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ABSTRAKT 
 

 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných 

sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské 

unie“ a jejich vzájemným porovnáním. 

V teoretické   části   jsou   charakterizované   sýry,   včetně   obecné   technologie   výroby. 

Podrobněji jsou potom popsány sýry s bílou plísní na povrchu. Následuje zpracování literární 

rešerše zabývající se problematickou aromaticky aktivních látek v sýrech. Závěrem teoretické 

části je popsána metoda jejich stanovení pomocí mikroextrakce na pevné fázi a plynové 

chromatografie s hmotnostní detekcí. 

Pro experimentální část stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou 

plísní na povrchu byla vybrána metoda SPME-GC-MS. Bylo analyzováno celkem 12 sýrů, 

z toho 6 českých a slovenských a 6 francouzských s chráněným označením původu. 

Mezi jednotlivými vzorky byly nalezeny rozdíly v počtu i druhu identifikovaných těkavých 

sloučenin. Celkem bylo ve vybraných vzorcích sýrů identifikováno 78 těkavých látek, z toho 

20 alkoholů, 19 esterů, 12 ketony, 11 kyselin, 4 sirné sloučeniny, 3 uhlovodíky, 3 laktony, 2 

aldehydy, 2 fenoly, 1 dusíkatá sloučenina. Sýry byly porovnány z hlediska identifikovaných 

sloučenin, na závěr byly výsledky statisticky vyhodnoceny metodou PCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

 

sýr, aromaticky aktivní látky, SPME, GC, MS
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ABSTRACT 
 

 

This diploma thesis deals with the determination of aroma active substances in selected 

white mold cheeses, which are/are not awarded with the „Protected Designation of the 

European Union“ and their mutual comparison. 

In the theoretical part cheeses are characterised , including general production technology. 

The white mold cheeses  are then described in detail. This is followed by the  literary search 

dealing with the problematic of aroma active substances in cheeses. In conclusion of the 

theoretical part  the method of their determination using solid phase microextraction and gas 

chromatography with mass detection is described. 

The SPME-GC- MS method was chosen for the experimental part of the determination of 

aroma active substances in selected white mold cheeses. A total of 12 cheeses were analyzed, 

of which 6 were Czech and Slovak and 6 were French with a protected designation of origin. 

The differences between individual samples were found in the number and type of the 

identified volatile compounds. A total of 78 volatiles  were identified in selected cheeses,  of 

which 20 were alcohols, 19 esters, 12 ketones, 11 acids, 4 sulfur compounds, 3 hydrocarbons, 

3 lactones, 2 aldehydes, 2 phenols, 1 nitrogen compound. The cheeses were compared in 

terms of the identified compounds, and finally the results were statistically evaluated by the 

PCA method. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS 
 

 

cheese, aroma active compounds, SPME, GC, MS
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1  ÚVOD 
 

Sýr je jedním z nejvýznamnějších mléčných výrobků. Z nutričního hlediska jde o velmi 

hodnotnou potravinu, která je součástí našeho každodenního jídelníčku. Má vysoký obsah 

bílkovin  a  esenciálních  aminokyselin,  ale  je  i  důležitým  zdrojem  vitaminů  rozpustných 

v tucích, vápníku a dalších minerálních látek. 

Dnes již existuje celá řada druhů sýrů, které se vyrábí téměř po celém světě. Mohou se 

od sebe lišit svojí konzistencí, chutí i aroma. Tato diplomová práce se zabývá sýry s bílou 

plísní na povrchu, konkrétně sýry vyráběnými v České a Slovenské republice a ve Francii. 

Aromaticky aktivní látky působí  na naše čichové receptory a vyvolávají dojem vůně. 

Takové látky mohou být ze skupiny alkoholů, fenolů nebo karboxylových kyselin. U sýrů 

vznikají především v procesu zrání zejména proteolýzou, lipolýzou a metabolismem laktózy, 

laktátu a citrátu. 

Hlavním cílem této práce je srovnání vybraných sýrů s bílou plísní na povrchu, které 

jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“, na základě složení aromaticky 

aktivních látek; pro jejich identifikaci byla použita metoda SPME-GC-MS.
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2    SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

Dle vyhlášky 397/2016 Sb. je sýrem „mléčný výrobek vyrobený vysrážením mléčné 

bílkoviny z mléka působením syřidla nebo jiných vhodných koagulačních činidel, oddělením 

podílu syrovátky a následným prokysáním nebo zráním“ [1]. 

Sýry  obsahují  to  nejlepší  z mléka.  Důvodem  zpracovávání  mléka  na  sýr  byla  delší 

trvanlivost. Základem sýru jsou kvalitní bílkoviny, na které jsou navázány minerální látky, 

jako je vápník a zinek. Důležitou součástí je mléčný tuk, dále vitaminy aj. Mléko na výrobu 

sýrů se používá nejčastěji kravské, ale i ovčí nebo kozí. [2,3]. 
 

 

2.1   Rozdělení sýrů 
 

Sýry jsou klasifikovány podle řady různých kritérií: 
 

 

Základní (technologické) rozdělení: 

     přírodní sýry 

     tavené sýry 

     imitace sýrů 
 

 

Podle druhu použitého mléka: 

     z kravského mléka 

     z ovčího mléka 

     z kozího mléka 
 

 

Podle způsobu srážení mléka: 

     sladké sýry- syřidlové srážení 

     kyselé sýry- kyselé srážení 

     sýry s kombinovaným srážením 
 

 

Podle způsobu zrání: 

     sýry nezrající (čerstvé) 

     sýry zrající v celé hmotě 

     zrající od povrchu do vnitřní hmoty sýra 
 

 

Podle rozkladu bílkovin: 

     sýry s velkým rozsahem a malou hloubkou zrání 

     sýry s velkou hloubkou zrání (= hluboce prozrálé sýry) 
 

 

Podle obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra: 

     extra tvrdé (méně než 47%) 

     tvrdé (47–55% ) 

     polotvrdé (55–62%) 

     poloměkké (62–68%) 

     měkké (více než 68%)
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Podle obsahu tuku v sušině: 

     vysokotučné (nad 60%) 

     plnotučné (45-60%) 

     polotučné (25-45%) 

     nízkotučné (10-25%) 

     odtučněné (pod 10%) [4] 
 
 

2.2   Složení mléka jako suroviny pro výrobu sýrů 
 

Základní surovina pro výrobu sýra je mléko. Mléko je polydisperzní systém, skládající se 

z cca 87,5% vody a 12,7% sušiny. Sušina je pak složena z mléčných bílkovin, mléčného 

cukru a mléčného tuku. V minimálním množství pak obsahuje vitamíny nebo minerální látky. 

Složení sušiny, zejména množství bílkovin a tuku, kolísá dle ročních období, respektive dle 

krmení zvířat [2,4,5] 
 

 

2.3   Technologie výroby sýrů 
 

Výroba sýrů je složitý proces. Protože existuje mnoho druhů sýrů, v této kapitole je uveden 

pouze obecný proces technologie výroby. V následující kapitole 2.4 je věnována pozornost 

sýrům plísňovým, analyzovaným v rámci této práce. 

 
2.3.1    Příprava mléka před sýřením 

 

Nejdůležitějším krokem je výběr vhodného mléka. Mělo by obsahovat co nejméně 

mikroorganismů s převahou kyselinotvorných nad alkaligenními. Důležitým parametrem je 

i kysací schopnost a syřitelnost mléka. [46 ] 

Nejprve  se  mléko  zbaví  mechanických  nečistot.  K tomu  se  používá  filtrace  nebo 

centrifugace. [2] 

Následuje  tepelné  ošetření  šetrnou  pasterací,  kterou  získáme  zdravotně  nezávadný 

produkt. Podle typu sýru používáme teplotu 71-78°C po dobu 15-20 sekund. Vyšší pasterační 

teploty jsou nevhodné kvůli zhoršení syřitelnosti mléka a riziku oddělování syrovátky. [2,4,5] 

V připraveném mléce je následně standardizován obsah tuku v sušině. Sýry tak získají 

požadovaný obsah tuku v sušině [6]. 

Převážně u čerstvých a měkkých plísňových typů sýru následuje homogenizace [4]. 

Poté se přidávají  aditiva. Pro obnovení  syřitelnosti,  která byla zhoršena při  pasteraci, 

a zlepšení kvality sýřeniny se přidává chlorid vápenatý. Přídavkem dusičnanu draselného se 

zamezí či omezí pozdní duření sýrů, způsobené koliformními bakteriemi a bakteriemi 

máselného kvašení. Používá se tedy především u sýrů s nižší kyselostí a dlouhou dobou zrání. 

Vysoké  dávky dusičnanu  však  mohou  zpomalovat  činnost  zákysových  kultur,  mohou  se 

podílet na vzniku barevných vad i tvorbě nitrosaminů. Proto se používání dusičnanu omezuje. 

V praxi se pak přidávají i některá barviva pro zlepšení senzorických vlastností, například 

karotenoid bixin, a ochucovací složky jako je zelenina nebo koření [2,4]. 

Nakonec se připravené mléko napustí do sýrařského výrobníku, což je nerezová 

dvouplášťová nádoba s krytem. Zde se uskutečňuje sýření a zpracování sýřeniny. Mléko se 

upraví na teplotu 30-33°C a za stálého míchání se přidají čisté mlékařské kultury 30-45 min



11  

před sýřením. Mlékařské kultury jsou vybírány dle typu sýru. Mezi nejtypičtější patří rody 

Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc nebo Bifidobacterium [68 ]. 

 
2.3.2    Sýření 

 

Sýření,  tedy  srážení  kaseinu,  je  základním  technologickým  krokem  při  výrobě  sýrů. 

V primární fázi se enzymaticky štěpí κ-kasein mezi 105. a 106. aminokyselinou. Vzniká 

nerozpustný  para-κ-kasein  a  κ-kaseinglykomakropeptid.  Následuje  sekundární  fáze,  kdy 

za přítomnosti vápenatých iontů vzniká gel. Tato fáze se nazývá také koagulační. Poslední 

fáze je terciální a dochází v ní k proteolytickému působení syřidla v průběhu zrání [2,7]. 

K tradičním  živočišným  syřidlům  patří  enzym  chymosin.  Získává  se  extrakcí  telecích 

žaludků. Vzhledem k množství vyráběného sýra je klasické syřidlo nedostatkovým produktem 

a proto  se používají  další  enzymy jak živočišného,  tak i  rostlinného  nebo  mikrobiálního 

původu [2]. 

 
2.3.3    Zpracování sýřeniny 

 

Dalším krokem výroby sýru je zpracování vzniklé sýřeniny, kde jde o vytvoření sýrových 

zrn a oddělení vhodného množství syrovátky. Tento krok začíná krájením sýřeniny pomocí 

otáčejících se strunných nožů, tzv. sýrařských harf. Vytvoří se tak sýrové zrno 3-15 mm 

velké, které se následně šetrně míchá, aby se nerozbilo. Zabránit se musí také sedimentaci 

nebo slepování zrn. Doba míchání má vliv na obsah sušiny v sýru [2,6]. 

 
2.3.4    Formování 

 

Nejdříve se musí separovat sýrové zrno od syrovátky. Sýřenina se vybere například 

plachtou, syrovátka odkape a následně se sýřenina vloží do forem [7]. 

U některých druhů sýru se zbytky syrovátky odstraňují lisováním [6]. 

 
2.3.5    Solení 

 

Solení udává výslednou chuť, reguluje obsah vody, zpevní povrch a má vliv na aktivitu 

kultur i enzymů při následném zrání. Dle druhu sýra se volí způsob solení. Solení do zrna se 

praktikuje přímým přidáním a mícháním suché soli do rozkrájené sýřeniny ještě před 

formováním. Při solení na sucho je sůl roztírána na povrchu formovaných sýrů. Většinou se 

roztírání  několikrát  opakuje.  U  nás  se  převážná  část  sýrů  solí  v solné  lázni,  při  teplotě 

10-14°C, pH 4,8-5,2 (dle druhu sýru) a době adekvátní velikosti a tvaru sýra. 

 
2.3.6    Zrání 

 

Všechny sýry procházejí  zráním,  kromě čerstvých  (nezrajících). Pojem  zrání  zahrnuje 

působení kultur i enzymů a má výsledný vliv na vzhled, vůni, chuť, konzistenci a složení sýra 

[2]. 

První zrání (předběžné zrání) probíhá již při samotné výrobě: při zpracování sýřeniny, 

formování i solení. Hlavní zrání probíhá pak ve zracích sklepech, které bývají ve většině 

případů klimatizovány. Rozlišujeme dva typy sklepů. První jsou sklepy kvasné teplé, kde je 

teplota mezi 20°C a 26°C a relativní vlhkost vzduchu 90 %, a druhé se označují jako sklepy
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chladné zrací, s teplotou 10°C až 15°C. V procesu zrání je nutné sýry kontrolovat, ošetřovat 

a obracet [9]. 
 
 

2.4   Sýry s bílou plísní na povrchu 
 

Předchůdci dnešních sýrů vznikly pravděpodobně náhodnou kontaminací sporami plísní 

z  ovzduší,  což  vedlo  obyvatele  některých  oblastí  k  objevu,  že  mohou  využít  těchto 

přirozených podmínek k zabezpečení specifického průběhu zrání a tvorby charakteristické 

chuti. Ke vzniku prvního sýru s plísní na povrchu se váže pověst, podle níž vyrobený syreček 

zapomenutý ve sklepě obrostl plísní. Tato událost se stala ve Francii ve vesnici Camembert, 

podle ní se tedy jmenuje i tento sýr. Protože je značka Camembert patentově chráněná, první 

napodobenina sýra camembertového typu se u nás začala vyrábět pod názvem Hermelín. 

Dalším typickým zástupcem je například Brie [12]. 

Sýry s bílou plísní na povrchu patří mezi sýry sladké, měkké, aerobně zrající. Základní 

technologie     odpovídá     technologickým     operacím     pro     měkké     sýry.     Navíc     se 

do standardizovaného mléka a do sýřeniny přidává plísňová kultura Penicillium camemberti 

(dříve  caseicolum,  candidum).    Sýry  se  pak  odvážejí  do  zrajících  sklepů,  kde  osychají 

při teplotě 12 – 15 °C a relativní vlhkosti 80 – 85 %. Denně se obracejí a zrají při uvedených 

podmínkách 12 – 14 dnů. Nakonec se zabalí a rozvozí distributorům [2,1214]. 

Produkty  mají  typickou  bílou  plíseň  na  povrchu,  většinou  jemnou  konzistenci 

a žampionovou příchuť [2,12]. 

Jako u každého typu sýra, i u těchto mohou nastat vady. Jsou buď technologického 

původu,  například  nedostatečné  tepelné  ošetření  mléka,  chyba  v přídavku  syřidla,  špatné 

solení, odlišné podmínky zrání nebo nedodržení podmínek při skladování. Typickými vadami 

jsou vady mikrobiální. Mezi nejčastěji se vyskytující patří mazovitost povrchu, která vzniká, 

jestliže  jsou  plísně  vytlačeny  mikroorganismy  vytvářejícími  bělošedý  maz.  Vada  vzniká 

u překyselených a přesolených sýrů. Další obvyklou vadou je černání povrchu, vyskytující se 

u sýru zrajících ve znečištěných sklepech. Může vzniknout i tzv. nadouvání sýru, které je 

způsobenou některými bakteriemi nebo kvasinkami [13-15]. 

V následujících     kapitolách     jsou     blíže     charakterizovány     sýry     analyzované 

v experimentální části práce. 

 
2.4.1    Hermelín 

 

Hermelín  je  neznámější  český  sýr  camembertového  typu.  Má  krémovou  konzistenci 

a žampionovou příchuť [18]. 

V dnešní době se již vyrábí několik druhů Hermelínu, např. varianty s příchutí zeleného 

pepře, sušeného rajčete s bazalkou, se šunkou apod. [18]. 

 
2.4.2    Kamadet 

 

Kamadet je český sýr camembertového typu, vyráběný jihočeskou Madetou. 

Sýr má mléčnou až smetanovou barvu s bělostnou plísní na povrchu. Je vláčný, krémový 

a měkký. Taktéž můžeme v nabízeném sortimentu nalézt spojení se zeleným pepřem nebo 

vlašskými ořechy [19].
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2.4.3    Olmín 
 

Olmín je český měkký sýr camembertového typu, vyráběný firmou Olma z Olomouce. 

 
2.4.4    Encián, Plesnivec 

 

Encián a Plesnivec jsou slovenské sýry camembertového typu, vyráběné firmou Tatranská 

mliekareň a.s. 

 

2.4.5    Neufchatel Lait Cru 
 

Neufchatel Lait Cru je francouzkých kravský sýr. 

Pochází  z vlhké  oblasti  Horní  Normandie,  odkud  má  chráněné  označení  původu. 

Strukturou i chutí je velmi podobný klasickému Camembertu, má však silnější chuť. Sýr je 

uvnitř měkký až pěnivý, na povrchu má mírně nazlátlou kůrku. 

 
2.4.6    Brie de Meaux 

 

Brie de Meaux je jeden z nejznámějších francouzských kravských sýrů. 

Do sýřeniny je vmícháváno menší množství plísně Penicillium candidum, pak je sýr vložen 

do forem, proběhne nasolování a nakonec je plíseň přidána i na povrch sýra. Na kůrce se 

plíseň začne objevovat až po několika týdnech zrání v chladných sklepech s vysokou relativní 

vlhkostí vzduchu [17]. 

Brie má ostřejší chuť a až ovocnou příchuť, kterou způsobuje fermentace mléka [17]. 

 
2.4.7    Chaource 

 

Chaource je francouzský kravský sýr, formovaný do válcovitě bubnovitých tvarů. 

Protože se při výrobě tohoto sýru zpočátku nechává mléko srazit samovolně a poté se 

teprve přidává syřidlo, často se stává, že sýr celou hmotou neuzraje. Zralost se zkouší 

pomačkáním - tlakem prstů, při nešetrné manipulaci však nahořklost kůrky přejde i do hmoty 

[17]. 

Výsledná chuť sýru Chaource by měla být slabě nahořklá s příchutí ořechů. 

 
2.4.8     Camembert 

 

Camembert je tradiční francouzský kravský sýr vyráběný z nepasterizovaného mléka. 

Sýřenina Camembertu je jednoduše sbírána z van, vkládána do forem a odkapána, na rozdíl 

od Brie, který je nejprve zbaven vody, pokrájen a nakonec navrstven do forem. Po dvou 

týdnech zrání získává jemnou a vláčnější konzistenci [17]. 

Camembert má výraznou chuť až se zemitě houbovou příchutí. 

 
2.4.9    Crottin de Chavignol 

 

Crottin de Chavignol je francouzký kozí sýr, vzhledově připomínající kozí bobky. 

Má sice ne zcela vábný vzhled, ale má velice příjemně ořechovou příchuť s lehce natrpklou 

citronovou kyselostí [17].
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2.4.10  Chabichou 
 

Chabichou je kozí, polotvrdý sýr pocházející z Francie. 

Vyrábí  se  ve  formě  válečků  s hustější  vnitřní  strukturou.  Výsledným  produktem  je 

příjemná zemitá příchuť sýru [17]. 
 

 

2.5   Aromaticky aktivní látky 
 

Aromaticky aktivní látky jsou látky, které působí na čichové receptory a vyvolávají dojem 

vůně. Takovéto látky mohou být například ze skupiny karbonylových sloučeniny, alkoholů, 

fenolů, etherů nebo esterů.  Téměř vždy tvoří výslednou vůni (aroma, flavour) několik desítek 

i více sloučenin. Jen zřídka je to jen jedna nebo malé množství sloučenin [5,16]. 

 
2.5.1    Aromaticky aktivní látky v sýrech 

 

Sýry obsahují větší množství aromatických látek. Dle typů sýrů je rozdílné jak kvalitativní, 

tak kvantitativní zastoupení. Obecně pro sýry však platí, že většina aromaticky aktivních látek 

vzniká  během  zrání,  zejména  základními  metabolickými  procesy:  proteolýzou,  lipolýzou 

a metabolismem laktózy, laktátu a citrátu. 

 
2.5.1.1   Proteolýza 

 

K nejvýznamnějším   biochemickým   procesům,   které   probíhají   při   zrání   sýra,   patří 

hydrolýza kaseinových bílkovin, při které vznikají peptidy a volné aminokyseliny. Proteolýza 

v sýru může být katalyzována několika proteinázami. Jednou z nich je syřidlo (například 

chymozin).  Větší  část  syřidla  sice  odchází  do  syrovátky,  ale  část  zůstává  ve  sraženině. 

K podmínkám,  které  ovlivňují  množství  chymozinu  ve  sraženině,  patří  pH  zpracované 

sraženiny, množství přidaného chymosinu, obsah kaseinu v mléce, iontová síla i velikost 

kaseinových  micel.  U  sýrů  s bílou  plísní  na  povrchu,  u  kterých  je  syrovátka  odvedena 

ze sraženiny při nízkém pH, mají tyto zvýšený obsah zbytkového syřidla ve hmotě [31-33]. 

Další významnou proteinázou je plazmin, který je přirozeně obsažen v mléce. Plazmin 

štěpí  β-kasein  na  γ-kasein  a  proteosopeptony.  Plazmin  se  uplatňuje  hlavně  v sýrech 

s vysokodohřívanou  sýřeninou,  v sýrech,  kde  roste  během  zrání  pH  a  tavených  sýrech 

[31-33]. 

K hydrolýze kaseinů přispívají také bakterie mléčného kvašení, které obsahují specifické 

prolinové peptidázy, obsahující vysoké množství prolinu v primární struktuře [31-33]. 

Pro  plísňové  sýry  je  důležitá  přítomnost  plísně  (Penicillium  camemberti,  případně 

Penicillium roqueforti), které obsahují aktivní metaloproteinázy a peptidázy, které přispívají 

k proteolýze plísňových sýrů [31-33]. 

 
2.5.1.2   Lipolýza 

 

Degradace lipidů může probíhat oxidativními nebo hydrolytickými procesy. Oxidace lipidů 

se  ovšem  u  sýrů  prakticky  nevyskytuje  díky  nízkému  oxidačně-redukčnímu  potenciálu 

a nízkému množství polynenasycených mastných kyselin v mléčném tuku [31-33].
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Lipolýza je biochemický děj, kde probíhá enzymově katalyzovaná hydrolýza esterových 

vazeb triacylglycerolů. Produkty reakce jsou glycerol, mastné kyseliny a monoacyglyceroly 

nebo diacylglyceroly [31,32]. 

Lipolýza  může  být  v sýrech  od  velmi  mírné  až  po  rozsáhlou.  Rozsáhlá  lipolýza 

se vyskytuje především u sýrů s bílou plísní na povrchu, kde se asi 5-10 % mastných kyselin 

vyskytuje ve volné formě. 

Lipolytický enzym vyskytující se v mléce je lipoproteinová lipáza. Díky tomuto enzymu 

může v mléce velice rychle (10 s) nastat žluknutí. Enzym se ovšem sdružuje s kaseinovými 

micelami a mléčný tuk je tak chráněn membránou tukových kuliček. Většina přirozených 

lipoproteinových lipáz je také inaktivována, v rámci technologie zpracování mléka, pasterací. 

Enzym je proto důležitý hlavně u sýrů, které jsou vyráběny ze syrového mléka [31-33]. 

Bakterie    mléčného    kvašení    neprodukují    větší    množství    aktivních    lipáz.    Až 

při dlouhodobějším   zrání   mohou   mít   větší   aktivitu.   Přesto   jsou   u   sýrů   vyráběných 

z pasterovaného mléka významnými producenty lipolýzy. Příkladem takovýchto sýrů jsou 

gouda nebo čedar [31-33]. 

U plísňových sýrů jsou velmi důležitými producenty lipolýzy sekundární plísňové kultury, 

které produkují extracelulární lipázy [33]. 

 

2.5.1.3   Metabolismus zbytkové laktózy, laktátu a citrátu 
 

Zbytková laktóza, která neodešla do syrovátky, je metabolizována v prvních dnech zrání 

glykolýzou účinkem bakterii Lactococcus, případně fosfoketolázovou cestou. Úplná 

fermentace laktózy je velmi důležitá pro zabránění růstu nežádoucí sekundární mikroflóry. 

Produktem je L-laktát, D-laktát nebo racemická směs. Důležitý meziprodukt glykolýzy, 

pyruvát,  je  důležitý  pro  vznik  aromaticky  aktivních  látek  s kratším  řetězcem,  například 

acetoinu, acetaldehydu nebo etanolu [31-33]. 

Metabolismus  citrátu  má význam  především  u  sýrů  holandského  typu,  pro které jsou 

charakteristická drobná oka, což způsobuje uvolněný CO2. Je ale také důležitý pro vznik 

některých aromaticky aktivních látek, jako například acetoin, butan-2-on nebo acetát. 

 
2.5.2    Aromaticky aktivní látky sýrů s bílou plísní na povrchu 

 

U těchto sýrů je velmi důležitá kromě proteolýzy i lipolýza, činnost plísňové kultury 

Penicillium camemberti vede k tvorbě širokého spektra sloučenin, které tvoří jejich typickou 

výraznou chuť 42-44 . 

Za klíčové jsou považovány methylketony (především 2-heptanon a 2-nonanon) tvořené 

-oxidací   mastných   kyselin,   těkavé   mastné   kyseliny   (octová,   máselná)   a   alkoholy. Z 

metabolismu laktátu a citrátu byl jako klíčová složka Camembertu identifikován biacetyl. 

Někteří autoři uvádějí jako klíčovou složku Camembertu také laktony. 1-okten-3-ol a 1-okten- 

3-on jsou považovány za původce charakteristické „žampiónové“ chuti těchto sýrů [42]. 

U přezrálých sýrů, díky hlubokému rozkladu bílkovin, jsou typické sloučeniny síry, 

vznikající rozkladem sirných aminokyselin (dimethyldisulfid, dimethyltrisulfid) a amoniak 

ve vysokých koncentracích („čpavkové“ aroma) [42].
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2.6   Použité instrumentální techniky 
 

Pro stanovení aromaticky aktivních látek ve vzorcích sýrů s bílou plísní na povrchu lze 

využít řadu metod. Pro experimentální část této práce byla zvolena metoda mikroextrakce 

na pevné fázi ve spojení s plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (SPME-GC-MS). 

 
2.6.1    Mikroextrakce na pevnou fázi 

 

Principem mikroextrakce na pevné fázi (SPME) je sorpce složky vzorku na stacionární fázi 

pokrývající  křemenné  vlákno,  nacházející  se  uvnitř  kovové  jehly  (Obrázek  1.).  Jehla 

s vláknem se vsune do vzorku a vlákno se vysune. Po dosažení sorpční rovnováhy se vlákno 

zasune zpět, jehla se vytáhne ze vzorkovací matrice a vloží se do nástřikového prostoru 

chromatografu,  kde  se  opět  vysune.  Mezi  výhody  této  metody  patří  rychlost,  citlivost 

a vysoká přesnost [20]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1:  Jehla pro vzorkování pomocí SPME [20] 

 
2.6.2    Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

 

Spojení   plynové   chromatografie   s hmotnostní   detekcí   je   v dnešní   době   již   velmi 

využívanou analytickou metodou. Velkou výhodou tohoto spojení je vysoká separační 

schopnost  kapilární  plynové chromatografie  v kombinaci  s vysokou  specifitou  hmotnostní 

detekce. Výhodou hmotnostní detekce je také univerzálnost, selektivita nebo nízké detekční 

limity. Naopak nevýhodou je cena a vysoké nároky na údržbu [22,23]. 

Celá analýza začíná v plynovém chromatografu, kde se vzorek odpařuje. Dále je poháněn 

inertním nosným plynem, jako například heliem, argonem nebo dusíkem.  Jednotlivé složky 

se  oddělují  pomocí  kapilární  kolony.  Jakmile  se  komponenty  oddělí,  eluují  se  z kolony 

v různých časech, které se označují jako retenční časy. Po opuštění kolony se komponenty 

ionizují v hmotnostním spektrometru za použití elektronových nebo chemických ionizačních 

zdrojů. Ionizované molekuly jsou pak akcelerovány pomocí hmotnostního analyzátoru, což je 

kvadrupól nebo iontová past. Zde jsou ionty odděleny na základě jejich různých poměrů 

hmotnosti a náboje [2224]. 

Výsledek  analýzy  GC-MS  je  chromatogram  a  hmotnostní  spektrum  každé  složky 

analyzovaného  vzorku.  Je  využívána  jak  k identifikaci  sloučenin,  tak  ke  kvantitativnímu 

určení složek [22]. 
 

 

2.7   Přehled možností stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech 
 

Problematice stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech se věnuje mnoho publikací. 

Panseri a kol. stanovovali těkavé sloučeniny italského horského sýra Bitto s chráněným 

označením  původu.  Použili  headspace  sorpční  extrakci  (HSSE),   s  tepelnou  desorpcí
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a následnou   analýzu   pomocí   GC-MS.      Celkem   identifikovali   84   sloučenin,   z toho 

17 aldehydů,   10   ketonů,   15   esterů,   12   mastných   kyselin,   11   alkoholů,   11   terpenů 

a 8 uhlovodíků [26]. 

Tunick a kol. porovnávali těkavé sloučeniny v mléku, sýru a syrovátce. Použili metodu 

SPME-GC-MS.   Jako zástupce sýru byl zvolen Queso Fresco. Protože se tento sýr vyrábí 

bez startovacích bakteriálních kultur, bylo těkavých látek nalezeno méně, celkem 14.  Mezi 

nalezené sloučeniny patřily: pentan-2-on, pentan-2-ol, 3-methyl-1-butanol, hexan-2-on, 

ethylbutanoát,   hexan-1-ol,   heptan-2-on,   heptan-2-ol,   kyselina   oktanová,   ethyloktanoát, 

furanon, kyselina nonanová a undekan-2-on [27]. 

Frank a kol. studovali aromatické látky v sýru Cheddar s použitím SPME-GC-MS. Celkem 

bylo nalezeno 45 sloučenin. Byly nalezeny mastné kyseliny, uhlovodíky, aldehydy, ketony, 

estery, alkoholy, ale i sloučeniny síry, laktony, pyraziny, fenolové sloučeniny a benzenové 

deriváty [28]. 

Bintsis a Robinson  sledovali ve své práci vliv přídavných kultur na aromatické sloučeniny 

v tradičním   řeckém sýru   Feta.   Celkem   stanovili   54   sloučenin,   z toho   15   alkoholů, 

12 aldehydů, 8 ketonů, 5 esterů a 14 ostatních sloučenin [38]. 

Mei a kol. studovali těkavé látky v sýru Camembert. Opět použili SPME-GC-MS. Celkem 

stanovili    45    sloučenin,    z toho    16    kyselin,    8    ketonů,    6    alkoholů,    7    esterů 

a 8 neidentifikovaných sloučenin [29]. 

Vítová a kol. analyzovaly sýr obsahující plíseň Penicillium camemberti. Pro analýzu byla 

zvolena SPME-GC s plamenoionizační detekcí. Ve vzorku bylo identifikováno 32 sloučenin, 

z toho 11 alkoholů, 7 ketonů, 5 mastných kyselin, 3 aldehydy, 2 estery, 2 sloučeniny síry, 

1 sloučeniny dusíku a 1 uhlovodík [30].
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3    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 

3.1   Laboratorní vybavení 
 

3.1.1    Přístroje 

➢  Plynový  chromatograf  TraceTM   1310  se  split/splitless  injektorem  (Thermo  Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) 

 nosný  plyn: Helium, čistota 4.8., v tlakové lahvi s redukčním ventilem (SIAD, 

Česká republika) 

➢  Hmotnostní detektor ISQTM  LT Single Quadrupole (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) 

➢  Knihovna spekter NIST/EPA/NIH, Verze 2.0 (Gaithersburg, Maryland, USA) 

➢  Analytické digitální váhy HELAGO, GR–202–EC, Itálie 
➢  Počítač PC, Intel Pentium Procesor 
➢  Lednice 

 

3.1.2    Pracovní pomůcky 

➢  SPME vlákno, Supelco, Bellefonte, Pensylvania, USA; DVB/CAR/PDMS 50/30 µm 

➢  Vialky o objemu 10 ml se šroubovacím magnetickým uzávěrem 

➢  Běžné laboratorní sklo a pomůcky 
➢  Nůž, struhadlo 

 

 

3.2   Analyzované vzorky 
 

V experimentální části bylo analyzováno celkem 12 vybraných typů sýrů s bílou plísní na 

povrchu  české  i  zahraniční  produkce,  které  jsou/nejsou  nositeli  „chráněného  označení 

původu“; z toho 4 české (Brie, Hermelín, Kamadet, Olmín), 2 slovenské (Encián, Plesnivec) 

a 6 francouzských s chráněným označením původu (Crottin De Chavignol, Neufchatel Lait 

Cru,  Brie  De  Meaux,  Chabichou  Du  Poitou,  Chaource,  Camembert).  V následujících 

kapitolách (viz Tabulky 1-12 a Obrázky 2-13) jsou uvedeny informace o složení jednotlivých 

vzorků (dle informací na obalu). 

Vzorky byly zakoupeny v běžné tržní síti a uchovávány v chladničce (při teplotě 4 °C) 

až do doby analýzy.



19  

Kamadet 

Popis poloměkký sýr zrající s bílou plísní na povrchu plnotučný 

Tuk v sušině [%] 48 

Sušina [%] 51 

Složení Mléko,  jedlá  sůl,  mlékařské  kultury,  přírodní  barvivo  anatto, 

kultura ušlechtilé plísně camembertského typu 

Hmotnost [g] 120 

Výrobce Madeta, a.s. 
 

3.2.1    Hermelín 
 

Tabulka 1: Údaje na obalu vzorku Král sýrů- hermelín 

Král sýrů- hermelín 

Popis sýr s plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 26,4 

Sušina [%] 48 

Složení mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, Penicillium candidum 

Hmotnost [g] 120 

Výrobce v ČR 
 

 
 

Obrázek 2: Přední strana balení vzorku Král sýrů- hermelín 
 

 

3.2.2    Kamadet 
 

Tabulka 2: Údaje na obalu vzorku Kamadet
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Obrázek 3: Přední strana balení vzorku Kamadet 
 

 
 
 

3.2.3    Olmín 
 

Tabulka 3: Údaje na obalu vzorku Olmín 

Olmín 

Popis měkký zrající plnotučný sýr s plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 47 

Sušina [%] 42 

Složení mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury 

Hmotnost [g] 125 

Výrobce OLMA, a.s. 
 

 

 

Obrázek 4: Přední strana balení vzorku Olmín
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Encián 

Popis měkký zrající plnotučný sýr s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 43 

Složení pasterované  mléko,  jedlá  sůl,  syřidlo,  mlékařské  kultury, 

Penicillium candidum 

Hmotnost [g] 110 

Výrobce Tatranská mliekareň a.s. 

 

3.2.4    Brie 
 

Tabulka 4: Údaje na obalu vzorku Brie 

Brie 

Popis přírodní, měkký, zrající sýr s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 60 

Sušina [%] 49 

Složení pasterované kravské mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, živočišné 

syřidlo 

Hmotnost [g] 200 

Výrobce vyrobeno ve Francii, Prodávající Kaufland Česká republika v.o.s. 
 
 

 

 

Obrázek 5: Přední strana vzorku Brie 
 

 

3.2.5    Encián 
 

Tabulka 5: Údaje na obalu vzorku Encián
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Obrázek 6: Přední strana balení vzorku Encián 
 

 

3.2.6    Plesnivec 
 

Tabulka 6: Údaje na obalu vzorku Plesnivec 

Plesnivec 

Popis měkký zrající plnotučný sýr s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 43 

Složení pasterované  mléko,  jedlá  sůl,  syřidlo,  mlékařské  kultury, 

Penicillium candidum 

Hmotnost [g] 80 

Výrobce Tatranská mliekareň a.s. 
 
 

 

 

Obrázek 7: Přední strana balení vzorku Plesnivec
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Brie De Meaux 

Popis měkký zrající sýr s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 44 

Složení mléko, syřidlo, kultury, sůl 

Hmotnost [g] 2 600 

Výrobce région Seine et Marne 
 

3.2.7    Neufchatel Lait Cru 
 

Tabulka 7: Údaje o vzorku Neufchatel Lait Cru 

Neufchatel Lait Cru 

Popis měkký sýr 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 22 

Složení mléko, syřidlo, sůl, mlékařské kultury 

Hmotnost [g] 200 

Výrobce LA S.A.S. LES CATELIERS 
 

 
 
 
 

 
 

Obrázek 8: Přední strana balení vzorku Neufchatel Lait Cru 
 
 
 
 

3.2.8    Brie De Meaux 
 

Tabulka 8: Údaje o vzorku Brie De Meaux
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Obrázek 9: Přední strana balení a vzorek sýru Brie De Meaux 

 
 
 
 

3.2.9    Chaource 
 

Tabulka 9: Údaje o vzorku Chaource 

Chaource Hugerot 

Popis měkký zrající sýry s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 40 

Sušina [%] 40 

Složení termizované mléko, sůl, mlékárenské kultury, syřidlo 

Hmotnost [g] 250 

Výrobce Hergestellt durch 
 
 
 

 
Obrázek 10: Vzorek sýru Chaource
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Crottin de Chavignol 

Popis jemný zrající sýr s plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 42 

Složení mléko,   syřidlo,   kultury   bakterií,   chlorid   vápenatý,   sůl, 

pomocné látky 

Hmotnost [g] 90 

Výrobce Syndicat du Crottin de Chavignol 
 

3.2.10  Camembert 
 

Tabulka 10: Údaje o vzorku Camembert 

Camembert 

Popis měkký zrající sýr s bílou plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 46 

Složení mléko, syřidlo, Penicillium candidum 

Hmotnost [g] 250 

Výrobce LSH en Normandie 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 11: Přední strana balení vzorku Camembert 
 
 
 
 

3.2.11  Crottin de Chavignol 
 

Tabulka 11: Údaje o vzorku Crottin de Chavignol
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Obrázek 12: Přední strana balení a vzorek sýru Crottin de Chavignol 
 

 
 
 

3.2.12  Chabichou Du Poitou 
 

Tabulka 12: Údaje o vzorku Chabichou Du Poitou 

Chabichou Du Poitou 

Popis měkký kozí sýr s plísní na povrchu 

Tuk v sušině [%] 45 

Sušina [%] 42 

Složení mléko, syřidlo, sůl, mlékařské kultury 

Hmotnost [g] 150 

Výrobce la Vienne 
 
 

 

 
 

Obrázek 13: Vzorek sýru Chabichou du Poitou
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3.3   Použitá metoda SPME-GC-MS 
 

3.3.1    Příprava vzorku k analýze 
 

Nejprve byla odstraněna plíseň z povrchu sýra a zbylá hmota potom byla nastrouhána 

nebo nakrájena na malé kousky. Pokrájená hmota se následně smíchala pro získání 

reprezentativního vzorku. Poté byl odvážen 1g vzorku, který byl ihned vpraven do vialky. 

Vialka   byla   nakonec   uzavřena   magnetickým   uzávěrem,   aby   neunikaly   těkavé   látky 

Obrázek 14. 

 

 
Obrázek 14: Navážka vzorku ve vialkách 

 

 
 

 
 

Obrázek 15: Plynový chromatograf TraceTM 1310 s hmotnostním spektrometrem ISQTM LT
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3.3.2    Podmínky SPME-GC-MS analýzy 
 

Podmínky SPME: 

➢  Doba inkubace (temperování): 10 min 
➢  Doba extrakce: 20 min 

➢  Teplota agitátoru (teplota extrakce a inkubace): 40 °C 
➢  Agitátor zapnutý: 5 s 
➢  Agitátor vypnutý: 60 s 

➢  Množství vzorku: 1 g 
➢  Hloubka ponoření vlákna do vialky: 20 mm 

 

 

Podmínky GC-MS analýzy: 

➢  kapilární kolona TG-WaxMS (30 m x 0,25 mm x 0,5 μm) 

➢  teplota injektoru (desorpce): 240 °C 

➢  doba desorpce: 20 min 
➢  dávkování: splitless, ventil uzavřen 10 min 
➢  hloubka ponoření vlákna do injektoru: 40 mm 

➢  nosný plyn: helium, průtok 1 ml·min-1
 

➢  teplotní program: 40 °C s výdrží 2 min, vzestupný gradient 3 °C·min-1 do 110 °C 
s výdrží 10 min, vzestupný gradient 3 °C·min-1 do 200 °C s výdrží 0 min, celková 

doba analýzy 65 min 

➢  Hmotnostní detektor v modu EI 

o Energie ionizačních elektronů: 70 eV 

o Teplota iontového zdroje: 200 °C 

o Skenovací rozsah m/z: 30–370 amu 

o Rychlost skenování: 0,2 s 

 
3.3.3    Vyhodnocení výsledků analýzy 

 

Těkavé látky byly identifikovány pomocí programu Xcalibur 2.2 (Thermo Fisher Scientific 

Inc., Waltham, MA, USA) srovnáním hmotnostních spekter s knihovnou spekter. Vzorek byl vždy 

analyzován dvakrát (n = 2). 

Výsledky byly zpracovány pomocí programu MS Excel 2010. V rámci statistického 

vyhodnocení byl pro naměřená data vypočten průměrný retenční čas jako aritmetický průměr 

pro jednotlivé analýzy (TR) a relativní odchylka (δTR) v procentech. 

Pro zkoumání korelací mezi obsahem identifikovaných sloučenin byla použita metoda 

PCA  (Principal  Component  Analysis)  (statistický  software  Statistica,  v.  12.).  Obsah 

je vyjádřen semikvantitativně pomocí ploch příslušných píků na chromatogramu.  Veškeré 

statistické testování bylo provedeno na hladině statistické významnosti α = 0,05.
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4    VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

Tato  práce  je  pilotní  částí  projektu,  který  se  bude  zabývat  komplexní  charakterizací 

a srovnáním vybraných typů sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské 

unie“. Z širokého spektra různých typů sýrů byly pro experimentální část této práce vybrány 

sýry s bílou plísní na povrchu. Podle výše uvedeného rozdělení patří tyto sýry mezi měkké 

plísňové, plnotučné, zrající od povrchu. Během zrání u nich dochází k rozsáhlým změnám 

vlivem enzymatické aktivity použité plísně P. camemberti. 

Celkem bylo analyzováno 12 druhů sýrů, čtyři druhy českých a dva druhy slovenských, 

běžně dostupných v tržní síti. Všechny tyto sýry jsou vyrobeny z kravského pasterovaného 

mléka. Dále bylo analyzováno 6 druhů francouzských sýrů s chráněným označením původu. 

Dva z nich jsou vyrobeny ze syrového kozího mléka, ostatní ze syrového kravského mléka, 

pouze sýr Chaource uvádí na obalu, že bylo použito mléko termizované. Použitím syrového 

mléka může docházet ke vzniku většího množství aromatických látek díky nativním enzymům 

pocházejícím ze syrového mléka. 

Hlavním cílem této práce je srovnání vzorků na základě profilu aromaticky aktivních látek, 

jejich identifikace byla provedena pomocí metody SPME-GC-MS za podmínek uvedených 

v kap. 3.3. Tato metoda je zavedena na ÚCHPBT a je používána na analýzu vzorků sýrů 

v rámci  diplomových  a  bakalářských  prací.  Její  optimalizace  a  validace  byla  provedena 

v práci Koubka [34]. 
 

 

4.1   Identifikace aromaticky aktivních látek ve vzorcích sýrů 
 

Identifikace aromaticky aktivních látek byla provedena srovnáním hmotnostních spekter 

s dostupnou knihovnou spekter. Tabulka 13 a 14 shrnuje všechny identifikované aromaticky 

aktivní látky nalezené v 4 českých  (Hermelín, Kamadet, Olmín a Brie) a 2 slovenských 

(Encián, Plesnivec) sýrech. Tabulka 15 a 16 pak všechny aromaticky aktivní látky nalezené 

ve francouzských   sýrech   s chráněným   označením   původu,   v zastoupení   4   kravských 

(Neufchatel  Lait  Cru,  Brie  De  Meaux,  Chaource,  Camembert)  a  2  kozích  (Crottin 

de Chavignol, Chabichou Du Poitou) sýrů. 

Vzhledem k mírným odchylkám retenčních časů je vždy uveden průměr (ze všech 

měřených vzorků), relativní směrodatná odchylka se pohybovala téměř u všech sloučenin 

< 1 %, což lze považovat za výbornou opakovatelnost. 

Symbol „*“ v tabulce udává pravděpodobnost shody dané sloučeniny s knihovnou spekter 

<50 %. Symbol „**“ udává pravděpodobnost >50 %. 

Celkem  bylo  ve  vybraných  vzorcích  sýrů  identifikováno  78  těkavých  látek,  z toho 

20 alkoholů, 19 esterů, 12 ketony, 11 kyselin, 4 sirné sloučeniny, 3 uhlovodíky, 3 laktony, 

2 aldehydy, 2 fenoly a 1 dusíkatá sloučenina. 

 
4.1.1    Identifikace sloučenin ve vzorcích  českých a slovenských sýrů 

 

Tyto sýry jsou dle platné legislativy vyrobeny z pasterovaného kravského mléka. Celkem 

v nich  bylo  nalezeno  69  těkavých  sloučenin,  z toho  18  alkoholů,  17  esterů,  12  ketonů, 

10 karboxylových kyselin, 3 laktony, 2 aldehydy, 2 sirné sloučeniny, 1 fenol a 1 dusíkatá 

sloučenina (viz Tabulka 13 a 14).
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Srovnáním  počtu  identifikovaných  těkavých  látek  jednotlivých  sýrů  bylo  zjištěno, 

že nejvíce  jich  obsahoval  Hermelín,  a  to  celkem  55  sloučenin-  16  alkoholů,  12  ketonů, 

12 esterů, 8 karboxylových kyselin, 2 sirné sloučeniny, 1 aldehyd, 1 uhlovodík, 1 fenol, 

1 lakton a 1 dusíkatou sloučeninu. 

V sýru  Kamadet  bylo  identifikováno  celkem  49  těkavých  látek,  z toho  12  ketonů, 

12 alkoholů, 11 esterů, 8 karboxylových kyselin, 2 sirné sloučeniny, 1 aldehyd, 1 uhlovodík, 

1 lakton, 1 dusíkatá sloučenina. 

Olmín obsahoval 54 těkavých látek se zastoupením 15 alkoholů, 15 esterů, 11 ketonů, 

6 karboxylových kyselin, 3 uhlovodíky, 1 aldehyd, 1 lakton, 1 dusíkatá a 1 sirná sloučenina. 

Nejméně  těkavých  látek  nejen  z této  skupiny  sýrů,  ale  ze  všech  naměřených,  bylo 

identifikováno v sýru Brie. Celkem se jedná o 16 těkavých látek, a to 6 ketonů, 5 alkoholů, 

3 karboxylové kyseliny a 2 sirné sloučeniny. 

V sýru Encián bylo nalezeno celkem 38 těkavých sloučenin, z toho 10 ketonů, 9 alkoholů, 

7 esterů, 6 karboxylových kyselin, 2 aldehydy, 2 laktony, 1 uhlovodík a 1 sirná sloučenina. 

V plesnivci  bylo  identifikováno  33  těkavých  látek  v zastoupení  9  ketonů,  8  alkoholů, 

8 esterů, 3 karboxylových kyselin, 2 uhlovodíků, 1 aldehydu, 1 laktonu a 1 sirné sloučeniny. 

Porovnáním lze říci, že důležitou roli v sýrech hrají především alkoholy, estery, ketony 

a karboxylové kyseliny, které jsou ve všech sýrech mezi nejvíce zastoupenými. Některé látky 

byly identifikovány ve všech analyzovaných českých a slovenských sýrech, a to pentan-2on, 

heptan-2-on,   8-nonen-2-on,   dekan-2-on,   undekan-2-on,   3-methylbutanol,   nonan-2-on, 

nonan-2-ol, kyselina hexanová, kyselina oktanová, dimethylsulfon, fenylethylalkohol. Mezi 

další často se vyskytující těkavé látky patřil také hexan-2-on, hexan-2-ol, oktan-2-on, acetoin, 

heptan-2-ol,  kyselina  octová,  benzaldehyd,  ethyl  ester  dekanové  kyseliny,  ethyl  ester 

benzoové kyseliny, ethyl ester dodekanové kyseliny, benzylalkohol a kyselina dodekanová. 

 
4.1.2    Identifikace sloučenin ve vzorcích francouzských sýrů 

 

Tyto  sýry,  jak  již  bylo  zmíněno,  jsou  vyrobeny  ze  syrového  mléka.  Bylo  v nich 

identifikováno  celkem  52  těkavých  sloučenin,  z toho  14  alkoholů,  10  ketonů,  9  esterů, 

8 karboxylových kyselin, 4 sirné sloučeniny, 3 aldehydy, 2 laktony, 1 uhlovodík a 1 fenol 

(viz Tabulka 15 a 16). 

V sýru  Neufchatel  Lait  Cru  bylo  identifikováno  celkem  30  těkavých  látek,  z toho 

7 alkoholů,  7  ketonů,  6  karboxylových  kyselin,  4  estery,  2  sirné  sloučeniny,  1  aldehyd, 

1 lakton, 1 fenol a 1 kyslíkatá sloučenina. 

Nejméně těkavých látek bylo nalezeno v sýru Brie De Meaux, celkem 19 - 8 ketonů, 

6 alkoholů, 2 sirné sloučeniny, 1 uhlovodík, 1 ester a 1 aldehyd. 

Naopak   nejvíce   těkavých   látek   bylo   identifikováno   v sýru   Chaource   (vyrobený 

z termizovaného mléka). Celkem tedy 32 sloučeniny, se zastoupením 9 alkoholů, 9 ketonů, 

8 karboxylových kyselin, 2 sirných sloučenin, 2 laktony a 1 aldehydem. 

V sýru  Camembert  bylo  nalezeno  celkem  28  těkavých  sloučenin,  z toho  8  alkoholů, 

6 karboxylových kyselin, 5 ketonů, 3 sirné sloučeniny, 3 estery, 2 laktony a 1 aldehyd. 

V Crottin de Chavignol, jako jednom ze zástupců kozích sýrů, bylo obsaženo celkem 

30 těkavých látek, v zastoupení 8 alkoholů, 7 esterů, 6 karboxylových kyselin, 3 sirných 

sloučenin, 2 ketonů, 2 aldehydů, 1 uhlovodíku a 1 fenolu.
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V druhém ze zástupců kozích sýrů, Chabichou Du Poitou, bylo identifikováno celkem 

27 těkavých  látek,  z toho  8  alkoholů,  6  karboxylových  kyselin,  3  ketonů,  3  aldehydů, 

3 sirných sloučenin, 2 ester, 1 uhlovodík a 1 fenol. 

Porovnáním   jednotlivých   francouzských   sýrů   byl,   stejně   jako   u   sýrů   českých 

a slovenských, zjištěn vyšší výskyt zejména alkoholů, esterů, ketonů a karboxylových kyselin. 

Některé  z identifikovaných  látek  byly  nalezeny  ve  všech  analyzovaných  francouzských 

sýrech, a to ethanol, pentan-2-ol, 3-methylbutanol a heptan-2-ol. Mezi další nalezené 

významné těkavé látky patří pentan-2-on, hexyl ester octové kyseliny, oktan-2-on, acetoin, 

dimethyltrisulfid, ethyl ester oktanové kyseliny, kyselina octová, nonan-2-ol, benzaldehyd, 

kyselina máselná, tridekan-2-on nebo kyselina oktanová. 

 

4.1.3 Srovnání identifikovaných sloučenin v sýrech vyrobených z pasterovaného 

vs. nepasterovaného mléka 
 

Porovnáním českých a slovenských sýrů s francouzskými byl zjištěn rozdíl mezi počtem 

identifikovaných těkavých látek. Jak již bylo zmíněno u českých a slovenských jich bylo 

nalezeno celkem 69, zatímco u francouzských 52. Mezi nejčastější sloučeniny, vyskytující 

se ve   většině   sýrů,   patří   ethanol,   pentan-2-on,   hexan-2-on,   pentan-2-ol,   heptan-2-on, 

3-methylbutanol, oktan-2on, acetoin, heptan-2-ol, 8-nonen-2-on, kyselina octová, nonan-2-ol, 

benzaldehyd, dimethylsulfoxid, undekan-2-on, dimethylsulfon, fenylethylalkohol, kyselina 

oktanová a kyselina dekanová. 

Nejméně těkavých látek bylo identifikováno v sýru Brie, kde bylo nalezeno 16 těkavých 

látek.  Ovšem  i  v jeho  původní  francouzské  variantě,  tedy  v sýru  Brie  de  Meaux,  bylo 

nalezeno méně látek (19) ve srovnání s ostatními analyzovanými vzorky. Shodně v obou 

vzorcích byl nalezen pentan-2-on, pentan-2-ol, heptan-2-on, 3-methylbutanol, heptan-2-ol, 

nonan-2-on, 8-nonen-2-on, dekan-2-on, nonan-2-ol a undekan-2-on. 

Podobnost technologie výroby je zřejmá také u českého sýru Kamadet a francouzského 

sýru  Camembert.  Mezi  sloučeniny  identifikované  v obou  typech  sýrů  patří  heptan-2-on, 

3-methylbutanol,   acetoin,   heptan-2-ol,   nonan-2-on,   ethyl   ester   oktanové   kyseliny, 

8-nonen-2-on,   kyselina   octová,   nonan-2-ol,   kyselina   3-methylbutanová,   tridekan-2-on, 

kyselina hexanová, dimethylsulfon, fenylethylalkohol, dehydromevalonik lakton, kyselina 

oktanová a kyselina dekanová. 

Zřejmá podobnost z hlediska výskytu těkavých sloučenin je v sýru Hermelín a Camembert. 

V obou sýrech byl nalezen ethanol, pentan-2-ol, heptan-2-on, 3 methylbutanol, hexan-2-ol, 

acetoin,  heptan-2-ol,  nonan-2on,  ethyl  ester  oktanové  kyseliny,  8-nonen-2-on,  kyselina 

octová, nonan-2-ol, 3-methylbutanová kyselina, tridekan-2-on, kyselina hexanová, 

dimethylsulfon, fenylethylalkohol, dehydromevalonik lakton, isopropyl palmitát a kyselina 

dekanová. 

 
4.1.4 Srovnání identifikovaných sloučenin v sýrech vyrobených z kravského vs. 

kozího mléka 
 

Velmi zajímavé je také srovnání identifikovaných těkavých látek v kravském a kozím sýru. 

Některé  těkavé  látky  byly  totiž  identifikovány  pouze  v sýrech  kravských,  ale  v žádném 

z kozích, příkladem jsou heptan-2-on, nonan-2-on a 8-nonen-2-on. Naopak některé těkavé
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látky byly nalezeny pouze v sýrech kozích, a tak lze předpokládat, že se podílí na typickém 

„kozím“ aroma. Jsou jimi isovanilin a ethyl ester dodekanové kyseliny. 

 
4.1.5    Význam identifikovaných sloučenin pro aroma plísňových sýrů 

 

Nejvíce bylo  ve  vzorcích identifikováno  alkoholů.  Primární  alkoholy  vznikají  redukcí 

odpovídajících aldehydů a mají převážně ovocné aroma. Ethanol je tvořen fermentací laktózy. 

Sekundární alkoholy vznikají redukcí příslušných methylketonů a specifikují se výraznější 

chutí [30, 46]. 

Mezi další často se vyskytující sloučeniny patří estery, vznikající esterifikací mastných 

kyselin primárními nebo sekundárními alkoholy. Jejich vůně je významná i při malých 

koncentracích. Bývá ovocná až sladká [30, 46, 48]. 

Ketony patří mezi typické sloučeniny aroma plísňových sýrů. Vznikají zejména β-oxidací 

mastných kyselin, případně z β-ketokyselin. Jejich aroma je plesnivé, houbové až ovocné 

[30,37]. 

Velmi důležitou složku aroma plísňových sýrů tvoří mastné kyseliny. Největší část vzniká 

rozkladem mléčného tuku, pouze menší část pak může pocházet z degradace aminokyselin 

a laktózy, ale mohou také vzniknout oxidací ketonů, esterů nebo aldehydů.  Aroma mastných 

kyselin je kyselé, octové, apod. [30,47]. 

Sirné   sloučeniny   nalezené   v plísňových   sýrech   vznikají   rozkladem   aminokyselin 

s obsahem  síry.  Jejich  aroma  je  charakterizováno  jako  česnekové,  květákové  nebo  zelné 

[30,37]. 

V menším  počtu  byly  zaznamenány  uhlovodíky,  které  jsou  sekundárními  metabolity 

autooxidace lipidů. Nebylo u nich nalezeno žádné typické aroma, mohou být ovšem 

metabolizovány za tvorby dalších aromatických sloučenin [30,37]. 

Aldehydy  s přímým  řetězce  jsou  tvořeny  β-oxidací  nenasycených  mastných  kyselin, 

případně aminokyselin. S rozvětveným řetězcem pouze z aminokyselin. Aldehydy se rychle 

mění na příslušné alkoholy nebo kyseliny. Pravděpodobně proto byly identifikovány pouze 

dvě sloučeniny patřící do této skupiny [30,47]. 

Dusíkaté sloučeniny jsou produkty rozkladu aminokyselin [30].
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Tabulka 13a: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Hermelínu, Kamadetu 

a Olmínu 
 

 TR [min] Kr1 Kr2 Kam1 Kam2 Ol1 Ol2  

Ethanol 4,77 ** — — — — ** aa [35,40] 

Pentan-2-on 5,79 ** ** ** ** ** ** aa [40] 

Ethyl ester máselné kyseliny 7,49 — — — — — ** aa [38,40] 

2-methylethyl ester máselné 
kyseliny 

 
7,95 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
** 

 
a 

Dodekan 8,49 — — — — — ** a 

Butyl ester octové kyseliny 8,63 * * — — — ** aa [35] 

Hexan-2-on 8,96 ** ** ** ** ** ** aa [38] 

2-methylpropan-1-ol 9,64 — — — — — — aa [38,39,40] 

Pentan-2-ol 10,56 * * — * ** * aa[40] 

Pentyl ester octové kyseliny 12,53 ** ** ** ** ** ** a 

Heptan-2-on 12,97 ** ** ** ** ** ** aa [35,38,40] 

Limonen 13,34 — — — — — * aa[38,41] 

3-methylbutan-1-ol 14,07 * ** * * * * aa [35,40,41] 

Hexan-2-ol 14,59 ** * — — * * aa[40] 

Hexyl ester octové kyseliny 15,55 ** ** ** * ** ** a 

Pentanol 15,84 ** * ** ** ** ** aa [35] 

Hexyl ester octové kyseliny 16,80 — — — — ** ** a 

Oktan-2-on 17,32 ** ** ** ** ** ** aa[40] 

Acetoin (3-hydroxybutan-2-on) 17,52 ** ** ** ** — ** aa [35] 

Heptan-2-ol 18,85 ** ** * ** — — aa [35,40] 

6-okten-2-on 19,41 * * * * — — a 

6-methylhept-5-en-2-on 19,67 ** ** ** ** — * a 

Ethyl ester mléčné kyseliny 19,98 ** — * * — ** a 

Hexanol 20,29 * * * — — ** aa [35] 

Heptyl ester octové kyseliny 21,13 ** ** ** ** ** * a 

Nonan-2-on 21,87 ** ** * ** ** ** aa [35,38,40] 

Oktanol 23,09 * * — — * * a 

6-heptenyl ester octové 
kyseliny 

 
23,43 

 
* 

 
** 

 
** 

 
* 

 
* 

 
** 

 
a 

Ethyl ester oktanové kyseliny 23,70 ** ** ** ** ** ** aa[40] 

8-nonen-2-on 24,18 ** ** ** ** ** ** a 

Heptanol 24,61 * ** * * * * aa [35] 

Kyselina octová 25,43 ** * ** * ** ** aa [35,37] 

Dekan-2-on 26,18 ** ** ** ** ** * aa[37] 

Isovanilin 26,91 — — — — — — a 

Nonan-2-ol 27,44 ** ** ** * ** ** aa [35,40] 

Benzaldehyd 27,91 * * * * * * aa[36,38] 

Butan-2,3-diol 30,14 — — — — * ** aa[35] 

Kyselina propionová 29,70 — — * * * * aa[35] 
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Tabulka 13b: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Hermelínu, Kamadetu 

a Olmínu 
 

 TR [min] Kr1 Kr2 Kam1 Kam2 Ol1 Ol2  

Dimethylsulfoxid 30,63 * * * * — — aa[37,38] 

Butan-2,3-diol 30,89 * * * * — — aa[35] 

Undekan-2-on 32,06 ** * * ** * ** aa[35,40] 

Butyrolacton 34,54 — — — — — — a 

Ethyl ester dekanové kyseliny 35,00 * ** * ** ** ** aa [35] 

Kyselina máselná 36,02 — — — — — — aa[35,37,39] 

Ethyl ester benzoové kyseliny 37,34 ** * ** ** ** ** aa[41] 

Kyselina 3-methylbutanová 38,87 * ** ** * ** * aa [35,41] 

2-undekanol 41,02 * * — — * * a 

α-Farnnesene 42,53 * * ** ** * * aa[41] 

Tridekan-2-on 45,72 — * * * * * a 

Ethyl ester dodekanové 
kyseliny 

 
47,35 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
aa[35] 

Kyselina hexanová 48,37 * * ** ** ** * aa[35,37,40] 

Benzylalkohol 49,08 * * * * — ** aa[36] 

Dimethylsulfon 50,20 ** ** ** ** ** ** a 

Fenylethylalkohol 50,51 ** ** ** ** ** ** aa[36,38,40] 

Butan-1,4-diol 51,11 * ** ** * * ** a 

Kyselina 2-ethylhexanová 52,53 ** * ** ** — — a 

Dekanol 40,20 * * — * * * a 

Fenol 54,50 * * — — — — aa[5,38,40] 

Dehydromevalonik lakton 54,68 ** ** ** ** ** ** a 

2-pyrrolidinon 55,28 ** ** ** ** ** ** a 

Ethyl ester tetradekanové 
kyseliny 

 
55,62 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
* 

 
** 

 
a 

 
Kyselina oktanová 

 
56,72 

 
* 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

aa 
[35,37,40] 

Kyselina 
cyklohexylkarboxylová 

 
57,65 

 
* 

 
* 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
a 

Kyselina nonanová 60,29 * * ** * — — a 

Tetrahydro-6-penty-2H-pyran- 
2-on 

 
60,66 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
a 

Isopropyl palmitát 61,96 ** * * * — — a 

Ethyl ester palmitové kyseliny 62,56 — * — — ** ** a 

Kyselina dekanová 63,58 — * ** * ** ** aa[35,37] 

Decyl ester dekanové kyseliny 64,07 — — * * — — a 

 
Zkratky  v tabulce:  TR-  retenční  čas  látky;  Kr-Hermelín-Král  sýrů;  Kam-  Kamadet,    Ol- 

Olmín; index 1,2 - první resp. druhá analýza; *pravděpodobnost shody dané sloučeniny 

s knihovnou spekter <50%; ** pravděpodobnost >50%; — látka nebyla pro daný vzorek 

nalezena; a- látka pravděpodobně aromaticky aktivní; aa- látka prokazatelně aromaticky 

aktivní



 

Tabulka 14a: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Brie, Enciánu a Plesnivci 
 

 TR [min] Br1 Br2 En1 En2 Pl1 Pl2  

Ethanol 4,77 — — ** * — ** aa [35,40] 

Pentan-2-on 5,79 ** ** ** ** ** ** aa [40] 

Ethyl ester máselné kyseliny 7,49 — — — — — — aa [38,40] 

2-methylethyl ester máselné 
kyseliny 

 
7,95 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
** 

 
a 

Dodekan 8,49 — — * * — ** a 

Butyl ester octové kyseliny 8,63 — — — — — ** aa [35] 

Hexan-2-on 8,96 — — * * ** * aa [38] 

2-methylpropan-1-ol 9,64 — — — — — ** aa [38,39,40] 

Pentan-2-ol 10,56 * * ** ** ** ** aa[40] 

Pentyl ester octové kyseliny 12,53 — — ** * ** ** a 

Heptan-2-on 12,97 ** * ** ** ** ** aa [35,38,40] 

Limonen 13,34 — — — — — * aa[38,41] 

3-methylbutan-1-ol 14,07 * * * * * * aa [35,40,41] 

Hexan-2-ol 14,59 — — — — — — aa[40] 

Hexyl ester octové kyseliny 15,55 — — — — — ** a 

Pentanol 15,84 — — — — — — aa [35] 

Hexyl ester octové kyseliny 16,80 — — — — — — a 

Oktan-2-on 17,32 — — ** ** ** ** aa[40] 

Acetoin (3-hydroxybutan-2-on) 17,52 — — ** ** ** ** aa [35] 

Heptan-2-ol 18,85 ** ** * * * ** aa [35,40] 

6-okten-2-on 19,41 — — — — — — a 

6-methylhept-5-en-2-on 19,67 — — — — — — a 

Ethyl ester mléčné kyseliny 19,98 — — — — — — a 

Hexanol 20,29 — — — — — — aa [35] 

Heptyl ester octové kyseliny 21,13 — — ** — — — a 

Nonan-2-on 21,87 ** ** * * ** ** aa [35,38,40] 

Oktanol 23,09 — — — — — — a 

6-heptenyl ester octové kyseliny 23,43 — — — — — — a 

Ethyl ester oktanové kyseliny 23,70 — — — — — ** aa[40] 

8-nonen-2-on 24,18 ** ** ** ** ** ** a 

Heptanol 24,61 — — — — — — aa [35] 

Kyselina octová 25,43 — — ** ** — — aa [35,37] 

Dekan-2-on 26,18 * * * * ** — aa[37] 

Isovanilin 26,91 — — * * — — a 

Nonan-2-ol 27,44 ** ** * * * * aa [35,40] 

Benzaldehyd 27,91 — — * * * * aa[36,38] 

Butan-2,3-diol 30,14 — — — * — — aa[35] 

Kyselina propionová 29,70 — — — — — — aa[35] 
 

 
 
 
 
 
 

35



36  

Tabulka 14b: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Brie, Enciánu a Plesnivci 
 

 TR [min] Br1 Br2 En1 En2 Pl1 Pl2  

Dimethylsulfoxid 30,63 * * — — — — aa[37,38] 

Butan-2,3-diol 30,89 — — — — — — aa[35] 

Undekan-2-on 32,06 ** ** ** * ** * aa[35,40] 

Butyrolacton 34,54 — — ** ** — — a 

Ethyl ester dekanové kyseliny 35,00 — — * * ** * aa [35] 

Kyselina máselná 36,02 ** ** — ** — — aa[35,37,39] 

Ethyl ester benzoové kyseliny 37,34 — — * * — — aa[41] 

Kyselina 3-methylbutanová 38,87 — — — — — — aa [35,41] 

2-undekanol 41,02 — — — — — — a 

α-Farnnesene 42,53 — — — — — — aa[41] 

Tridekan-2-on 45,72 — — ** * — — a 

Ethyl ester dodekanové 
kyseliny 

 
47,35 

 
— 

 
— 

 
* 

 
** 

 
* 

 
* 

 
aa[35] 

Kyselina hexanová 48,37 ** ** ** * * * aa[35,37,40] 

Benzylalkohol 49,08 — — * * — * aa[36] 

Dimethylsulfon 50,20 ** ** ** ** ** ** a 

Fenylethylalkohol 50,51 ** ** ** ** ** ** aa[36,38,40] 

Butan-1,4-diol 51,11 — — — — — — a 

Kyselina 2-ethylhexanová 52,53 — — ** — — — a 

Dekanol 40,20 — — ** — — — a 

Fenol 54,50 — — — — — — aa[5,38,40] 

Dehydromevalonik lakton 54,68 — — — — — — a 

2-pyrrolidinon 55,28 — — — — — — a 

Ethyl ester tetradekanové 
kyseliny 

 
55,62 

 
— 

 
— 

 
— 

 
* 

 
— 

 
— 

 
a 

 
Kyselina oktanová 

 
56,72 

 
** 

 
** 

 
** 

 
* 

 
** 

 
** 

aa 
[35,37,40] 

Kyselina 
cyklohexylkarboxylová 

 
57,65 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
a 

Kyselina nonanová 60,29 — — — — — — a 

Tetrahydro-6-penty-2H-pyran- 
2-on 

 
60,66 

 
— 

 
— 

 
** 

 
— 

 
** 

 
* 

 
a 

Isopropyl palmitát 61,96 — — — — — — a 

Ethyl ester palmitové kyseliny 62,56 — — * ** ** * a 

Kyselina dekanová 63,58 — — ** ** ** ** aa[35,37] 

Decyl ester dekanové kyseliny 64,07 — — — — — — a 

 
Zkratky v tabulce: TR- retenční čas látky; Br-Brie; En- Encián; Pl- Plesnivec; index 1,2 - 

první resp. druhá analýza; *pravděpodobnost shody dané sloučeniny s knihovnou spekter 

<50%;  ** pravděpodobnost  >50%;  —  látka  nebyla  pro  daný  vzorek  nalezena;  a-  látka 

pravděpodobně aromaticky aktivní; aa- látka prokazatelně aromaticky aktivní
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Tabulka 15a: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Neufchatel Lait Cru, Brie 

De Meaux a Chaource 
 

 TR 
[min] 

 
Ne1 

 
Ne2 

BrMe 
1 

BrMe 
2 

Chao 
1 

Chao 
2 

 

Ethanol 4,78 ** ** ** ** ** ** aa [35,40] 

Pentan-2-on 5,80 ** ** ** ** ** ** aa [40] 

Ethyl ester máselné kyseliny 7,50 ** ** — — — — aa [38,40] 

2-methylethyl ester máselné 
kyseliny 

 
8,00 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

a 

Disulfid dimethyl 8,75 — — ** ** — — aa[40] 

Hexan-2-on 9,00 — — — — ** ** aa [38] 

 
2-methylpropan-1-ol 

 
9,50 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
** 

 
— 

aa [38,39,4 
0] 

Pentan-2-ol 10,65 * * ** ** * * aa[40] 

 
Heptan-2-on 

 
13,00 

 
** 

 
* 

 
** 

 
* 

 
** 

 
** 

aa 
[35,38,40] 

Limonen 13,26 — — — ** — — aa[38,41] 

 
3-methylbutanol 

 
14,06 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

aa 
[35,40,41] 

Hexan-2-ol 14,61 — — — — ** ** aa[40] 

Hexyl ester octové kyseliny 15,12 ** ** — — — — a 

Pentanol 16,26 — — — — — —  

Oktan-2-on 17,38 ** ** ** ** ** ** aa[40] 

Acetoin (3-hydroxybutan-2-on) 17,55 — — ** ** ** * aa [35] 

Heptan-2-ol 18,87 ** * ** * ** ** aa [35,40] 

1-butoxypropan-2-ol 19,74 — — ** ** — —  

Dimethyl trisulfid 21,54 — — ** ** — — aa[40] 

 
Nonan-2-on 

 
21,86 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
* 

 
* 

aa 
[35,38,40] 

Nonanal 22,08 — — — — — —  

Thio S-butylester hexanové 
kyseliny 

 
22,41 

 
— 

 
— 

 
* 

 
— 

 
— 

 
— 

a 

Oktanol 23,16 * — — — — — a 

Ethyl ester oktanové kyseliny 23,74 ** ** — — — — aa[40] 

8-nonen-2-on 24,21 ** ** ** ** ** ** a 

Kyselina octová 25,41 ** ** — — * ** aa [35,37] 

Dekan-2-on 25,89 — — * * — — aa[37] 

Isovanilin 27,00 — — — — — —  

Nonan-2-ol 27,51 ** ** * * ** ** aa [35,40] 

Benzaldehyd 28,65 — * * * * * aa[36,38] 

Butan-2,3-diol 28,72 — — — — * ** aa[35] 

Linalool 29,09 — — — — — — aa[41] 

Kyselina propionová 29,79 — — — — * * aa[35] 

Dimethylsulfoxid 30,49 * * — — — * a 

Kyselina 3-methylbutanová 31,87 — — — — ** ** aa [35,41] 

Undekan-2-on 32,11 ** ** ** — ** ** aa[35,40] 
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Tabula 15b: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Neufchatel Lait Cru, Brie 

De Meaux a Chaource 

 
 TR 

[min] 
 
Ne1 

 
Ne2 

 
BrMe1 

 
BrMe2 

 
Chao1 

 
Chao2 

 

Ethyl ester dekanové kyseliny 35,13 — — — — — — aa [35] 

Kyselina máselná 35,87 ** ** — — ** ** aa[35,37,39] 

Kyselina 3-methylbutanová 39,05 * * — — ** * aa [35,41] 

2-undekanol 41,13 * — — — — — a 

Tridekan-2-on 45,81 ** ** — — ** ** a 

2-fenylethyl ester octové kyseliny 46,19 ** ** — — — —  

Ethyl ester dodekanové kyseliny 47,49 — — — — — — aa[35] 

Kyselina hexanová 48,31 ** * — — * ** aa[35,37,40] 

Dimethylsulfon 50,24 ** ** — — ** ** a 

Fenylethylalkohol 50,54 — — — — ** ** aa[36,38,40] 

Dehydromevalonik lakton 54,72 ** ** — — ** ** a 

 
Oktanová kyselina 

 
56,75 

 
** 

 
* 

 
— 

 
— 

 
* 

 
** 

aa 
[35,37,40] 

Eugenol 61,19 — ** — — ** — aa[41] 

Tetrahydro-6-penty-l2-H-pyran- 
2-one 

 
60,67 

 
** 

 
* 

 
— 

 
— 

 
** 

 
** 

a 

Isopropyl palmitat 61,82 — — — — — — a 

Kyselina dekanová 63,66 ** ** — — ** ** aa[35,37] 

 
Zkratky v tabulce: TR- retenční čas látky; Ne- Neufchatel Lait Cru; BrMe- Brie De Meaux; 

Chao- Chaource; index 1,2 - první resp. druhá analýza; * pravděpodobnost shody dané 

sloučeniny s knihovnou spekter <50%; ** pravděpodobnost >50%; — látka nebyla pro daný 

vzorek nalezena; a- látka pravděpodobně aromaticky aktivní; aa- látka prokazatelně 

aromaticky aktivní
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Tabulka 16a: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Camembert, Crottin de 

Chavignol a Chabichou Du Poitou 
 

 TR 
[min] 

 
Cam1 

 
Cam2 

 
Cr1 

 
Cr2 

 
Chab1 

 
Chab2 

 

Ethanol 4,78 ** ** ** ** ** ** aa [35,40] 

Pentan-2-on 5,80 — — — — — — aa [40] 

Ethyl ester máselné 
kyseliny 

 
7,50 

 
— 

 
— 

 
** 

 
** 

 
— 

 
— 

 
aa [38,40] 

2-methylethyl ester máselné 
kyseliny 

 
8,00 

 
— 

 
— 

 
** 

 
** 

 
— 

 
— 

a 

Disulfid dimethyl 8,75 ** ** ** ** ** ** aa[40] 

Hexan-2-on 9,00 — — — — — — aa [38] 

2-methylpropan-1-ol 9,50 ** ** — — — — aa [38,39,40] 

Pentan-2-ol 10,65 ** ** ** ** ** ** aa[40] 

Heptan-2-on 13,00 ** ** — — — — aa [35,38,40] 

Limonen 13,26 — — * — * — aa[38,41] 

3-methylbutanol 14,06 * ** * * * * aa [35,40,41] 

Hexan-2-ol 14,61 — — — — — — aa[40] 

Hexyl ester octové kyseliny 15,12 ** ** ** ** ** ** a 

Pentanol 16,26 — — * * * —  

Oktan-2-on 17,38 — — — — — — aa[40] 

Acetoin (3-hydroxybutan-2- 
on) 

 
17,55 

 
** 

 
* 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
aa [35] 

Heptan-2-ol 18,87 * * * * * * aa [35,40] 

1-butoxypropan-2-ol 19,74 — — — — * *  

Dimethyl trisulfid 21,54 ** ** ** ** * ** aa[40] 

Nonan-2-on 21,86 ** ** — — — — aa [35,38,40] 

Nonanal 22,08 * * — — * *  

Thio S-butylester hexanové 
kyseliny 

 
22,41 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

a 

Oktanol 23,16 — — — — — — a 

Ethyl ester oktanové 
kyseliny 

 
23,74 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
— 

 
— 

 
aa[40] 

8-nonen-2-on 24,21 ** ** — — — — a 

Kyselina octová 25,41 * ** * ** * * aa [35,37] 

Dekan-2-on 25,89 — — — — * — aa[37] 

Isovanilin 27,00 — — * * * *  

Nonan-2-ol 27,51 * ** * * — — aa [35,40] 

Benzaldehyd 28,65 — — * * * * aa[36,38] 

Butan-2,3-diol 28,72 ** ** — — ** ** aa[35] 

Linalool 29,09 — — * * — — aa[41] 

Kyselina propionová 29,79 — — — — — — aa[35] 

Dimethylsulfoxid 30,49 — — — — ** — a 

Kyselina 3-methylbutanová 31,87 — — — — — — aa [35,41] 

Undekan-2-on 32,11 — — — — — — aa[35,40] 
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Tabulka 16b: Přehled aromaticky aktivních látek identifikovaných v Camembert, Crottin de 

Chavignol a Chabichou Du Poitou 
 

 TR 
[min] 

 
Cam1 

 
Cam2 

 
Cr1 

 
Cr2 

 
Chab1 

 
Chab2 

 

Ethyl ester dekanové kyseliny 35,13 — — ** ** — — aa [35] 

Kyselina máselná 35,87 ** ** ** ** ** ** aa[35,37,39] 

Kyselina 3-methylbutanová 39,05 ** * * * ** ** aa [35,41] 

2-undekanol 41,13 — — — — — — a 

Tridekan-2-on 45,81 ** ** * ** * * a 

2-fenylethyl ester octové 
kyseliny 

 
46,19 

 
— 

 
— 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

a 

Ethyl ester dodekanové 
kyseliny 

 
47,49 

 
— 

 
— 

 
* 

 
* 

 
— 

 
— 

 
aa[35] 

Kyselina hexanová 48,31 * * * * ** * aa[35,37,40] 

Dimethylsulfon 50,24 ** ** ** ** — — a 

Fenylethylalkohol 50,54 ** ** ** ** ** ** aa[36,38,40] 

Dehydromevalonik lakton 54,72 ** ** — — — — a 

 
Oktanová kyselina 

 
56,75 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

aa 
[35,37,40] 

Eugenol 61,19 — — * * ** ** aa[41] 

Tetrahydro-6-penty-l2-H- 
pyran-2-one 

 
60,67 

 
** 

 
** 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

a 

Isopropyl palmitat 61,82 * — — — — — a 

Kyselina dekanová 63,66 ** ** ** ** ** ** aa[35,37] 

 

Zkratky v tabulce: TR- retenční čas látky; Cam- Camembert; Cr- Crottin de Chavignol; Chab- 

Chabichou Du Poitou; index 1,2 - první resp. druhá analýza; * pravděpodobnost shody dané 

sloučeniny s knihovnou spekter <50%; ** pravděpodobnost shody >50%; — látka nebyla pro 

daný vzorek nalezena; a- látka pravděpodobně aromaticky aktivní; aa- látka prokazatelně 

aromaticky aktivní
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4.2   Statistické vyhodnocení výsledků metodou PCA 
 

Výsledky byly na závěr podrobeny statistickému testování s použitím metody PCA. 

Analýza hlavních komponent (PCA) je vícerozměrná statistická metoda, pomocí níž lze 

zredukovat počet původních dat, a přesto umožňuje vysvětlit variabilitu a závislost původních 

proměnných. Cílem PCA je transformace dat z původních znaků či proměnných xj, j=1, …, 

m, do menšího počtu latentních (skrytých) proměnných yj. Nové proměnné mají vhodnější 

vlastnosti, je jich výrazně méně, vystihují téměř celou proměnlivost znaků a jsou vzájemně 

nekorelované. Tyto latentní proměnné se nazývají hlavní komponenty [45]. 

Pro zpracování byly použity plochy píků všech identifikovaných sloučenin. K interpretaci 

dat bylo využito grafické vyjádření (vždy první dvě komponenty) – tzv. rozptylový diagram 

komponentního skóre (viz grafy č. 1 a 2), který zobrazuje objekty (tj. vzorky). Cílem bylo 

zjistit, zda lze od sebe odlišit jednotlivé vzorky na základě identifikovaných těkavých látek. 

Vzorky umístěné blízko sebe jsou si podobné, vzorky vzdálené jsou odlišné [45]. 

Nejprve byla provedena PCA analýza pro všechny analyzované vzorky sýrů, výsledky jsou 

uvedeny v grafu 1. První dvě komponenty vysvětlují 47,0 % celkového rozptylu původních 

proměnných, první tři 57,1 % a první čtyři kumulativně vysvětlují 64,6 % celkové variability. 

Mezi jednotlivými vzorky existují významné rozdíly v obsahu identifikovaných sloučenin. 

V grafu 1 jsou zřetelně odlišeny (v pravém horním kvadrantu) vzorky českých sýrů 

Hermelín, Kamadet a Olmín. Pouze dva vzorky sýrů Olmín jsou od sebe poměrně vzdáleny, 

což může svědčit o nestandardnosti složení. Ostatní vzorky tvoří shluk v levé části grafu, což 

svědčí o jisté podobnosti přítomných aromatických látek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 1: Rozptylový diagram komponentního skóre – diferenciace všech vzorků 

 

 

Aby bylo možné lépe posoudit rozdíly mezi nimi, byla provedena další PCA analýza 

zahrnující pouze tyto vzorky. První dvě komponenty v tomto případě  vysvětlují 38,0 %
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celkového rozptylu původních proměnných, první tři 53,7 % a první čtyři kumulativně 

vysvětlují 63,5 % celkové variability. Výsledky jsou uvedeny v grafu 2. V levé části grafu 

jsou zřetelně odděleny sýry slovenské produkce Encián a Plesnivec; vzorky sýrů Plesnivec 

jsou opět od sebe poměrně vzdáleny, což může svědčit o nestandardnosti složení. 

V pravém horním kvadrantu jsou umístěny sýry kozí, Chabichou Du Poitou a Crottin 

de Chavignol. Sýry ze syrového kravského mléka jsou rozptýleny ve střední části grafu, liší 

se tedy obsahem aromatických látek. Sýry Brie jsou z hlediska obsahu aromatických látek 

velmi podobné klasické variantě Brie De Meaux. 
 
 
 

 
Graf č. 2: Rozptylový diagram komponentního skóre – diferenciace vybraných vzorků
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5    ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo srovnání profilu aromaticky aktivních látek 

vybraných  typů  sýrů,  které  jsou/nejsou  nositeli  „Chráněného  označení  Evropské  unie“. 

Z širokého spektra vyráběných sýrů byly vybrány sýry s bílou plísní na povrchu. Vzhledem 

k proteolytické   a   lipolytické   aktivitě   plísně   Penicillium   camamberti   u   nich   dochází 

k výraznějším změnám, než je tomu u jiných typů sýrů. 

Celkem  bylo  analyzováno  12  vzorků  sýrů  zakoupených  v běžné  tržní  síti.  Konkrétně 

4 české (Hermelín- Král sýrů, Kamadet, Olmín a Brie), 2 slovenské (Plesnivec a Encián) 

a 6 francouzských s chráněným označením původu (Neufchatel Lait Cru, Brie De Meaux, 

Chaource, Camembert, Crottin de Chavignol a Chabichou Du Poitou). 

Aromaticky aktivní látky se podílejí na aroma a chuti sýrů. Pro jejich stanovení byla 

vybrána metoda mikroextrakce pevnou fází, s následnou identifikací plynovou chromatografií 

s hmotnostní detekcí. 

Celkem bylo ve všech vzorcích identifikováno 78 těkavých sloučenin, z toho 20 alkoholů, 

19 esterů, 12 ketony, 11 kyselin, 4 sirné sloučeniny, 3 uhlovodíky, 3 laktony, 2 aldehydy, 

2 fenoly  a  1  dusíkatá  sloučenina.  Za  nejvýznamnější  (nejvíce  zastoupené)  lze  označit 

alkoholy, estery, ketony a karboxylové kyseliny. Alkoholy, ketony a kyseliny jsou dle 

literatury považovány za klíčové aromatické látky těchto sýrů. 

Mezi  vzorky  byly  nalezeny  významné  rozdíly  z hlediska  identifikovaných  sloučenin, 

diferenciace na základě provedené analýzy PCA však není jednoznačná. Vzhledem k tomu, 

že první   čtyři   komponenty   vysvětlují   jen   cca   65   %   celkového   rozptylu   původních 

proměnných, tento přístup není úplně vhodný pro diferenciaci vzorků, za těchto podmínek 

není možné jednoznačně odlišit vzorky s/bez „Chráněného označení Evropské unie“. Podařilo 

se zřetelně oddělit pouze vzorky tří českých sýrů Hermelín, Kamadet a Olmín, které se tedy 

pravděpodobně výrazně liší od ostatních ve spektru identifikovaných sloučenin.
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7    SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
SPME             mikroextrakce pevnou fází (Solid Phase Microextraction) 

GC                  plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

MS                 hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

TR                  retenční čas 

PCA               analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)
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Příloha 1: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Hermelín; identifikace píků 

viz Tabulka 13 
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Příloha 2: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Kamadet; identifikace píků 

viz Tabulka 13 
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Příloha 3: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Olmín; identifikace píků viz 

Tabulka 13 
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Příloha 4: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Brie; identifikace píků viz 

Tabulka 14 
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Příloha 5: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Encián; identifikace píků viz 

Tabulka 14 
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Příloha 6: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Plesnivec; identifikace píků 

viz Tabulka 14 
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Příloha  7:  Chromatogram  aromaticky  aktivních  látek  ve  vzorku  Neufchatel  Lait  Cru; 

identifikace píků viz Tabulka 15 
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Příloha 8: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Brie De Meaux; identifikace 

píků viz Tabulka 15 
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Příloha 9: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Chaource ; identifikace píků 

viz Tabulka 15 
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Příloha 10: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Camembert; identifikace 

píků viz Tabulka 16 
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Příloha  11:  Chromatogram  aromaticky  aktivních  látek  ve  vzorku  Crottin  de  Chavignol; 

identifikace píků viz Tabulka 16 
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Příloha 12: Chromatogram aromaticky aktivních látek ve vzorku Chabuchou Du Poitou; 

identifikace píků viz Tabulka 16 
 

 
 

 


