPa. 

Čerpadlo musí být zhotoveno z takového materiálu, aby nedocházelo ke kontaminaci mobilní 

fáze nebo ke korozi částí čerpadla. Nejčastěji je čerpadlo zhotoveno z nerezové oceli, 

keramiky nebo plastu [41, 42]. 

 



24 

Pístová čerpadla 

 Při každém pohybu pístu vpřed dochází k vytlačení malého objemu mobilní fáze do 

chromatografického systému a při pohybu zpět se komora naplní. Výhodou těchto čerpadel je 

nepřetržitá dodávka mobilní fáze a snadná změna mobilní fáze [42]. 

 

Membránová čerpadla 

 Princip je podobný jako u pístového typu, pouze v hlavě čerpadla je umístěna membrána, 

která umožňuje styk hydraulické kapaliny vytlačované pístem s mobilní fází na druhé straně 

membrány [44]. 

 

Dávkovací zařízení 

 Dávkovací zařízení se využívá k vnesení vzorku do toku mobilní fáze ve formě úzkého 

koncentračního pulzu, tak aby došlo pouze k minimálnímu rozmytí vzorku v dávkovači a ve 

spojích mezi dávkovačem a chromatografickým ložem [45]. 

 K dávkování se používají septové dávkovače, dávkovací kohouty a autosamplery. Septové 

dávkovače umožňují vnášení vzorků pomocí injekční stříkačky. Z dávkovacích kohoutů se 

používá šesticestný kohout s dávkovací smyčkou. Při dávkování se naplní smyčka vzorkem 

a potom se kohout přepne do druhé polohy, kdy eluent protéká smyčkou a unáší vzorek do 

kolony. Dále se využívají autosamplery s otočným stojanem na vzorky a dávkovací jehlou 

s určitým rozmezím nástřikového množství, které se nastavuje programově [42, 45]. 

 

Kolona 

 Kolony musí být odolné, hlavně vůči vysokému tlaku. Nejčastěji jsou vyráběny z nerezové 

oceli nebo tvrzeného skla. Délka kolony je závislá na materiálu, jímž je naplněna, a také na 

počtu teoretických pater, kterých je zapotřebí k separaci dané směsi látek. Vnitřní průměr 

kolon a tloušťka stěny závisí na materiálu kolony. Nejčastější je však průměr 2–5 mm a délka 

3–30 cm [44, 46]. 

 Jako stacionární fáze se nejčastěji používá oxid křemičitý (silikagel) nebo oxid hlinitý 

(alumina). Tyto stacionární fáze jsou nejčastěji chemicky modifikované navázáním vhodných 

funkčních skupin. Typ funkční skupiny určuje výslednou polaritu stacionární fáze [46]. 

 Jako ochrana hlavní kolony před nečistotami a nerozpustnými materiály se často používají 

předkolony umístěné mezi čerpadlo a dávkovací zařízení nebo ochranné kolony umístěné 

mezi dávkovací zařízení a analytickou kolonu [41]. 

 

Detektor 

 Detektory, které jsou umístěny za kolonou, zaznamenávají rozdíl v signálu mezi 

průchodem čisté mobilní fáze a mobilní fáze obsahující analyt. Detektor by měl být selektivní 

pro analyty a málo citlivý na mobilní fázi. Průtočná cela detektoru musí snést tlak mobilní 

fáze a udržet těsnost. Nejpoužívanější jsou detektory fotometrické, refraktometrické, 

fluorimetrické, elektrochemické a hmotnostní [41].  
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Fotometrický detektor 

 Fotometrický detektor sleduje absorbanci eluátu vycházejícího z kolony. Umožňuje měřit 

volitelné vlnové délky v rozsahu 200 až 800 nm. Jednodušší detektory měří při jedné vlnové 

délce v ultrafialové oblasti. U složitějších detektorů lze nastavit vlnovou délku pomocí 

monochromátoru. Ty nejdokonalejší detektory jsou schopny pomocí diodového pole proměřit 

absorpční spektrum v určené oblasti vlnových délek [41, 42]. Obrázek 6 znázorňuje schéma 

fotometrického detektoru. 

 Výhodou fotometrického detektoru je vysoká univerzálnost, citlivost a použitelnost i pro 

gradientovou eluci [45]. 

 

 
Obrázek 6: Schéma fotometrického detektoru [43] 

  

Refraktometrický detektor 

 Refraktometrický detektor měří rozdíl indexu lomu mobilní fáze uzavřené v referenční cele 

a eluátem vycházejícím z kolony [45]. 

 Detektor není příliš citlivý, je velmi univerzální a nelze ho použít při gradientové eluci. 

Podmínkou přesné detekce je možnost přísného temperování [41, 45]. 

 Schéma refraktometrického detektoru znázorňuje Obrázek 7. 

 

 
Obrázek 7: Schéma refraktometrického detektoru [43]  
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Fluorimetrický detektor 

 Fluorimetrický detektor se využívá k detekci látek, které vykazují fluorescenci, nebo látek, 

jejichž deriváty fluoreskují [45]. 

 Výhodou fluorimetrického detektoru je vysoká citlivost a značná selektivita [42]. Schéma 

fluorimetrického detektoru znázorňuje Obrázek 8. 

 

 
Obrázek 8: Schéma fluorimetrického detektoru [43] 

 

Elektrochemický detektor 

 Pro látky, které jsou schopny elektrochemické reakce probíhající na fázovém rozhraní 

elektroda-roztok, se používají elektrochemické detektory. Tyto detektory měří určitou 

elektrickou veličinu, a to potenciál, elektrický proud, aj. Mezi elektrochemické detektory patří 

např. ampérometrický, který měří elektrický proud mezi pracovní a pomocnou elektrodou, 

nebo coulometrický, který měří náboj [42, 47]. Obrázek 9 znázorňuje schéma 

ampérometrického detektoru. 

 

 
Obrázek 9: Schéma ampérometrického detektoru [43]  
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Hmotnostní detektor 

 Hmotnostní detektor umožňuje identifikaci analytů na základě jejich hmotnostních spekter. 

Nejdříve musí dojít k převodu analytů rozpuštěných v mobilní fázi na ionty v plynné fázi. 

Ionty se dále analyzují, určí se tak poměr hmotnosti a náboje (m/z). 

 Hmotnostní detektor je univerzální, vysoce selektivní a citlivý [48]. 

 

Odpařovací detektor rozptylu světla 

 Odpařovací detektor rozptylu světla (ELSD) se využívá pro detekci látek, které ve své 

molekule neobsahují chromofor nebo fluorofor. Jde především o detekci fosfolipidů, 

mastných kyselin, sacharidů, aminokyselin aj. ELS detektor je univerzální a můžeme u něj 

použít gradientovou eluci. 

 Při jeho použití dochází nejdříve ke zmlžení eluentu ve zmlžovači inertním plynem 

(dusíkem). Zmlžený eluent dále pokračuje do evaporační komůrky, kde se odpaří mobilní fáze 

a vytvoří se částečky méně těkavého solutu. Následně dojde v optické komůrce k rozptylu 

světla ze zdroje záření na částečkách solutu. Odezva fotodetektoru je přímo úměrná hmotě 

solutu procházející optickým paprskem [49]. 

 

2.4.3 Iontová chromatografie 

 Iontová chromatografie (IC) se využívá pro dělení složitějších směsí aniontů a kationtů. Je 

to metoda, která se používá k separaci slabých organických kyselin a zásad a anorganických 

iontů. Oblíbená je zejména pro separaci léčiv, nukleových kyselin, aminokyselin, iontů 

přechodných kovových prvků, lanthanoidů a aktinoidů. 

 Dělení iontů je založeno na principu iontové výměny na iontoměničích. Iontoměničem je 

makromolekulární matrice (polystyren, celulóza, dextran aj.) s kyselou či zásaditou povahou 

funkčních skupin. K funkční skupině je iontovou vazbou připojen protiion s opačným 

nábojem, při čemž se uplatňují elektrostatické přitažlivé síly. Protiion je obsažen v mobilní 

fázi, kterou bývá pufr. Retence je řízena změnou pH nebo změnou iontové síly pufru [41, 45]. 

 Iontoměniče se dělí na anexy a katexy. K výměně aniontů slouží anexy, které obsahují 

zásadité funkční skupiny (aminoskupiny, kvartérní amoniové báze). K výměně kationtů slouží 

katexy s kyselými funkčními skupinami (sulfoskupiny, karboxylové skupiny). Mezi různými 

ionty se nejpevněji váže iont s největším nábojem a hmotností [41]. 

 K detekci analytů se využívá vodivostní nebo fotometrický detektor [45]. 

 

2.4.4 Ultrafialová a viditelná spektrometrie 

 Ultrafialová a viditelná spektrometrie (UV-VIS spektrometrie) se zabývá měřením 

a interpretací elektronových spekter molekul látek, které absorbují elektromagnetické záření 

v rozsahu 200 až 800 nm. UV-VIS spektrometrie je jedna z nejužívanějších metod díky její 

rychlosti, experimentální nenáročnosti, přesnosti a citlivosti [34]. 

 

2.4.4.1 Princip UV-VIS spektrometrie 

 Principem této metody je absorpce ultrafialového a viditelného záření zředěnými roztoky 

molekul. Bezbarvé látky absorbují záření s vlnovou délkou menší než 380 nm (ultrafialové 

záření) a barevné látky absorbují záření vlnové délky v rozsahu 380 až 770 nm (viditelné 
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záření). V Tabulce 5 jsou uvedeny vlnové rozsahy (barvy) absorbovaného viditelného záření 

a k tomu příslušné barvy doplňkové (zabarvení roztoku) [34, 41]. 

 

Tabulka 5: Barva absorbovaného viditelného záření a barva doplňková [34] 

Absorbované záření 

(nm) 

Barva 

absorbovaného 

záření 

Barva doplňková 

400–435 fialová žlutozelená 

435–480 modrá žlutá 

480–490 zelenomodrá oranžová 

490–500 modrozelená červenooranžová 

500–560 zelená purpurová 

560–580 zelenožlutá fialová 

580–595 žlutooranžová modrá 

595–610 červenooranžová zelenomodrá 

620–760 červená modrozelená 

 

2.4.4.2 Instrumentace UV-VIS spektrometrie 

 Měření absorpce v ultrafialové a viditelné oblasti spektra se provádí pomocí 

spektrofotometru, jehož uspořádání může být jednopaprskové nebo dvojpaprskové. 

 Jednopaprskové spektrofotometry (Obrázek 10) obsahují pouze jedno místo pro vložení 

kyvety. Záření nejdříve prochází kyvetou se srovnávacím vzorkem a dopadá na detektor. 

Změřenému fotoelektrickému proudu je přiřazena nulová hodnota absorbance. Kyveta se 

srovnávacím roztokem se vymění za kyvetu se vzorkem a změří se jeho absorbance [34]. 

 

 
Obrázek 10: Schéma jednopaprskového uspořádání [34] 

 

 U dvojpaprskových spektrofotometrů (Obrázek 11) se paprsek po výstupu 

z monochromátoru rozdělí na dva. Jeden z nich prochází kyvetou se srovnávacím roztokem 

a druhý prochází kyvetou se vzorkem [34]. 
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Obrázek 11: Schéma dvojpaprskového uspořádání [34] 

 

 Mezi základní části spektrofotometru patří zdroj záření, monochromátor, místo pro vzorek 

a detektor [34]. 

 

Zdroj záření 

 Jako zdroj záření pro ultrafialovou oblast se využívá vodíková či deuteriová lampa a pro 

viditelnou oblast světla wolframová a halogenová žárovka. 

 Vodíkové i deuteriové lampy emitují záření v rozsahu 160–375 nm a obsahují křemenné 

okénko, jelikož sklo záření pod 350 nm absorbuje. 

  Wolframová žárovka emituje záření při 350–3 000 nm. Energie emitovaná 

z wolframového vlákna je přímo úměrná čtvrté mocnině vloženého napětí. 

 Wolframová žárovka, která obsahuje malé množství jodu v křemenné baňce, se nazývá 

halogenová žárovka. Její životnost je dvakrát větší než životnost běžné wolframové žárovky. 

Je velmi účinná a její spektrum zasahuje až do ultrafialové oblasti [41]. 

 

Monochromátor 

 Monochromátor se skládá ze vstupní a výstupní štěrbiny, disperzního prvku (filtry, hranol 

nebo optická mřížka) a z pomocné optiky (čočka, zrcadlo) [34]. 

 

Kyveta 

 Vzorek se dávkuje do kyvety, která musí být neustále udržována v čistotě. Pro viditelnou 

oblast se používá skleněná a pro ultrafialovou oblast křemenná kyveta [41]. 

 

Detektor 

 Detektor by měl mít vysokou citlivost pro měřené záření, vysoký poměr signálu ku šumu 

a konstantní odezvu pro široký rozsah vlnových délek. Důležitá je také rychlost odezvy 

a minimální pozadí šumu [45]. 

 Detektorem záření bývají nejčastěji fotonásobiče, polovodičové fotoelektrické články, 

diodová pole a detektory CCD [41]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Seznam použitého materiálu 

3.1.1 Přístroje 

 Kapalinový chromatograf Agilent Infinity 1260 (Agilent Technologies, USA) 

 Optický emisní spektrofotometr s indukčně vázaným plazmatem Ultima 2 (Horiba 

Scientific, Francie) 

 Iontový chromatograf 850 Professional (Metrohm, Švýcarsko) 

 Mikrovlnná trouba MLS 1200 MEGA (Milestone, USA) 

 Analytické váhy ABJ (KERN & SOHN GmbH, Německo) 

 Minitřepačka TTS 2 (Labicom, Olomouc) 

 Spetrofotometr Heλios γ (Spectronic Unicam, Velká Británie) 

 Sušárna UFE 550 (Memmert, Německo) 

 Třepačka vratná 3006 (GFL, Německo) 

 Centrifuga EBA 21 (Hettich, Německo) 

 pH metr 3210 (WTW, Německo) 

 

3.1.2 Laboratorní pomůcky 

 Běžné laboratorní sklo 

 Pipety a mikropipety 

 Plastové zkumavky 

 Hliníkové misky 

 Exsikátor 

 Injekční stříkačky 

 Vialky 

 Patrony pro mikrovlnný rozklad 

 Mikrofiltry 0,45 μm (LABICOM, Česká republika) 

 Filtrační papír 3–5 μm (Ahlstrom Munktell, Německo) 

 

3.1.3 Chemikálie 

 Ultračistá neionizovaná voda 

 n-Hexan (VWR, Francie) 

 Ethanol >99,7% (VWR, Francie) 

 Aceton (VWR, Francie) 

 Acetát - standard (Fluka Analytical, Švýcarsko) 

 Citrát - standard (Fluka Analytical, Švýcarsko) 

 Horčík - standard (Český metrologický institut) 

 Vápník, sodík, draslík - standardy (Analytika, Česká republika) 

 D-fruktóza, D-glukóza, sacharóza - standardy (Sigma-Aldrich, Francie) 

 Písek mořský (Lach-ner, Česká republika) 

 Kyselina dusičná 65%, p. a. + (Analytika, Česká republika) 

 Kyselina chlorovodíková 37%, p. a. + (Analytika, Česká republika) 
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3.1.4 Analyzované vzorky 

 K analýze jednotlivých parametrů bylo použito 8 vzorků rajčatového kečupu, pocházející 

z běžně dostupné obchodní sítě. Přehled jednotlivých vzorků kečupů je uveden v Tabulce 6 

a jejich složení v Tabulce 7. Obaly kečupů jsou zobrazeny na Obrázku 12. 

 

Tabulka 6: Přehled analyzovaných vzorků 

Vzorek Název Výrobce 
Minimální 

trvanlivost 

1 Neli – Kečup jemný Neli a.s., Vyškov 7. 11. 2017 

2 
OTMA – Kečup GURMÁN 

jemný EXTRA 

OTMA-Sloko s.r.o., Uherské 

Hradiště - Mařatice 
10. 4. 2019 

3 Heinz – Kečup Maresi Foodbroker s.r.o.,  1. 12. 2017 

4 Mikado – Jemný kečup Lidl, Praha 22. 9. 2017 

5 Hellmannʼs – Kečup jemný UNILEVER ČR, Praha 5. 11. 2017 

6 Kand – Kečup extra, sladký Kand s.r.o., Dobruška 15. 12. 2018 

7 Spak – Kečup jemný SPAK Foods s.r.o., Sušice 29. 11. 2017 

8 Hamé – Kečup jemný Hamé s.r.o., Kunovice 18. 4. 2019 

 

Tabulka 7: Složení analyzovaných vzorků 

Vzorek Složení 

1 

Voda, rajčatový protlak (140 g rajčat/100 g kečupu), glukózo-fruktózový sirup, 

zahušťovadlo: E1422, sůl, ocet, konzervant: sorban draselný, kořenící přípravek (extrakty 

koření). Chemicky konzervováno. 

2 

Voda, zahuštěný rajčatová protlak (240 g rajčat/100 g kečupu), cukr, škrobový sirup, 

cibulový protlak, sůl, ocet, koření a výtažky koření.  

Sterilováno. Bez zahušťovadel a přídatných látek. 

3 
Rajčata (148 g rajčat/100 g kečupu), ocet, cukr, sůl, extrakty koření a bylin (obsahuje 

celer), koření. Pasterovaný výrobek. 

4 
72% rajčatový protlak, cukr, ocet, sůl, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo: 

xanthan, aroma. 

5 
Voda, rajčatový koncentrát (151 g rajčat/100 g kečupu), cukr, ocet, modifikovaný 

kukuřičný škrob, sůl, sušená zelenina (cibule, česnek), směs koření. 

6 

Voda, rajčatová protlak (200 g rajčat/100 g kečupu), cukr, ocet, plnotučná hořčice (voda, 

hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, směs koření), sůl, řepkový olej, cibulový koncentrát, 

extrakt koření. Sterilováno. Bez chemické konzervace. 

7 

Rajčatový protlak (210 g rajčat/100 g kečupu), voda, cukr, ocet, sůl, regulátor kyselosti: 

citronový koncentrát, směs koření. 

Pasterováno. Bez přidání chemických konzervantů. 

8 
Voda, zahuštěný rajčatová protlak (140 g rajčat/100 g kečupu), cukr, ocet, zahušťovadla: 

modifikované škroby, sůl, kořenící přísada (výtažky koření). Sterilováno. 
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Obrázek 12: Analyzované kečupy 

 

3.2 Stanovení sušiny 

 Stanovení sušiny bylo provedeno sušením v sušárně při 105 °C. 

 

3.2.1 Postup stanovení sušiny 

 Hliníkové misky s víčkem byly vysušeny v sušárně, následně zchlazeny v exsikátoru 

a zváženy spolu se skleněnou tyčinkou. Do misek byly naváženy 3 g kečupu s přesností na 

čtyři desetinná místa. Ke kečupu bylo přidáno 5 g mořského písku s přesností na čtyři 

desetinná místa a vše bylo promícháno skleněnou tyčinkou. Pak byla miska i s tyčinkou 

vložena do sušárny. Po vysušení byla miska uzavřena a po zchladnutí v exsikátoru byla 

zvážena. Tento postup byl opakován, dokud rozdíl mezi posledními dvěma váženími nebyl 

menší než 2 mg. 

 

3.3 Stanovení pH 

 Přístroj byl nakalibrován pomocí kalibračních pufrů. Elektroda pH metru byla ponořena do 

kádinky se vzorkem a po ustálení byla odečtena hodnota pH z displeje přístroje. 
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3.4 Stanovení organických kyselin 

 Pro analýzu organických kyselin ve vzorcích kečupů byla použita metoda iontové 

chromatografie. Nastavení přístroje IC je znázorněno v Tabulce 8 a meze detekce pro 

stanovované kyseliny v Tabulce 9. 

 

Tabulka 8: Nastavení přístroje IC 

Přístroj 850 Professional IC 

Kolona Metrosep Organic Acids - 250/7.8 

Mobilní fáze 0,5 mmol/l H2SO4, 15% aceton 

Průtok 0,6 ml/min 

Tlak 6,73 MPa 

Teplota 30 °C 

Detektor Vodivostní 

 

Tabulka 9: Meze detekce organických kyselin v mg/l 

Kyselina LOD 

Acetát 0,08 

Citrát 0,12 

 

3.4.1 Příprava kalibračních roztoků 

 Kalibrační roztoky byly připraveny ze standardů jednotlivých kyselin. Výsledné kalibrační 

roztoky pro citrát a acetát byly v koncentračním rozmezí 0; 10; 25; 50 a 100 mg/l. 

 

3.4.2 Postup stanovení organických kyselin 

 Do plastových zkumavek s uzávěrem byly nadávkovány 2 g kečupu s přesností na čtyři 

desetinná místa. Ke kečupu bylo přidáno 20 ml destilované vody. Po hodinové extrakci bylo 

vše zcentrifugováno při 6 000 ot./min po dobu 4 minut. Následně byl roztok zfiltrován přes 

filtrační papír do zkumavek. Poté byly vzorky 10x zředěny destilovanou vodou. 

 

3.5 Stanovení sacharidů 

 Pro stanovení sacharidů ve vzorcích kečupů byla použita metoda HPLC-ELSD. Parametry 

pro jejich stanovení jsou znázorněny v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Nastavení přístroje HPLC 

Přístroj Agilent Infinity 1260 

Kolona Prevail Carbohydrates ES, 5 μm, 250 mm 

Mobilní fáze Acetonitril:voda (75:25) 

Objem nástřiku 8 μl 

Průtok mobilní fáze 1,29 l/min 

Teplota 35 °C 

Detekce 
ELSD 

t vypařovací 65 °C, t zmlžovací 90 °C 
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3.5.1 Příprava kalibračních roztoků 

 Kalibrační roztoky byly připraveny ze standardů jednotlivých sacharidů. Výsledné 

kalibrační roztoky pro fruktózu, glukózu a sacharózu byly v koncentračním rozmezí 100; 250 

a 500 mg/l. 

 

3.5.2 Postup stanovení sacharidů 

 Do plastových zkumavek s uzávěrem byly nadávkovány 2 g kečupu s přesností na čtyři 

desetinná místa. Ke kečupu bylo přidáno 20 ml směsi ethanol:voda (4:1). Po hodinové 

extrakci bylo vše zcentrifugováno při 6 000 ot./min po dobu 4 minut. Roztok byl nadávkován 

pomocí injekčních stříkaček přes mikrofiltr do 2 ml vialek. Následně byly vzorky 25x zředěny 

destilovanou vodou. 

 

3.6 Stanovení makroprvků 

 Pro stanovení makroprvků ve vzorcích kečupu byla použita metoda ICP-OES. Nastavení 

přístroje znázorňuje Tabulka 11. V Tabulce 12 jsou zobrazeny vlnové délky, při kterých byly 

jednotlivé prvky měřeny. 

 

Tabulka 11: Nastavení přístroje ICP-OES 

Přístroj ICP-OES Ultima 2 

Průtok argonu 
Plazmový plyn 14,0 l/min 

Pomocný plyn 0,8 l/min 

Zmlžovač Typ Meinhard 

Mlžná komora Cyklonová 

Rychlost otáček peristaltického čerpadla 18 rpm 

Tlak na zmlžovači 3 bar 

Výkon generátoru 1 300 W 

 

Tabulka 12: Přehled vlnových délek 

Prvek Vlnová délka (nm) 

Ca 422,673 

K 766,490 

Mg 285,213 

Na 588,995 

 

3.6.1 Příprava kalibračních roztoků 

 Kalibrační roztoky byly připraveny do 25 ml odměrných baněk. Do baněk byl napipetován 

1 ml kyseliny dusičné. Jedna z odměrných baněk byla doplněna destilovanou vodou a sloužila 

jako blank. Do ostatních baněk byly postupně pipetovány standardy jednotlivých prvků a byly 

doplněny destilovanou vodou po rysku. Výsledné kalibrační roztoky pro hořčík byly 

v koncentračním rozmezí 10 a 20 mg/l, pro vápník, sodík a draslík 20 a 40 mg/l. 

 



35 

3.6.2 Postup stanovení makroprvků 

 Do patrony byl navážen 1 g kečupu s přesností na čtyři desetinná místa. Ke kečupu bylo 

přidáno 6 ml kyseliny dusičné a 2 ml kyseliny chlorovodíkové. Patrony byly uzavřeny 

a vzorky podrobeny mikrovlnnému rozkladu, který trval 25 minut. Následně byl obsah 

patrony kvantitativně převeden do 25 ml odměrných baněk a obsah byl doplněn destilovanou 

vodou. Pro analýzu byly vzorky 10x naředěny destilovanou vodou. 

 

3.7 Stanovení lykopenu 

 Pro stanovení lykopenu ve vzorcích kečupů byla použita metoda UV-VIS spektrometrie. 

Absorbance byla proměřena pomocí spektrofotometru při vlnové délce 503 nm. 

 

3.7.1 Postup stanovení lykopenu 

 Do plastových zkumavek s uzávěrem bylo nadávkováno 0,1 g kečupu. Ke kečupu bylo 

přidáno 8 ml směsi hexan:ethanol:aceton (2:1:1). Vše bylo zvortexováno a následně 

inkubováno 10 minut ve tmě. Poté byl přidán 1 ml destilované vody pro oddělení fází. Opět 

bylo vše zvortexováno a po 10 minutách byla proměřena absorbance horní fáze s barvivem. 

 Zároveň byl připraven blank pomocí 100 μl destilované vody. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem diplomové práce bylo stanovení vybraných parametrů v kečupech. Sledovány byly 

sušina, pH, množství organických kyselin, sacharidů, makroprvků a lykopenu. 

 

4.1 Stanovení sušiny 

 Jako sušina se označuje souhrn všech organických a anorganických složek obsažených 

v potravině, kromě vody. Celková sušina je součet sušiny rozpustné (organické kyseliny, 

sacharidy, některé vitaminy aj.) a nerozpustné (bílkoviny, tuky, minerální látky aj.). Celková 

sušina se stanovuje nejčastěji sušením předem zváženého vzorku do konstantní hmotnosti 

[50]. 

 Obsah celkové sušiny ve vzorcích kečupů byl stanoven sušením při 105 °C do konstantní 

hmotnosti. Zjištěné hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce 13. 

 

Tabulka 13: Obsah celkové sušiny v analyzovaných kečupech 

Vzorek Měření č. Sušina (hm. %) 
Průměrný obsah 

sušiny (hm. %) 

Obsah rajčat deklarovaný 

na obale (g/100 g kečupu) 

1 
1 25,17 

24,98 ±0,19 140 
2 24,79 

2 
1 31,26 

31,42 ±0,15 240 
2 31,57 

3 
1 26,59 

26,45 ±0,14 148 
2 26,31 

4 
1 29,16 

29,37 ±0,21 - 
2 29,58 

5 
1 27,98 

27,78 ±0,20 151 
2 27,58 

6 
1 28,07 

28,22 ±0,15 200 
2 28,36 

7 
1 27,49 

27,41 ±0,08 210 
2 27,32 

8 
1 23,73 

23,62 ±0,11 140 
2 23,51 

 

 Obsah celkové sušiny u analyzovaných vzorků se pohyboval v rozmezí od 23,62 do 

31,42 hm. %. Celkově nejvyšší sušina byla stanovena u vzorku 2 (kečup OTMA), který 

obsahoval největší množství rajčat, a to 240 g/100 g kečupu. Naopak nejnižší obsah sušiny 

byl stanoven u vzorku 8 (kečup Hamé), který se řadí mezi kečupy s nejnižším množstvím 

rajčat (140 g/100 g kečupu). 
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 Mezi obsahem sušiny a obsahem rajčat byla nalezena poměrně dobrá korelace s hodnotou 

korelačního koeficientu 0,85 (Obrázek 13). Modelu korelace však nevyhovují kečupy 

s menším množstvím rajčat, které mají poměrně vysoký obsah sušiny, a to zejména kečup 

Heinz a kečup Hellmannʼs. U těchto kečupů se dá předpokládat, že pro jejich výrobu byla 

kromě rajčat použita i jiná zelenina (např. mrkev, cibule), která obsah sušiny navýšila. Pouze 

kečup Hellmannʼs však deklaruje na obalu použití sušené zeleniny (cibule, česnek). Do grafu 

nebyl zahrnut výsledek vzorku 4 (kečup Mikado), jelikož na jeho obalu není uvedeno 

množství použitých rajčat. 

 

 
Obrázek 13: Graf závislosti obsahu sušiny na obsahu rajčat v analyzovaných kečupech 
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4.2 Stanovení pH 

 U jednotlivých vzorků kečupů bylo pH proměřeno pomocí pH metru. Naměřené hodnoty 

jsou zobrazeny v Tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty pH 

Vzorek Měření č. pH Průměrné pH 

1 
1 3,98 

3,98 
2 3,98 

2 
1 3,94 

3,94 ±0,01 
2 3,93 

3 
1 3,72 

3,72 
2 3,72 

4 
1 3,84 

3,85 ±0,01 
2 3,85 

5 
1 3,90 

3,91 ±0,01 
2 3,92 

6 
1 3,98 

3,98 ±0,01 
2 3,97 

7 
1 3,74 

3,74 
2 3,74 

8 
1 3,82 

3,82 
2 3,82 

 

 Hodnota pH patří mezi jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující růst a biochemickou 

činnost mikroorganismů. Mezní hodnotou kyselých potravin je pH 4, která dělí potraviny na 

kyselé a málo kyselé. Málo kyselé potraviny mají hodnotu pH větší jak 4, zatímco hodnota 

pH kyselých potravin je menší jak 4. S klesající hodnotou pH potravin pak roste jejich 

údržnost [10]. 

 Z Tabulky 14 je vidět, že hodnota pH jednotlivých vzorků se pohybovala v rozmezí od 3,72 

do 3,98, tudíž lze kečupy řadit mezi kyselé potraviny. Kyselost způsobují organické kyseliny 

vyskytující se v kečupech. 

 Nejnižší hodnotu pH měl vzorek 3 (kečup Heinz), jehož pH bylo stanoveno na 3,72. 

Naopak nejblíže mezní hodnotě pH jsou vzorky 1 (kečup Neli) s hodnotou pH 3,98 a 6 (kečup 

Kand) s hodnotou pH 3,98 ±0,01. 
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4.3 Stanovení organických kyselin 

 Pro analýzu organických kyselin ve vzorcích kečupů byla použita metoda iontové 

chromatografie. Z organických kyselin byly analyzovány kyselina citronová ve formě citrátu 

a kyselina octová ve formě acetátu. Jejich identifikace byla provedena porovnáním retenčních 

časů se standardy, jejichž chromatogram znázorňuje Obrázek 14. Výsledky analýzy jsou 

zobrazeny v Tabulce 15. 

 

 
Obrázek 14: Chromatogram standardů organických kyselin 

 

Tabulka 15: Množství citrátu a acetátu ve vzorcích kečupů 

Vzorek 
Měření 

č. 

Citrát 

(mg/g kečupu) 

Průměrné 

množství citrátu 

(mg/g kečupu) 

Acetát 

(mg/g kečupu) 

Průměrné 

množství acetátu 

(mg/g kečupu) 

1 
1 3,70 

3,70 ±0,00 
16,81 

16,78 ±0,03 
2 3,70 16,75 

2 
1 7,45 

7,67 ±0,22 
31,45 

31,63 ±0,18 
2 7,89 31,80 

3 
1 2,88 

2,94 ±0,06 
26,05 

26,43 ±0,38 
2 2,99 26,81 

4 
1 5,36 

5,40 ±0,04 
29,85 

29,90 ±0,05 
2 5,43 29,95 

5 
1 4,37 

4,29 ±0,08 
22,23 

22,10 ±0,14 
2 4,21 21,96 

6 
1 5,84 

5,88 ±0,04 
22,35 

22,12 ±0,24 
2 5,92 21,88 

7 
1 6,87 

6,90 ±0,03 
29,50 

29,62 ±0,12 
2 6,93 29,74 

8 
1 3,94 

3,86 ±0,08 
19,93 

19,04 ±0,89 
2 3,78 18,15 



40 

 V kečupech byly analyzovány kyselina citronová a kyselina octová. Kyselina citronová 

pochází především z rajčat, která byla použita pro výrobu kečupu. Může se ovšem do kečupů 

přidávat také jako konzervační látka. Zatímco kyselina octová se do kečupů přidává vždy jako 

konzervační látka. Množství citrátu v analyzovaných kečupech se pohybovalo v rozmezí od 

2,94 do 7,67 mg/g kečupu a množství acetátu od 16,78 do 31,63 mg/g kečupu. Chromatogram 

organických kyselin ve vzorku 2 (kečup OTMA) je zobrazen na Obrázku 15. 

 U vzorků 3 kečupu Heinz (2,94 ±0,06 mg/g kečupu), 1 kečupu Neli (3,70 mg/g kečupu) a 8 

kečupu Hamé (3,86 ±0,08 mg/g kečupu) bylo stanoveno nejmenší množství citrátu ze všech 

analyzovaných kečupů. Odpovídá to skutečnosti, že pro výrobu těchto kečupů bylo použito 

nejmenší množství rajčat oproti ostatním testovaným kečupům.  

 Největší množství citrátu (7,67 ±0,22 mg/g kečupu) bylo analyzováno ve vzorku 2 (kečup 

OTMA), na jehož výrobu bylo použito nejvíce rajčat ze všech analyzovaných kečupů.  

 Největší množství citrátu bylo ovšem očekáváno u vzorku 7 (kečup Spak), jelikož byl u něj 

jako u jediného testovaného kečupu navíc použit citronový koncentrát jako regulátor 

kyselosti. Tento kečup však obsahoval pouze 6,90 ±0,03 mg citrátu v 1 g kečupu a obsahoval 

tak až druhé největší množství citrátu ze všech testovaných kečupů. 

 Kyselina octová se jako 5% roztok přidává do kečupů vždy při jejich výrobě. Používá se 

jako okyselující látka, látka zvýrazňující chuť, ochucující látka a hlavně jako konzervant 

zamezující růstu bakterií a kvasinek. 

 Nejmenší množství acetátu bylo stanoveno ve vzorku 1 (kečup Neli), a to 16,78 ±0,03 mg/g 

kečupu. Naopak největší množství acetátu bylo stanoveno u vzorku 2 (kečup OTMA), ve 

kterém bylo analyzováno 31,63 ±0,18 mg acetátu v 1 g kečupu. 

   

 

 
Obrázek 15: Organické kyseliny ve vzorku 2 
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4.4 Stanovení sacharidů 

 Pro stanovení sacharidů ve vzorcích kečupů byla použita metoda HPLC-ELSD. V této 

analýze byly stanovovány cukry fruktóza, glukóza a sacharóza. Jejich identifikace byla 

provedena porovnáním retenčních časů se standardy, jejichž chromatogram znázorňuje 

Obrázek 16. Výsledky analýzy jsou znázorněny v Tabulce 16. 

 

Tabulka 16: Množství sacharidů v analyzovaných kečupech 

 

Vzorek Měření č. 
Fruktóza 

(g/100 g kečupu) 

Glukóza 

(g/100 g kečupu) 

Sacharóza 

(g/100 g kečupu) 

1 
1 4,70 6,64 - 

2 4,66 6,59 - 

2 
1 4,09 5,76 8,27 

2 4,12 5,75 8,19 

3 
1 4,37 4,32 11,52 

2 4,28 4,18 11,09 

4 
1 5,39 4,93 8,26 

2 5,48 4,99 8,44 

5 
1 2,44 2,45 11,70 

2 2,66 2,66 12,37 

6 
1 3,48 2,89 12,10 

2 3,30 2,68 11,54 

7 
1 4,81 4,57 8,93 

2 4,68 4,42 8,74 

8 
1 4,60 6,28 - 

2 4,80 6,30 - 
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Obrázek 16: Chromatogram standardů sacharidů 
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 Analyzované kečupy obsahovaly velké množství sacharidů. Dle očekávání byl ve všech 

analyzovaných vzorcích zjištěn obsah fruktózy a glukózy, jelikož to jsou nejčastěji se 

vyskytující sacharidy v rajčatech. Tyto sacharidy se mohou do kečupů dostat také díky jejich 

doslazovaní, kdy se v některých případech využívá glukózo-fruktózový sirup. 

Z analyzovaných vzorků jeho využití deklaruje na obalu výrobce vzorku 1 (kečup Neli). 

 Největší obsah fruktózy byl zjištěn ve vzorku 4 (kečup Mikado), a to 5,44 ±0,05 g/100 g 

kečupu. Největší obsah glukózy byl zjištěn ve vzorku 1 (kečup Neli), a to 6,62 ±0,03 g/100 g 

kečupu. Naopak nejnižší obsah obou sacharidů byl stanoven ve vzorku 5 (kečup Hellmannʼs). 

Tento kečup obsahoval pouze 2,55 ±0,11 g fruktózy/100 g kečupu a 2,56 ±0,11 g 

glukózy/100 g kečupu. 

 Kromě fruktózy a glukózy byla v kečupech také zjištěna sacharóza, což je sacharid, kterým 

bývá kečup nejčastěji přislazován. Obsah sacharózy téměř ve všech analyzovaných vzorcích 

převyšoval obsah jak fruktózy, tak glukózy, a ve většině případech i součet těchto dvou 

sacharidů. 

 Největší množství sacharózy bylo analyzováno ve vzorku 5 (kečup Hellmannʼs), a to 

12,04 ±0,34 g/100 g kečupu, což je logické, jelikož obsahoval nejmenší množství fruktózy 

i glukózy. Aby kečup získal dostatečnou sladkost, muselo tak být přidáno více sacharózy. Ve 

vzorcích 1 (kečup Neli) a 8 (kečup Hamé) nebyla analyzována sacharóza vůbec. 

 Na obalech kečupů se uvádí celkové množství sacharidů, které se v kečupech nachází. 

Proto byly pro porovnání analyzované sacharidy v kečupech (fruktóza, glukóza a sacharóza) 

sečteny. 

 Zjištěná celková množství sacharidů u jednotlivých analyzovaných vzorků jsou zobrazeny 

v Tabulce 17. Celkové množství sacharidů uváděné na obalu se u analyzovaných kečupů 

pohybuje v rozmezí od 23,2 do 34,4 g na 100 g kečupu. Jak je vidět na Obrázku 17, 

v kečupech byly analyzovány kromě fruktózy, glukózy a sacharózy i jiné sacharidy, které 

ovšem detektor nedokázal identifikovat. Tyto neidentifikované sacharidy pak tvořily rozdíl 

mezi množstvím sacharidů naměřených a množstvím sacharidů deklarovaných na obalu. 

 

Tabulka 17: Celkové množství sacharidů v kečupech 

Vzorek 
Celkové průměrné množství 

sacharidů (g/100 g kečupu) 

Množství sacharidů deklarované 

na obalu (g/100 g kečupu) 

1 11,30 ±0,05 24,0 

2 18,09 ±0,03 34,4 

3 19,88 ±0,33 23,2 

4 18,75 ±0,17 26,0 

5 17,14 ±0,55 25,0 

6 18,00 ±0,48 24,0 

7 18,08 ±0,24 24,0 

8 10,99 ±0,11 27,6 
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Obrázek 17: Sacharidy ve vzorku 2 
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4.5 Stanovení makroprvků 

 Pro elementární analýzu vzorků kečupů byla použita metoda ICP-OES, kdy byl před 

analýzou kečup podroben mikrovlnnému rozkladu. Analyzovány byly čtyři makroprvky (Ca, 

K, Mg a Na). Výsledky analýzy jsou znázorněny v Tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Výsledky elementární analýzy 

Vzorek Ca (mg/g) K (mg/g) Mg (mg/g) Na (mg/g) 

1 0,308 ±0,009 2,483 ±0,084 0,136 ±0,003 6,383 ±0,138 

2 0,461 ±0,016 4,979 ±0,033 0,367 ±0,006 5,736 ±0,089 

3 0,416 ±0,012 1,759 ±0,040 0,137 ±0,003 4,974 ±0,026 

4 0,417 ±0,004 3,771 ±0,146 0,198 ±0,002 7,816 ±0,161 

5 0,217 ±0,005 2,103 ±0,083 0,104 ±0,003 4,606 ±0,036 

6 0,386 ±0,007 2,899 ±0,070 0,175 ±0,004 3,570 ±0,044 

7 0,910 ±0,001 4,394 ±0,074 0,293 ±0,004 8,865 ±0,203 

8 0,331 ±0,005 2,001 ±0,032 0,111 ±0,003 4,708 ±0,066 

 

 Ze všech stanovovaných prvků byl v kečupech nejméně zastoupen hořčík. Jeho množství se 

v analyzovaných vzorcích pohybovalo v rozmezí od 0,104 do 0,367 mg/g. Nejméně hořčíku 

obsahoval vzorek 5 (kečup Hellmannʼs), naopak nejvíce ho bylo stanoveno ve vzorku 2 

(kečup OTMA). Tyto výsledky jsou srovnatelné s literaturou [51], která uvádí množství 

hořčíku v kečupu 0,180 mg/g. 

 Dalším analyzovaným prvkem, který byl v kečupech zastoupen v menším množství, byl 

vápník. Jeho množství se v analyzovaných vzorcích pohybovalo v rozmezí od 0,217 do 

0,910 mg/g. Nejmenší množství vápníku bylo stanoveno ve vzorku 5 (kečup Hellmannʼs), 

naopak nejvíce ho bylo zjištěno ve vzorku 7 (kečup Spak). Naměřené výsledky jsou ve 

srovnání s literaturou [51], která uvádí množství vápníku v kečupu 0,100 mg/g, vyšší. 

 Zastoupení draslíku bylo oproti hořčíku a vápníku v kečupech vyšší. Jeho množství se 

v analyzovaných vzorcích pohybovalo v rozmezí od 1,759 do 4,979 mg/g. Nejméně draslíku 

bylo stanoveno ve vzorku 3 (kečup Heinz) a nejvíce ho obsahoval vzorek 2 (kečup OTMA). 

V porovnání s literaturou [51], která uvádí množství draslíku 6,000 mg/g, jsou naměřené 

hodnoty nižší. 

 V největším množství ze všech stanovovaných prvků byl v kečupech zastoupen sodík. Jeho 

množství se ve vzorcích pohybovalo v rozmezí od 3,570 do 8,865 mg/g. Nejmenší množství 

sodíku bylo zjištěno ve vzorku 6 (kečup Kand) a největší množství ve vzorku 7 (kečup Spak). 

Literatura uvádí množství sodíku 11,250 mg/g [51]. Naměřené hodnoty sodíku jsou tak nižší. 

 Rozdíly v množství minerálních látek mezi hodnotami naměřenými a stanovenými 

v literatuře vznikají hlavně díky použití rozdílných surovin. Jde např. o použití různých odrůd 

rajčat, pěstovaných při různých podmínkách, použití vody z různých oblastí a také jinak 

upravenou, či použití rozdílného množství soli. 
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 Koncentrace sodíku byla dále přepočítána na množství soli v kečupech. Výsledky jsou 

znázorněny v Tabulce 19. 

  Nejnižší množství soli bylo stanoveno ve vzorku 6 (kečup Kand), a to 0,91 ±0,04 g soli na 

100 g kečupu. Kečup Kand má na svém obalu uvedeno množství 1,50 g soli na 100 g kečupu 

a rozdíl od hodnoty naměřené tak činí 0,59 g. 

 Naopak nejvyšší množství soli bylo stanoveno ve vzorku 7 (kečup Spak), a to 

2,25 ±0,20 g/100 g kečupu. U kečupu Spak je na obalu uvedeno množství soli 2,4 g/100 g 

kečupu, rozdíl od hodnoty naměřené tedy činí 0,15 g. 

 Kečupy mohou dle legislativy obsahovat nejvýše 3,5 % soli [14]. Jak je vidět v Tabulce 18, 

ani u jednoho kečupu nebyla stanovená hodnota překročena a legislativní požadavky pro 

obsah soli v kečupu tak byly splněny. 

 

Tabulka 19: Množství soli v kečupech 

Vzorek 
NaCl 

(g/100 g kečupu) 

NaCl deklarovaný na 

obale (g/100 g kečupu) 

Obsah soli 

(%) 

1 1,62 ±0,14 2,0 1,62 

2 1,46 ±0,09 1,7 1,46 

3 1,26 ±0,03 1,8 1,26 

4 1,99 ±0,16 2,8 1,99 

5 1,17 ±0,04 1,8 1,17 

6 0,91 ±0,04 1,5 0,91 

7 2,25 ±0,20 2,4 2,25 

8 1,20 ±0,07 1,8 1,20 
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4.6 Stanovení lykopenu 

 Pro stanovení lykopenu ve vzorcích kečupů byla použita metoda UV-VIS spektrometrie. 

Pomocí jednopaprskového spektrofotometru byla při vlnové délce 503 nm proměřena 

absorbance jednotlivých vzorků. Absorbance byla dále přepočítána na množství mg lykopenu 

v 1 kg kečupu. Výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Obsah lykopenu ve vzorcích kečupů 

 

 Obsah lykopenu v kečupech je závislý na obsahu lykopenu v rajčatech použitých pro 

výrobu rajčatového protlaku. Každá odrůda rajčete obsahuje rozdílné množství lykopenu. 

Obsah lykopenu v rajčeti také ovlivňuje velké množství dalších faktorů jako např. půda, 

klimatické podmínky, zavlažování, teplota, stupeň zralosti, doba sklizně a skladování [52]. 

Proto není vhodné spoléhat na to, že čím více rajčat kečup obsahuje, tím více obsahuje také 

lykopenu. 

 Jak je patrné z Tabulky 20, nejméně lykopenu bylo stanoveno ve vzorku 3 (kečup Heinz), 

a to pouze 56,45 ±2,69 mg/kg. 

 Druhé nejmenší množství lykopenu bylo stanoveno ve vzorku 7 (kečup Spak). Tento kečup 

obsahoval lykopenu 103,21 ±0,07 mg/kg. Výrobce kečupu deklaruje na obalu použití 210 g 

rajčat na 100 g výrobku, což je druhé největší množství ze všech analyzovaných vzorků. Je 

tak tedy zřejmé, že stejně jako u kečupu Heinz musela být použita odrůda rajčat, která 

obsahovala málo lykopenu, nebo byla použita rajčata, na jejichž obsahu lykopenu se 

negativně podepsaly výše zmiňované faktory. 

Vzorek 
Měření 

č. 
A503 Lykopen (mg/kg) 

Průměrné množství 

lykopenu (mg/kg) 

Obsah rajčat 

deklarovaný na obale 

(g/100 g kečupu) 

1 
1 1,047 108,06 

108,36 ±0,30 140 
2 0,927 108,66 

2 
1 2,047 237,50 

241,20 ±3,70 240 
2 2,528 244,91 

3 
1 0,573 59,14 

56,45 ±2,69 148 
2 0,434 53,76 

4 
1 1,482 126,85 

131,58 ±4,73 - 
2 1,022 136,31 

5 
1 1,109 129,33 

132,78 ±3,45 151 
2 1,312 136,23 

6 
1 2,105 268,74 

266,11 ±2,64 200 
2 2,127 263,47 

7 
1 0,934 103,14 

103,21 ±0,07 210 
2 0,945 103,28 

8 
1 0,942 117,64 

121,56 ±3,92 140 
2 1,055 125,48 
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 Největší množství lykopenu bylo stanoveno ve vzorcích 2 (kečup OTMA) a 6 (kečup 

Kand). Kečup OTMA obsahoval 241,20 ±3,70 mg/kg lykopenu a na jeho výrobu bylo použito 

největší množství rajčat ze všech analyzovaných vzorků (240 g rajčat na 100 g výrobku). 

Kečup Kand obsahoval dokonce 266,11 ±2,64 mg/kg lykopenu. Jde tedy o největší množství 

lykopenu ze všech analyzovaných vzorků, i přes to, že na 100 g tohoto kečupu bylo použito 

200 g rajčat, což je až třetí největší množství ze všech analyzovaných vzorků. Je tedy zřejmé, 

že na výrobu byla použita odrůda rajčat, která obsahovala hodně lykopenu.   
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5 ZÁVĚR 

V teoretické části této diplomové práce byly popsány základní charakteristiky rajčete, 

zpracování rajčat a výroba kečupu. U kečupu byly dále popsány aditiva používaná při výrobě, 

zdraví prospěšné karotenoidy, balení a označování kečupů, jejich mikrobiální kontaminace 

a také legislativní požadavky kladené na kečup. 

 Cílem experimentální práce bylo provedení základních analýz vzorků kečupů. Sledovány 

byly sušina, pH, množství organických kyselin, sacharidů, makroprvků a lykopenu. K analýze 

jednotlivých parametrů bylo použito 8 vzorků rajčatového kečupu, pocházející z běžně 

dostupné obchodní sítě. 

 U kečupů byly nejdříve stanoveny sušina a pH. Obsah celkové sušiny se pohyboval 

v rozmezí od 23,62 do 31,42 hm. %. Nejvyšší obsah sušiny byl stanoven v kečupu OTMA. 

Hodnota pH jednotlivých vzorků se pohybovala v rozmezí od 3,72 do 3,98, což kečupy řadí 

mezi kyselé potraviny. Kyselost způsobují organické kyseliny vyskytující se v kečupech. 

 Metodou iontové chromatografie bylo stanoveno množství organických kyselin ve vzorcích 

kečupů. Analyzovány byly kyselina citronová ve formě citrátu a kyselina octová ve formě 

acetátu, jelikož to jsou kyseliny, které se přidávají do kečupů jako aditiva, kde plní funkci 

okyselujících a konzervačních látek. Množství citrátu v analyzovaných kečupech se 

pohybovalo v rozmezí od 2,94 ±0,06 mg/g u kečupu Heinz do 7,67 ±0,22 mg/g u kečupu 

OTMA. Stanovené množství acetátu bylo přibližně 5x větší než množství citrátu a 

pohybovalo se v rozmezí od 16,78 ±0,03 mg/g u kečupu Neli do 31,63 ±0,18 mg/g u kečupu 

OTMA. 

 Pro stanovení sacharidů byla použita metoda HPLC-ELSD. Analyzovány byly fruktóza, 

glukóza a sacharóza. Fruktóza a glukóza byly stanoveny ve všech vzorcích, jelikož to jsou 

nejčastěji se vyskytující sacharidy v rajčatech. Pouze u jednoho kečupu byl navíc k doslazení 

použit glukózo-fruktózový sirup. Kromě kečupu Neli a Hamé byla ve všech analyzovaných 

vzorcích stanovena sacharóza, která se ve většině případů používá k doslazování. Jelikož jde o 

kečupy sladké, součet koncentrací všech sacharidů v nich byl poměrně vysoký. Největší 

množství sacharidů bylo analyzováno v kečupu Heinz, a to 19,88 ±0,33 g na 100 g kečupu. 

 Pro elementární analýzu vzorků kečupů byla použita metoda ICP-OES. Analyzovány byly 

čtyři makroprvky (Ca, K, Mg a Na). V nejmenším zastoupení se v kečupech nacházel hořčík, 

jehož množství se pohybovalo v rozmezí od 0,104 do 0,367 mg/g kečupu. Naopak nejvíce byl 

zastoupen sodík, jehož množství se ve vzorcích pohybovalo v rozmezí od 3,570 do 

8,865 mg/g kečupu. Koncentrace sodíku byla dále přepočítána na množství soli v kečupech, 

jejíž množství se pohybovalo v rozmezí od 0,91 do 2,25 g na 100 g kečupu, z čehož vyplývá, 

že legislativní požadavky pro obsah soli v kečupu byly splněny. 

 Posledním sledovaným analytem byl lykopen, který byl stanoven metodou UV-VIS 

spektrometrie. Využitelnost lykopenu je z kečupu pětkrát až sedmkrát vyšší než z rajčat 

syrových. Lykopen je zdraví prospěšná látka, příznivě působí v prevenci rakoviny prostaty, 

děložního čípku, tlustého střeva, konečníku, jícnu a žaludku. Největší množství lykopenu bylo 

stanoveno u kečupu Kand, kde byl lykopen analyzován v množství 266,11 ±2,64 mg/kg. 

 

   



50 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] PETŘÍKOVÁ, Kristína. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. Praha: Profi Press, 

2006, 240 s. ISBN 80-867-2620-7. 

 

[2] PEKÁRKOVÁ, Eva. Pěstujeme rajčata, papriky a další plodové zeleniny. Praha: Grada, 

2001. Česká zahrada. ISBN 80-247-0170-7. 

 

[3] Rajče. In: Recepty online [online]. General recipe, ©2017 [cit. 2017-02-13]. Dostupné 

z: https://srecepty.cz/ingredience/rajce 

 

[4] KYZLINK, Vladimír. Teoretické základy konzervace potravin. Praha: SNTL, 1988, 

512 s. 

 

[5] RYCHLÍK, A. J. Rajčata: rady, nápady, recepty. Vizovice: Lípa, 1997. ISBN 80-860-

9306-9. 

 

[6] KOPEC, Karel. Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny. Praha: Ústav 

zemědělských a potravinářských informací, 1998. ISBN 80-86153-64-9. 

 

[7] ŠAPIRO, D. K. et al. Ovoce a zelenina ve výživě člověka. Praha: Státní zemědělské 

nakladatelství, 1988. 

 

[8] MAREČEK, František. Zahradnický slovník naučný: 5 R-Ž. Praha: Ústav zemědělských 

a potravinářských informací, 2001. ISBN 80-727-1075-3. 

 

[9] VELÍŠEK, Jan. Chemie potravin 2. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. ISBN 

978-80-86659-17-6. 

 

[10] KADLEC, Pavel. Technologie potravin I. Praha: VŠCHT, 2002, 300 s. ISBN 80-708-

0509-9. 

 

[11] BALAŠTÍK, Jaroslav. Konzervace ovoce a zeleniny. Praha: SNTL, 1975, 336 s. 

 

[12] DOBIÁŠ, Jaroslav. Technologie zpracování ovoce a zeleniny II: Sylabus textů 

k přednáškám. Praha: VŠCHT, 2004, 226 s. 

 

[13] MALEŘ, Josef. Zpracování ovoce a zeleniny. Praha: Institut výchovy a vzdělávání 

ministerstva zemědělství České republiky, 1994, 36 s. ISBN 80-710-5079-2. 

 

[14] Vyhláška č. 153/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví 

požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou 

zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další 



51 

způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 2013, 

ročník 2013, částka 69, 153/2013 Sb. 

 

[15] VRBOVÁ, Tereza. Víme, co jíme? aneb: Průvodce "Èčky" v potravinách. Praha: 

EcoHouse, 2001. ISBN 80-238-7504-3. 

 

[16] KUBAČKOVÁ, Jana. Chemie a toxikologie potravin. Ostrava: Ostravská univerzita v 

Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-598-3. 

 

[17] KLESCHT, Vladimír, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lucie MANDELOVÁ. Éčka v 

potravinách. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1292-6. 

 

[18] Sukralóza. Informační centrum bezpečnosti potravin [online]. Praha, ©2012 [cit. 2017-

02-18]. Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92137.aspx 

 

[19] Steviol-glykosidy. Informační centrum bezpečnosti potravin [online]. Praha, ©2012 [cit. 

2017-02-18]. Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92497.aspx 

 

[20] KALAČ, Pavel. Funkční potraviny: kroky ke zdraví. České Budějovice: Dona, 2003. 

ISBN 80-732-2029-6. 

 

[21] JORDÁN, Václav a Marie HEMZALOVÁ. Antioxidanty: zázračné zbraně : vitaminy, 

minerály, stopové prvky, aminokyseliny a jejich využití pro zdravý život. Brno: Jota, 

2001. ISBN 80-721-7156-9. 

 

[22] SHI, John, Marc Le MAGUER, Yukio KAKUDA, Albert LIPTAY a Francie 

NIEKAMP. Lycopene degradation and isomerization in tomato dehydration. Food 

Research International [online]. 1999, 32(1), 15-21 [cit. 2017-03-13]. DOI: 

10.1016/S0963-9969(99)00059-9. ISSN 09639969. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0963996999000599 

 

[23] Lipidy. In: E-ChemBook: Multimediální učebnice chemie [online]. ©2017 [cit. 2017-02-

13]. Dostupné z: http://e-chembook.eu/lipidy 

 

[24] BARTÁKOVÁ, Lenka, Pavel DANIŠ a Jaroslava JÁČOVÁ, MÜLLER, Lukáš, ed. 

Chemie: náměty k mimoškolní činnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2015. ISBN 978-80-244-4745-2. 

 

[25] Lykopen. Informační centrum bezpečnosti potravin [online]. Praha, ©2012 [cit. 2017-

02-20]. Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76576.aspx 

 

[26] SUKOVÁ, Irena. Označování potravin: průvodce pro spotřebitele. Praha: Ministerstvo 

zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, 2014. ISBN 978-80-7434-169-4. 



52 

[27] Jak se orientovat v nabídce kečupů na našem trhu. Informační centrum bezpečnosti 

potravin [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-02-18]. Dostupné z: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-orientovat-v-nabidce-kecupu-na-nasem-

trhu.aspx?laos=14 

 

[28] BJÖRKROTH, Johanna a Hannu KORKEALA. Lactobacillus fructivorans Spoilage of 

Tomato Ketchup. Journal of food protection [online]. 1997, 60(5) [cit. 2017-02-

13]. Dostupné z: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/554/tomato_ketchup_oc

r.pdf?sequence=2 

 

[29] ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. 3. oprav. 

a dopl. vyd. Praha: Academia, 2002, 363 s. ISBN 80-200-1024-6. 

 

[30] GÖRNER, Fridrich a Ľubomír VALÍK. Aplikovaná mikrobiológia požívatín: princípy 

mikrobiológie požívatín, potravinársky významné mikroorganizmy a ich skupiny, 

mikrobiológia potravinárskych výrob, ochorenia mikrobiálneho povodu, ktorých 

zárodky sú prenášané požívatinami. Bratislava: Malé centrum, 2004, 528 s. ISBN 80-

967-0649-7. 

 

[31] MADER, Pavel a Eva ČURDOVÁ. Metody rozkladu biologických materiálů pro 

stanovení stopových prvků. Chemické listy [online]. 1997, 91, 227-236 [cit. 2017-02-

13]. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/1997_04_227-236.pdf 

 

[32] OTRUBA, Vítězslav (ed.). Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: sborník 

příspěvků semináře: Brno 11. - 13. září 2001. V Brně: Masarykova univerzita, 2001. 

ISBN 80-210-2713-4. 

 

[33] STUŽKA, Václav. Analytická atomová optická spektrometrie. 2. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0206-8. 

 

[34] NĚMCOVÁ, Irena, Petr RYCHLOVSKÝ a Ludmila ČERMÁKOVÁ. Spektrometrické 

analytické metody. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0776-X. 

 

[35] OIL. In: ANALYTICAL INSTRUMENTS [online]. 2015 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: 

http://analyticalprofessional.blogspot.cz/p/oil.html 

 

[36] MIERTUŠ, Stanislav. Atómová a molekulová spektroskopia: Vysokoškolská učebnica 

pre chemickotechnologické fakulty vysokých škol. Bratislava: Alfa, 1992. Edícia 

chemickej literatúry. ISBN 80-050-0946-1. 

 

[37] ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA. Atomová spektroskopie. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 1997. ISBN 80-719-4114-X.  

 



53 

[38] SOMMER, Lumír. Analytická spektrometrie I. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. 

 

[39] OTRUBA, Vítězslav (ed.). Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: sborník 

přednášek 2015. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2015. ISBN 978-

80-905704-7-4. 

 

[40] SWADESH, Joel. HPLC: practical and industrial applications. 2nd ed. Boca Raton: 

CRC Press, 2001, 461 s. Analytical chemistry series (CRC Press). ISBN 08-493-0003-

7. 

 

[41] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel 

Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-863-6907-2. 

 

[42] VOLKA, Karel. Analytická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 

1995, 236 s. ISBN 80-708-0227-8. 

 

[43] HPLC. Přírodovědecká fakulta UK v Praze [online]. 1996 [cit. 2017-02-13]. Dostupné 

z: https://web.natur.cuni.cz/~pcoufal/hplc.html 

 

[44] CHURÁČEK, Jaroslav a Pavel JANDERA. Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové 

chromatografie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985, 188 s. Knižnice 

technických aktualit. 

 

[45] SOMMER, Lumír. Základy analytické chemie II. Brno: VUTIUM, 2000, 347 s. ISBN 

80-214-1742-0. 

 

[46] OPEKAR, František. Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická 

chemie není hlavním studijním oborem. Praha: Karolinum, 2002, 201 s. ISBN 80-246-

0553-8. 

 

[47] NOVÁKOVÁ, Lucie a Michal DOUŠA. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. 

Praha: Lucie Nováková, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3. 

 

[48] Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Přírodovědecká fakulta UK 

v Praze [online]. 2010 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: 

https://web.natur.cuni.cz/~analchem/bosakova/hplc3.pdf 

 

[49] ELSD-DETEKTOR. HPLC [online]. Michal Douša, ©1999-2016 [cit. 2017-02-23]. 

Dostupné z: http://www.hplc.cz/teorie/elsd.htm 

 



54 

[50] HRSTKA, Miroslav a Lenka SOMROVÁ. Praktikum z analytické chemie potravin 

[online]. Brno, 2013 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

https://moodle.vutbr.cz/mod/resource/view.php?id=129129 

 

[51] Kečup. NutriDatabaze.cz - Databáze složení potravin České republiky [online]. Praha: 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2016 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=395#tab-2 

 

[52] JONGEN, Wim, ed. Fruit and vegetable processing: improving quality. Boca Raton, 

FL: CRC Press, 2002. ISBN 18-557-3548-2. 

 

 

  



55 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ICP Inductively Coupled Plasma (indukčně vázané plazma) 

OES Optical Emission Spectrometry (optická emisní spektrometrie) 

IC Ion Chromatography (iontová chromatografie) 

HPLC High Performance Liquid Chromatography  

  (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 

ELSD Evaporative Light Scattering Detector (odpařovací detektor rozptylu světla) 

UV Ultraviolet (ultrafialové záření) 

VIS Visible (viditelné záření) 

CCD Charge coupled device (zařízení se zdvojeným nábojem) 

LOD Limit of detection (limit detekce) 


