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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatických látek v ovocných destilátech. 
V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný produkt. Dále 
jsou charakterizovány aromaticky aktivní látky a stručně je popsána metoda jejich stanovení 
pomocí mikroextrakce pevnou fází a plynové chromatografie spojené s hmotnostní 
spektrometrií. 

 Cílem experimentální části byla identifikace a srovnání profilu těkavých látek v destilátech 
z různých druhů ovoce. Aromatické látky byly identifikovány pomocí metody SPME-GC-MS. 
Jako modelové vzorky byly použity domácí ovocné destiláty získané od soukromých pěstitelů. 

 Mezi vzorky byly nalezeny rozdíly v počtu a druhu těkavých sloučenin. Celkem bylo ve 
vzorcích identifikováno 53 těkavých látek, z toho 25 esterů, 9 alkoholů, 5 aldehydů, 4 alkeny, 
2 ketony, 1 kyselina a 7 ostatních sloučenin. 

  

ABSTRACT 

 This master thesis deals with the assessment of aroma active compounds in fruit spirits. In 
the theoretical part the production technology of fruit spirits from raw materials to final product 
is described. Furthermore, aroma active substances are characterized, and the method for 
their determination by solid phase microextraction and gas chromatography with mass 
spectrometry is described. 

 The aim of the experimental part was the identification of volatile substances in different 
kinds of fruit spirits. Aromatic compounds were identified by the SPME-GC-MS. Domestic fruit 
spirits obtained from private growers were used as model samples. 

 The differences in the number and type of volatile compounds were found between the 
samples. Overall 53 volatile compounds were identified. These were composed of 25 esters, 
9 alcohols, 5 aldehydes, 4 alkenes, 2 ketones, 1 carboxylic acid and 7 other compounds. 
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1 ÚVOD 

 Senzoricky aktivní látky charakteristicky ovlivňují senzorickou jakost potravin. 
Nejvýznamnější zastoupení mezi těmito látkami mají látky vonné (aromatické). Vznik 
aromatických látek je způsoben sekundárními produkty metabolismu použitých surovin nebo 
vznikají při zpracování a skladování potravin. Aromatické látky jsou veškeré sloučeniny, které 
vykazují vjem vůně. Mezi hlavní zástupce patří uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony, 
kyseliny a estery. Všechny tyto sloučeniny jsou nedílnou součástí všech ovocných destilátů. 

 Identifikaci aromatických sloučenin je možno uskutečnit různými metodami. V této 
diplomové práci byla využita metoda GC-MS. V současnosti běžná analytická metoda, která 
kombinuje vysokou separační schopnost kapilární plynové chromatografie s vysoce 
specifickou MS detekcí. K získání extraktu aromatických látek existuje mnoho vyvinutých 
metod, mezi něž patří destilace s vodní parou, extrakce různými rozpouštědly, simultánní 
destilace–extrakce, superkritická fluidní extrakce, headspace metody, extrakce tuhou fází příp. 
mikroextrakce tuhou fází. 

 Cílem této práce bylo identifikovat aromatické látky v jednotlivých vzorcích ovocných 
destilátů a porovnat jejich aromatický profil s využitím mikroextrakce tuhou fází a následné 
analýzy pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Vzhledem k zaměření této práce jsou následující kapitoly věnovány především 
charakteristice ovocných destilátů se zaměřením na jejich legislativní ošetření, celkový postup 
výroby. Důležitá část bude také věnována složení ovocných destilátů se zaměřením 
především na aromatické látky a metodám k jejich identifikaci. 

2.1 Ovocné destiláty 

 Ovocnými destiláty jsou označovány všeobecně alkoholické výrobky, obsahující mimo 
alkohol řadu těkavých vedlejších produktů. Produkt vzniklý kvašením a destilací suroviny bez 
přidání cizích chuťových a aromatických látek je pak označován jako tzv. ušlechtilá pálenka. 
K výrobě těchto pálenek lze použít jen takové suroviny, které mimo dostatečného množství 
cukru obsahují v potřebné míře vonné látky, jejichž složení se během procesu kvašení a 
destilace nemění nebo nedochází ke změně na úkor kvality [1].   

2.1.1 Legislativa spojená s výrobou ovocných destilátů 

 Samotný proces výroby ovocných destilátů a pálenek je právně ošetřen legislativou 
v několika zákonech a vyhláškách. Primárním nařízením je zákon o lihu č. 61/1997 Sb. 
Hlavním účelem tohoto zákona je vymezit podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci 
a oběhu lihu. Rovněž stanovuje působení ministerstev a jiných právních úřadů na tomto úseku. 
Účelem je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu postupy zajišťující 
daňové příjmy státního rozpočtu a omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu. 

 V tomto zákoně je rovněž uvedena problematika pěstitelského pálení, kdy vyrábět líh lze jen 
na základě povolení Ministerstva zemědělství. Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení 
jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, 
pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi. 

 Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných 
pěstitelem. Pěstitel je oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané 
suroviny nejvýše třicet litrů ethanolu zdaněného sazbou spotřební daně pro líh obsažený 
v ovocných destilátech, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří 
s pěstitelem společně hospodařící domácnost. 

 Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje, ani 
předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu 
nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou. 

 Další část se týká samotného výrobního zařízení, které musí být uspořádáno tak, aby lihové 
páry a lihové tekutiny nemohly být odváděny jinam než do kontrolního lihového měřidla. Vše 
musí být uspořádáno tak, aby destilace byla spojena přímo s rektifikací a měřidlem byl 
registrován již rektifikovaný výrobek. Celé výrobní zařízení je opatřeno úředními závěrami 
finančního úřadu. Provozovatelé mají oznamovací povinnost o zahájení a ukončení sezónní 
výroby. Poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěru je nutné oznámit nejpozději 
následující pracovní den po jejich zjištění [2]. 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu je prováděcím 
předpisem k zákonu o lihu č. 61/1997 Sb. Zabývá se technickými podmínkami se způsoby 
zajištění výrobního zařízení lihovaru, měřením lihu a způsoby evidence lihu [3]. 

 Dalším souvisejícím dokumentem k této problematice je vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 141/1997 Sb., která pojednává o technických požadavcích na výrobní zařízení lihovarů, 
jejich uspořádání, skladování a zpracování lihu [4]. 

 Zákon o spotřebních daní č. 353/2003 Sb. řeší kdo je plátcem daně z lihu, jaké jsou sazby 
daně z lihu a co je předmětem daně z lihu. Základem daně pro účely tohoto zákona je množství 
lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 
Dále tento zákon vymezuje možnosti osvobození od daně z lihu [5]. 
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 Se správnou spotřební daní souvisí povinné značení lihu, které je ošetřeno zákonem 
č. 676/2004 Sb. Účelem tohoto zákona je omezit výrobu a distribuci nezdaněných lihovin. 
Poskytnout spotřebitelům garanci dodržení platných norem pro dané výrobky a zjednodušit 
kontrolní prvky pro správce daně [6]. 

 Legislativně jsou lihoviny vedeny jako potraviny, tudíž problematika balení, přídatných látek 
a uvádění lihovin do oběhu je předmětem zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích [7]. 

2.1.2 Suroviny pro výrobu ovocných destilátů 

 Destiláty, jejichž primární složkou je ethanol, vznikají přímým zkvašením surovin 
obsahujících sacharidy (mono-, oligo- a poly-sacharidy): ovoce, obilí, brambory případně 
kapaliny s ethanolem (víno). Suroviny pro výrobu destilátů se posuzují jak z hlediska vhodnosti 
pro kvasný proces, tak z hlediska obsahu aromatických a chuťových složek. Monosacharidy 
případně disacharidy jsou přímo zkvasitelné. Oligosacharidy a polysacharidy je možné zkvasit 
až po hydrolýze, kdy dochází k rozštěpení na monosacharidy [8,9]. 

 Ovoce jsou poživatelné plody kulturních či divoce rostoucích rostlin. Podle botanických 
znaků a podle vlastností můžeme ovoce rozdělit do následujících skupin [10]: 

• peckové (švestky, mirabelky, meruňky, broskve, třešně, višně) 

• jádrové (jablka, hrušky) 

• bobulové (jahody, angrešt, ostružiny, maliny, rybíz) 

• skořápkové (vlašské ořechy, lískové ořechy, mandle) 

Ne všechny druhy ovoce se hodí k výrobě kvalitního destilátu. Suroviny by měly vykazovat 
dostatečně kvalitní chuťové a aromatické vlastnosti, které se v pozměněné formě přenáší do 
destilátu [1]. 

2.1.2.1 Peckové ovoce 

 Plody (peckovice) obsahují šťavnatou sladkou dužinu obklopující jednu pecku s jádrem. 
Peckové ovoce lze využít k různým účelům, především v lihovarském a konzervárenském 
průmyslu. Rychlé zpracování peckovin je nezbytné kvůli hnití a mikrobiální náchylnosti. V jádře 
peckového ovoce se vyskytuje alkaloid amygdalin, který je prekurzorem tvorby kyanovodíku, 
jenž se tvoří při výrobě destilátů. Rovněž byl nalezen v kompotech z peckového ovoce. Mezi 
peckové ovoce patří [9,11]: 

Švestky 

 Nejznámějším ovocem pro výrobu ovocných destilátů je švestka domácí. Plody švestek jsou 
střední velikosti s fialovou až červeně modrou slupkou. Podle odrůdy švestek se dají plody od 
pecky snadno nebo obtížněji oddělit. Jsou také významnou surovinou pro výrobu povidel a 
kompotů. Švestky určené pro výrobu slivovice se nechají na stromech až téměř k dokonalé 
zralosti, kdy u stopek dochází k svrašťování. Čím jsou plody vyzrálejší, tím mají vyšší obsah 
cukru, klesá množství kyselin a roste obsah aromatických látek, což vede k podpoření vzniku 
ušlechtilejší pálenky [11,12]. 

 Rozsáhlá variabilita odrůd způsobuje různorodé chemické složení švestek. Obsah cukru ve 
švestkách je 5–12 % v závislosti na stupni zralosti a odrůdě. Pro výrobu ovocných destilátů je 
vhodná každá odrůda s tím, že obsah cukru v úplné zralosti nemá být menší jak 8–10 %. Pecky 
vykazují cca 6 % celkové hmotnosti švestky [13]. 

Mirabelky 

 Mirabelky jsou žluté, kulaté a velikostí se podobají švestkám. Slupka je snadno loupatelná. 
Vyznačují se sladkou, šťavnatou a aromatickou dužninou. Plody se dají snadno setřepat, z 
čehož pramení výhoda pro sklizeň. Díky své vysoké cukernatosti jsou často využívány pro 
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výrobu ovocných destilátů. Příprava kvasu ovšem vyžaduje zvláště náročnou péči z hlediska 
čistoty [11, 14]. 

Třešně 

 Jsou stromy nebo keře. Pro lihovarství mají význam především ty, které vykazují vysoké 
výtěžky v množství plodů a obsahu sacharidů. Významnou odrůdou jsou ptáčnice, které rostou 
divoce ve vysokých polohách. Plody musejí být zbaveny stopek. Třešně jsou zvláště 
choulostivou surovinou. Minimální plesnivost či nahnilost plodu se výrazně podílí na jakosti 
konečného produktu. Pro výrobu třešňovice se také hodí srdcovky, které se využívají i 
k produkci nealkoholických nápojů [1,15]. 

Višně 

 Višně jsou červené peckovice. Hodí se pro výrobu ovocného destilátu tzv. višňovice nebo 
na přípravu likéru Griotka. V našich krajinách se ovšem moc nevyrábí pro nedostatek suroviny. 
Využívají se především tmavé višně, které jsou v plné zralosti temně rudé. Jeden plod 
dosahuje hmotnosti necelých 7 g [13, 15]. 

Meruňky 

 Veškeré výrobky z meruněk jsou na trhu velice žádané. Plody meruněk mají různou velikost, 
dělí se na maloplodé a velkoplodé. Hmotnost plodu se pohybuje v rozmezí 30–70 g. Zpravidla 
obsahují 8–10 % cukru, což je poměrně málo. Meruňky poskytují velmi vonný destilát. 
Dozrávají od poloviny června do konce srpna. Toto brzké dozrávání v teplém letním období 
může ovlivnit celkový proces kvašení, kdy při vyšších teplotách může docházet k octovatění 
kvasu [14, 16]. 

Broskve 

 Pravé broskve jsou plody broskvoně se slupkou plstnatou a peckou snadno oddělitelnou od 
dužniny. Plody odrůd jsou různých tvarů a velikostí. Hmotnost ranných odrůd se pohybuje od 
40–60 g, proti pozdním odrůdám, které dosahují hmotnosti až 200 g. Velkoplodé odrůdy jsou 
vhodné pro výrobu nealkoholických nápojů a konzumaci v syrovém stavu. Malé plody jsou více 
aromatické a jsou tudíž vhodnější pro výrobu destilátů [1, 17]. 

2.1.2.2 Vybrané druhy jádrového ovoce 

 Z hlediska výroby ovocných destilátů je jádrové ovoce méně oblíbenou a používanou 
surovinou. Nejvíce používané v našich krajinách jsou jablka a hrušky. Jejich plody jsou 
souhrnně nazývány jako malvice a v jejich středu se vyskytuje jádřinec, který uzavírá semena 
[1, 18]. 

Jablka 

 Jablka jsou plody jabloně. Patří k nejrozšířenějšímu ovoci. Dělí se na jablka stolní, jablka 
pro výrobu moštu a pro průmyslové zpracování. Existuje mnoho odrůd jabloní, pro výrobu 
pálenky jsou vhodné ty, které obsahují co největší množství cukru. Obsah cukru se pohybuje 
v rozmezí 8–12 %. Podle možnosti se mají vyrábět pálenky z jedné odrůdy. Na výrobu 
ovocných destilátů se využívají především odrůdy: Jonagold, Mantet, Golden Delicious, Arlet 
a Jadernice [13, 19]. 

Hrušky 

 Hrušky jsou vhodné především pro přímou konzumaci a kompotování. V pálenicích jsou 
využívány především stolní a moštové hrušky. Obsah cukru se pohybuje v mezích 5–12 %, 
což je zpravidla méně než u jablek. Pro citlivé aroma, které se během procesu výroby pálenky, 
tzv. hruškovice, poškozuje, jsou hrušky méně ceněny [18, 20]. 

Jeřáb oskeruše 

 Jedná se o listnatý ovocný strom, který se u nás vyskytuje vzácně. Větší zastoupení je 
v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Oskeruše začínají plodit ve věku 10–20 let, 
jsou typické svou nestabilní produkcí plodů. Dozrávají od poloviny srpna do poloviny listopadu. 
Dospělé stromy ve věku padesáti a více let plodí 200–500 kg, v semenném roce až 1000 kg, 
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oskeruší. V místech, kde se vyskytují, jsou vhodnou surovinou pro výrobu pálenky tzv. 
oskerušovice [21]. 

Aronie 

 Aronie roste jako křovina vysoká 2–3 m. Druhy aronie se odlišují nejenom barvou plodů, 
které na nich rostou, ale i jejich velikostí, dobou sklizně a olistěním keře. Na jaře je tento keř 
ozdoben malými bílými květy, proto se často používá jako okrasná dřevina. Dále se využívá 
pro komerční využití. Obsah redukujících cukrů v čerstvých plodech se pohybuje v rozmezí 
16–18 %. Plody aronie díky své vysoké antioxidační aktivitě a vysokému obsahu zdraví 
prospěšných látek jsou úspěšným bojovníkem proti civilizačním chorobám a vyznačují se 
antivirovými a antimikrobiálními účinky. V místech bohatého výskytu jsou využívány pro výrobu 
ovocné pálenky tzv. aroniovice [48, 49]. 

2.2 Technologie výroby ovocných destilátů 

2.2.1 Příprava kvasu 

 Pro kvalitní přípravu kvasu je třeba použít vyzrálé, čisté a nezkažené ovoce s co nejvyšším 
obsahem cukru pro vysoký zisk ethanolu. Před vlastním založením kvasu je třeba ovoce očistit. 
Nedílnou součástí je odstranění nahnilých plodů, stopek, listů a zbytků zeminy. Čištění ovoce 
se provádí, pokud je znečištěné hlínou případně blátem. Takové čištění se provádí 
v bubnových nebo kartáčových pračkách [22, 23]. 

  Ovoce, u kterého jsou přítomny stopky, jako třešně, višně, jeřabiny a rybíz, musí dojít 
k odstopkování a zbavení třapin, které mají nepříznivý vliv na výslednou chuť destilátu. 
K tomuto účelu se využívají speciální odzrňovací stroje, které nahrazují pracnou a nákladnou 
ruční práci [18, 24]. 

 Než se výchozí surovina vloží do kvasné nádoby, je třeba provést rozmělnění ovoce, čímž 
se dosáhne uvolnění cukru z rostlinných buněk. Rozmělněné ovoce tvoří vhodné podmínky 
pro průběh ethanolového kvašení. Je potřeba ale dávat pozor, aby se nerozdrtily pecky nebo 
jen určitá část. Pro tyto účely slouží zařízení jako diskové a válcové mlýnky pro peckové a 
bobulové ovoce. Rozmělňovače či kladívkové mlýnky pak pro jádrové ovoce [24, 25].  

 Takto připravená surovina je umístěna do kvasných nádob (sudů), kde probíhá samotný 
proces alkoholového kvašení. Nádoby musí splňovat určité parametry jako: snadná 
čistitelnost, dostatečně velký otvor pro plnění a vyprazdňování, materiál, ze kterého je kvasná 
nádoba vyrobena. Materiál nesmí reagovat se složkami kvasu, tj. nesmí ovlivnit jeho vůni a 
chuť. Nejčastěji se sudy vyrábějí z plastu, dřeva, betonu nebo antikorozní oceli. Nádoba by 
měla obsahovat víko, do kterého se vloží kvasná zátka. V uzavřené nádobě pak dochází ke 
vzniku přetlaku a vytvořený kvasný plyn probublává skrz zátku ven. Výhodou této zátky je 
udržení anaerobních podmínek, kdy se do nádoby nedostane vzduch ani bakterie [24, 26]. 

 Při kvašení obsah v sudech nabývá, proto je nutné plnit kvasné nádoby surovinou (břečkou) 
pouze do cca. 4/5 až 5/6 jejich celkového objemu [27]. Při nadměrném naplnění sudů může 
dojít k přetečení břečky a tím ke ztrátě množství výsledného produktu. Plnění se provádí 
zpravidla jednorázově a vždy stejnou surovinou pro zachování charakteristických znaků 
daného destilátu. V domácích podmínkách je využíváno i postupné plnění, kdy ovšem může 
dojít k nechtěné kontaminaci nebo k proniknutí kyslíku, což má za následek nesprávný průběh 
kvašení [1, 25]. 

 Celková doba kvašení závisí především na teplotě, jemnosti drcení a druhu ovoce. 
Nejrychleji probíhá kvašení při teplotách 28 °C až 30 °C, ovšem nejkvalitnějšího destilátu lze 
dosáhnout při teplotě kvašení od 10 °C do 15 °C [18, 21]. Průměrné doby kvašení a alkoholové 
výtěžky pro jednotlivé druhy ovoce jsou uvedeny v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Průměrná doba kvašení a výtěžek alkoholu ze 100 kg ovoce [22] 

2.2.2 Alkoholové kvašení 

 Alkoholové neboli ethanolové (lihové) kvašení je složitý biochemický proces, při kterém 
dochází k tvorbě ethanolu, oxidu uhličitého, tepla a dalších meziproduktů ze sacharidových 
jednotek, působením mikroorganismů. Nejdůležitějšími činiteli jsou kvasinky rodu 
Saccharomyces, jejímž hlavním představitelem je druh Saccharomyces cerevisiae. Je to 
proces probíhající za anaerobních podmínek a lze vyjádřit Gay-Lussacovou rovnicí (1) [28]. 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 = 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒                                            (1) 

 

 Přímo zkvasitelné cukry pro většinu kvasinek jsou pouze hexózy. U disacharidů a 
polysacharidů musí nejdříve dojít k rozštěpení polysacharidových a disacharidových jednotek. 
Pro správný průběh lihového kvašení musí být dodrženy určité podmínky, mezi které patří [29]: 

• přítomnost enzymů 

• podíl zkvasitelných cukrů 

• teplota (20 – 30 °C) 

• pH (4,5 – 5,5) 

• některé anorganické látky a sloučeniny 

 Aby se kvasinky mohly množit, potřebují energii, kterou získávají uvolňováním z molekuly 
cukru. To má za následek ohřívání kvasu. Pro růst a činnost kvasinek jsou rovněž důležité 
anorganické soli (amonné, draselné a hořečnaté), dále pak fosforečnany. Stopové prvky jako 
mangan, zinek, a kobalt mají vliv na aktivaci enzymů [30]. Teplota a množství kvasinek určují 
rychlost kvašení. Se vzrůstající teplotou množství vyprodukovaného ethanolu za jednotku času 
stoupá. Ovšem při teplotách vyšších jak 32 °C se růst kvasinek zpomaluje a při teplotě 38 °C 
se růst zastavuje. Pro růst kvasinek je potřebný vzdušný kyslík, ovšem fermentační procesy 
probíhají s největší výtěžností za anaerobních podmínek, kdy kvasinky produkují ethanol a 
oxid uhličitý, při silně omezeném růstu buněčné hmoty [28–30]. 

Druh ovoce 

Průměrná doba 

 (v týdnech) 

Průměrné výtěžky ze 100 kg 
suroviny 

kvašení dokvášení 
v litrech 100 % 

destilátu 
v litrech 50 % 

destilátu 

švestky 4–8 4 4–4,5 8–9 

mirabelky 3–5 3 2,5–4 5–8 

třešně 2–3 1 3–4 6–8 

višně 2–3 1 3–4 6–8 

meruňky 2–3 1 2–3 4–6 

broskve 2–3 1 2–3 4–6 

jablka 5–10 4–5 2,5–4 5–8 

hrušky 4–8 3–4 2–4 4–8 
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2.2.2.1 Průběh ethanolového kvašení 

 Celý proces charakterizují dvě části. První se označuje jako glykolýza, kdy dochází 
k přeměně glukosy na pyruvát. Následně pak probíhá přeměna pyruvátu na ethanol a oxid 
uhličitý. Nezbytné pro tuto přeměnu jsou především anaerobní podmínky [28, 30]. 

 Glykolýzu lze rozdělit do několika kroků. V první fázi (aktivační) je glukosa fosforylována 
enzymem hexokinasou za vzniku glukosy-6-fosfátu. Glukosa-6-fosfát se isomeruje na 
fruktosu-6-fosfát účinkem enzymu fosfoglukoisomerasy. Výsledným produktem aktivační fáze 
je fruktosa-1,6-bisfosfát. Vznikne fosforylací fruktosy-6-fosfátu katalyzovanou enzymem 
fosfofruktokinasa [29, 31]. 

 Ve druhé fázi se účinkem enzymu aldolasy štěpí fruktosa-1,6-bisfosfát za vzniku 
glyceraldehyd-3-fosfátu, který se stane donorem vodíku, a dihydroxyacetonfosfátu. 
Rovnováhu mezi vzniklými triosafosfáty udržuje enzym aldolasa [28, 31]. 

 Následujícím krokem je dehydrogenace glyceraldehyd-3-fosfátu na 1,3-difosfoglycerát 
účinkem enzymu glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasy za současné přeměny 
dihydroxyacetonfosfátu na glyceraldehyd-3-fosfát enzymem triosafosfátisomerasa. V tomto 
kroku vzniká redukovaná forma NAD, která je využita při přeměně acetaldehydu na ethanol 
jako přenašeč vodíkových elektronů [29, 30]. 

 Dále pak dochází k několikastupňové přeměně 1,3-difosfoglycerátu na pyruvát. V této fázi 
dochází k uvolňování energie ve formě ATP (adenosintrifosfát). Celkové schéma glykolýzy je 
znázorněno na Obrázku 1 [31]. 

 V případě anaerobních podmínek se pyruvát dekarboxyluje na acetaldehyd působením 
enzymu pyruvátdekarboxylasa, za současného vzniku oxidu uhličitého. Následným krokem je 
redukce, pomocí redukované formy NAD, kdy acetaldehyd je přeměněn na ethanol. Tato 
reakce je katalyzována enzymem alkoholdehydrogenasou [28, 31]. 

Obrázek 1: Schéma glykolytické dráhy [30] 

2.2.3 Pěstitelská pálenice 

 V pěstitelských pálenicích se můžeme setkat s jednostupňovým nebo dvoustupňovým 
(používanějším) zařízením. Části jednoduchého dvoustupňového destilačního zařízení jsou: 
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destilační kotel s míchadlem, rektifikační kotel s deflegmátorem, přestupníky, chladiče, sběrné 
nádoby, měřidla [22, 24]. Při produkci destilátů není primárním účelem dosáhnout vysoké 
koncentrace etanolu, ale co nejvyšší čistoty pálenky. Jako materiál pro jednotlivé části 
aparatury se využívá měď nebo antikorozní chromniklová ocel. Tyto materiály jsou vhodné pro 
svou dobrou tepelnou vodivost a odolnost vůči kyselinám a dalším látkám nacházejícím se 
v kvasu. Měď navíc vykazuje katalytické účinky, které způsobují dokonalejší průběh 
chemických reakcí vedoucích ke vzniku důležitých vonných a chuťových složek [25, 26]. 

Destilační (surovinový) kotel 

 Jednoduché destilační zařízení, které se vyrábí zpravidla z mědi. Samotný kotel bývá 
doplněn deflegmátorem nebo zřídka rektifikačními články. Surovinový kotel je opatřen seshora 
napouštěcím otvorem sloužícím k přívodu předehřátého kvasu a čistícím otvorem. Zespodu 
pak výpustí, kde se odvádí zbylé výpalky. Vnitřek kotle bývá opatřen míchadlem, aby 
nedocházelo k připalování kvasu. Tyto kotle bývají zhotoveny o velikosti 150–600 l. Vyhřívání 
kotle se provádí buď přímo plamenem nebo nepřímo parou v duplikátorech (viz Obrázek 2). 
Jako zdroj plamene bylo používáno dřevo, které se v dnešní době nahrazuje topným plynem 
pro svou lepší regulaci [1, 18, 26]. 

Obrázek 2: Schéma destilačního (surovinového) kotle na přímý a nepřímý ohřev [26] 

 

Klobouk (dóm) 

 Klobouk ukončuje kotel. Liší se podle tvaru. Klobouk plní funkci sběrného prostoru nad 
kotlem pro vznikající páru a zároveň slouží jako předchladič. Rovněž nahrazuje funkci 
deflegmátoru. Díky poměrně velkému povrchu a dobré tepelné vodivosti měděného materiálu, 
z něhož je vyroben, se páry částečně ochlazují. Na vnitřní straně klobouku probíhá jako první 
kondenzace látek s vyšším bodem varu (voda a vyšší alkoholy). Tyto látky se po kondenzaci 
částečně vracejí do kotle [23, 26]. 

Přestupník 

 Je to přestupní trubka, která spojuje klobouk destilačního kotle s chladičem. Musí směřovat 
vzhůru. Délka trubky závisí na vzdálenosti kotle od chladiče, ale předpoklad je čím delší, tím 
lepší. Tady rovněž dochází k ochlazování. Zkondenzovaná voda a přiboudliny stékají po vnitřní 
straně zpět do klobouku a následovně do kotle [23, 24]. 

Chladič 

 Zkondenzování páry putující z kotle přes klobouk a přestupník umožňuje chladič. 
V pěstitelských pálenicích se využívá jednoduchého lihového chladiče, který umožňuje úplnou 
kondenzaci par a ochlazení kondenzátu na příhodnou teplotu. Jsou známy různé konstrukce 
chladičů: trubkové, spirálové nebo talířové. Nejvhodnější jsou chladiče trubkové pro svou 
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nejvyšší styčnou (chladící) plochu. Studená voda se do chladiče přivádí ze spodní části a 
z horní části vytéká voda ohřátá, kterou lze využít jako odpadní teplo [18, 24]. 

Předloha – epruveta  

V předloze o dostatečné velikosti dochází k přímému orientačnímu měření alkoholu 
lihoměrem. Víko ve tvaru zvonu zabraňuje ztrátám aromatických látek a etanolu 
(viz Obrázek 3) [26]. 

Obrázek 3: Epruveta s lihoměrem [26] 

 

Destilační (rektifikační) kotel 

 Rektifikační kotel má obdobnou stavbu jako kotel surovinový. Hlavní rozdíly jsou ve velikosti, 
použitém materiálu a míchadle. Tyto kotle už nepotřebují míchadlo, protože při druhé destilaci 
se už nemá co připalovat. Velikost tohoto zařízení je menší oproti surovinovému kotli cca o 
60 %. Jako materiál pro výrobu je více využívána nerezová ocel [22, 23]. 

Objemový průtokoměr 

 Poslední část celého zařízení, která neslouží k účelu výroby, ale pro měření množství 
vydestilované pálenky [18, 26]. 

2.2.3.1 Průběh dvoustupňové destilace 

 Před samotným zahájením destilace je třeba zkontrolovat čistotu zařízení, tj. důkladně 
opláchnout destilační kotle vodou. Je nutné provést vizuální a senzorickou kontrolu kvasu 
kvůli možnosti tvorby kyseliny octové a matolinového koláče v průběhu kvašení. Tento koláč 
je nutné odebrat, aby nedocházelo ke kontaminaci cíleného produktu [22, 25]. 

 Kvas se nejdříve vyčerpá z kvasných kádí do zásobních nádrží, které mohou plnit funkci 
duplikátoru. V duplikátorech, které získávají teplou vodu z lihových chladičů, dochází 
k předehřívání studeného kvasu. Takto předehřátý kvas se přepustí do surovinového kotle, 
který je umístěn pod zásobní nádrží. Kotel se plní maximálně do 3/4 celkového objemu 
suroviny, která tvoří pěnu pak do 2/3 objemu [23]. Destilační kotel se hermeticky uzavře a za 
mírného míchání se obsah pozvolna zahřívá a přivádí k teplotě téměř 100°C. Destilace kvasu 
pokračuje, dokud se obsah ethanolu v epruvetě nesníží na hodnotu 2 až 3 % obj. V tomto bodě 
se první destilace ukončí. Trvání tohoto úkonu se pohybuje v rozmezí 2–4 hodin, v závislosti 
na kvalitě a množství vstupního materiálu. Získaný produkt se nazývá tzv. lutr. Lutr obsahuje 
20–30 % obj. ethanolu a nežádoucí vedlejší produkty (vyšší alkoholy, estery, aromatické látky). 
Získaný lutr se přečišťuje druhou destilací – rektifikací. Zbylé surovině po první destilaci se 
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říká výpalky. Výpalky se po ukončení procesu vypustí do odpadové jímky jako odpad 
k likvidaci. Tento systém je znázorněn na Obrázku 4 [1, 18, 24]. 

Obrázek 4: Pěstitelská pálenice Uherský Brod – dvoustupňový systém 

 Druhou destilací (rektifikací) získáváme tzv. ušlechtilý destilát. Dochází zde 
k zakoncentrování ethanolu a odstranění nežádoucích vedlejších produktů, které se vytvořily 
v průběhu kvašení. Čím pomalejší je průběh této destilace, tím se dosáhne lepšího rozdělení 
jednotlivých složek destilátu. Cílem je rozdělení destilátu na tři frakce: úkap, prokap a dokap 
[24, 26]. 

 Úkap je první frakce odebíraná při rektifikaci. Jsou to látky s nejnižším bodem varu 
především estery, aldehydy a část podílu methanolu. Je zde možné dosáhnout až 80 % obj. 
ethanolu. Senzoricky se jedná o část destilátu, která je nepoživatelná, pichlavé vůně, ostré a 
palčivé chuti. Čím více úkapu je odděleno, tím více chybí aromatické látky v prokapu. Úkap se 
vypouští do odpadové jímky, kde se znehodnocuje společně s výpalky [22, 23, 25]. 

 Prokap (jádro) je druhou odebíranou frakcí destilátu. Jedná se o nejkvalitnější destilát 
s počáteční koncentrací 70–75 % obj. ethanolu. Odebírá se do nádoby, která nesmí ovlivnit 
jeho senzorické vlastnosti. Ukončení této frakce se provádí zpravidla senzorickou zkouškou. 
Celková koncentrace prokapu se pohybuje v hodnotách 55–70 % obj. ethanolu [1, 18]. 

 Dokap je třetí frakce lutru, který se získá, pokud se pokračuje v destilaci po ukončení odtahu 
jádra. To bývá v rozmezích 30–40 % obj. ethanolu v závislosti na kvalitě destilátu a 
požadavcích samotného pěstitele. Dokapová frakce obsahuje kromě ethanolu velké množství 
přiboudliny (vyšší alkoholy), esterů a silic. Senzoricky vykazuje dokap velmi negativní 
vlastnosti. Má kyselou chuť a nepříjemné aroma. Může způsobit zakalení jádra [18, 22, 26]. 

2.2.3.2 Jednostupňová destilace 

 V některých pěstitelských pálenicích se můžeme setkat se zařízením, které umožňuje 
vyrobit kvalitní destilát již v první destilaci. Zařízení se skládá z jednoho destilačního kotle, 
zesilovací aparatury, deflegmátoru, katalyzátoru a chladiče. Směsi lihových par putují 
z destilačního kotle do zesilovací aparatury s patry. Na jednotlivých patrech vzniká vrstva 
kapaliny, která je ohřívána parou putující z destilačního kotle. Do každého patra přechází 
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destilát s vyšším obsahem ethanolu. Z posledního patra přechází destilát do chladiče. Správné 
používání vede k úspoře času, energie, prostoru a ke tvorbě pálenky o vysoké jakosti. Schéma 
jednostupňového zařízení je na Obrázku 5 [18, 23, 25]. 

 

Obrázek 5: Schéma jednostupňového destilačního zařízení [32] 

2.2.4 Uskladnění a zrání ovocných destilátů 

 Destilací výroba destilátů nekončí. Čerstvé destiláty mají nevyrovnanou hrubou příchuť a 
získávají na jakosti teprve delším uskladněním. Všechny destiláty podléhají při uskladnění 
fyzikálně–chemickým změnám, které mají rozhodující vliv na vonnou, chuťovou a v některých 
případech i barevnou složku. Tyto změny, působící na jakost destilátu zpravidla příznivě, 
nazýváme zráním [18, 23]. 

 Na uskladnění se využívají nejčastěji skleněné a dřevěné nádoby. Kovové a plastové 
nádoby nelze použít, protože přítomné látky v destilátech tvoří s těmito materiály nežádoucí 
sloučeniny. Zrání v dřevěných sudech (viz Obrázek 6) je u některých destilátů (whisky, koňak, 
slivovice) dokonce nezbytným úsekem technologie, protože látky vyluhované ze dřeva se 
účastní tvorby senzorických složek. Zrání ve skleněných nádobách, kde je přístup vzduchu jen 
nepatrný (korkový uzávěr), probíhá velmi pozvolna. Je proto nezbytně nutné, aby nádoby 
nebyly plněny celé, ale obsahovaly dostatečný vzduchový vak. Obecně platí minimálně ¼ 
celkového objemu [24, 27]. 

 Změna jakosti pálenky je mimo to způsobena vzduchem a teplotou. Čím větší povrch 
pálenky je ve styku se vzduchem a čím vyšší je teplota uskladnění, tím dříve se docílí lepší 
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jakosti. K úplnému vyzrání je zapotřebí dvou až pěti let. Nejrychleji probíhá zrání v uzavřených 
dřevěných sudech, naopak nejpomaleji v uzavřených skleněných nádobách [25, 28]. 

Obrázek 6: Dřevěný sud na zrání 

 Zlepšení chuti je způsobeno probíhajícími oxidačními pochody a procesy esterifikace. Tyto 
reakce směřují především ke vzniku esterů, které dotvářejí konečnou podobu destilátu. 
Prakticky se projevuje esterifikace tak, že drsná nakyslá chuť se postupnou esterifikací mění 
na příjemnou. Při zrání podstatně stoupá obsah aldehydů, které se z části oxidují na kyseliny, 
které se následně účastní esterifikace. Proces zrání je nejintenzivnější v prvních třech letech, 
poté dochází ke zpomalování a charakter destilátu se mění jen pozvolna [25, 26]. 

2.3 Aromatické látky v ovocných destilátech 

 Senzorickou jakost potravin určují přítomné senzoricky aktivní látky (SAL), tj. látky, které 
vnímáme svými smysly. K nejvýznamnějším senzoricky aktivním látkám patří látky vonné (tzv. 
aromaticky aktivní, resp. aromatické), chuťové, barviva a látky určující texturu. Aromatické 
(vonné) látky jsou veškeré sloučeniny, působí na čichové receptory a vykazují vjem vůně. Lze 
je nalézt v každé skupině organických sloučenin, přičemž celkový charakter potraviny určuje 
zpravidla více těchto látek [9, 34]. 

 Celkové složení aromatických látek (AL) určuje jak surovina, použitá k výrobě tak samotný 
technologický postup kvašení a v neposlední řadě průběh destilace a následného zrání. 
Majoritními složkami ovocných destilátů jsou ethanol a voda. Mimo nich se na celkovém 
aromatickém profilu podílí řada složek vznikajících jako vedlejší produkty ethanolového 
kvašení nebo pochází přímo ze zpracované suroviny. K hlavním zástupcům se řadí alifatické 
alkoholy, benzylalkohol, furfurylalkohol. Všechny tyto alkoholy jsou typické svými silnými 
senzorickými vlastnostmi. Dalšími zástupci jsou vícesytné alkoholy, aldehydy, těkavé alifatické 
kyseliny. Charakteristickým zástupcem peckového ovoce je kyanovodík [33, 34]. 

2.3.1 Přehled aromaticky aktivních látek 

2.3.1.1 Alkoholy 

 Alkoholy, vyskytující se v ovocných destilátech, můžeme rozdělit na alifatické, aromatické a 
vícesytné. Hlavními zástupci alifatických alkoholů jsou ethanol, jakožto majoritní složka 
alkoholických nápojů. Methanol, butan-1-ol a butan-2-o jsou složky, které nejsou primárními 
produkty kvašení, ale pochází z použité suroviny a poukazují na její autentičnost. Methanol 
vzniká uvolňováním z pektinových látek. Butan-1-ol je součástí destilátů vyrobených ze třešní 
[35]. Butan-2-ol poukazuje na bakteriální kontaminaci suroviny. Vyšší alkoholy, označované 
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také jako přiboudlina, vznikají jako metabolity při odbourávání aminokyselin. Benzylalkohol, 
zástupce aromatických alkoholů, vzniká redukcí benzaldehydu, který je produktem rozkladu 
kyanogenních glykosidů. Glykosidy se vyskytují zejména v destilátech, které jsou původem 
z peckového ovoce. K vícesytným alkoholům identifikovatelným v pálenkách patří butan-2,3-
diol a glycerol [31, 36]. 

2.3.1.2 Aldehydy 

 Aldehydy jsou sloučeniny, které přecházejí do pálenky především z přezrálého ovoce, jenž 
se nejvíce používá k výrobě destilátů. V samotných alkoholických nápojích pak dochází ke 
vzniku karbonylových sloučenin degradací sacharidů [31]. Jako sekundární produkty 
alkoholového kvašení vznikají aldehydy z aminokyselin. Přičemž z glycinu vzniká methanal, 
z alaninu ethanal (acetaldehyd) a z treoninu propanal. Methanal je velmi reaktivní a reaguje 
s mnoha složkami potravin. Vyskytuje se ve velmi nízkých koncentracích. Naopak acetaldehyd 
se vyskytuje ve velkém množství, kdy vzniká jako produkt odbourávání sacharidů kvasinkami. 
Z aromatických aldehydů je podstatný především benzaldehyd, který je důležitou složkou 
především destilátů z peckového ovoce [34, 35, 37]. 

2.3.1.3 Acetaly 

 Acetaly se hojně vyskytují v prostředí, kde jsou přítomny aldehydy souběžně s přebytkem 
alkoholů. Vyskytují se tudíž ve všech alkoholických nápojích, především v nápojích s vysokým 
obsahem ethanolu. Acetal (diethylacetal), jako nejběžnější zástupce s typickou ovocnou vůní, 
vzniká reakcí ethanalu s ethanolem. V menší míře se vyskytují acetaly odvozené od 
formaldehydu, acetaldehydu, ethanolu, vyšších aldehydů nebo acetaly vznikající z alkoholů 
přiboudliny [31, 33].  

2.3.1.4 Estery 

 Estery jsou produkty reakce kyselin s alkoholy. V potravinách patří k nejrozšířenějším 
sloučeninám. Nejběžnější jsou estery jednosytných kyselin, méně časté jsou pak estery 
kyselin vícesytných. Estery nižších mastných kyselin a nižších alkoholů tvoří primární aroma 
ovoce a přispívají k senzorickým vlastnostem ovocných destilátů. Při záhřevu a dlouhodobém 
skladování vznikají také sekundárně. Ethyl-acetát je nejběžnějším zástupcem této skupiny 
sloučenin. Dále se ve vyšších koncentracích vyskytují isobutyl-acetát, isoamyl-acetát a hexyl-
acetát [35, 36]. 

2.3.1.5 Organické kyseliny 

 Karboxylové kyseliny jsou důležité složky rostlinných produktů. Nejčastěji se vyskytují 
alifatické, alicyklické a aromatické nebo heterocyklické. Podle obsahu karboxylových skupin 
se dělí na monokarboxylové a polykarboxylové. Vícesytné karboxylové kyseliny jsou 
významné především jako chuťové látky [31]. Mnoho druhů karboxylových kyselin je 
prekurzorem vzniku vonných a chuťových látek jako jsou estery a laktony. Nejčastěji se 
v ovocných destilátech vyskytuje kyselina mravenčí, jako vedlejší produkt kvašení. Kyselina 
octová vzniká jak při kvašení, tak při destilaci jako degradační produkt cukrů a jiných složek 
ovoce důsledkem působení vyšších teplot. Může se dostat do destilátů přímo z výchozí 
suroviny. Dalšími vedlejšími produkty kvašení mohou být kyselina propionová, valerová, 
kapronová, kaprinová a máselná [33, 34, 36]. 

2.3.1.6 Kyanovodík 

 Je typickou složkou, kterou obsahují pálenky z peckového ovoce. Vzniká chemickými nebo 
enzymatickými reakcemi kyanogenních glykosidů. Jeho prekurzorem je alkaloid amygdalin. 
Vyskytuje se jak ve volné formě, tak ve vázané. Nejvyšší koncentrace se vyskytuje u 
třešňových pálenek, kde kvas obsahuje vysoký počet pecek na malé procento dužniny 
[31, 36, 37]. 
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2.4 Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek v ovocných destilátech 

 Pro stanovení aromatických aktivních látek se nejčastěji využívá dvoukroková analýza. 
V prvním kroku probíhá jejich izolace, v této práci byla aplikována mikroextrakce tuhou fází. 
Následuje využití plynové nebo kapalinové chromatografie. Nejvyužívanějšími detektory jsou 
plamenově ionizační a hmotnostní detektor. V této práci byla použita plynová chromatografie 
s hmotnostní detekcí. 

2.4.1 Mikroextrakce pevnou fází 

 Mikroextrakce pevnou fází (SPME) je poměrně mladá moderní metoda extrakce. Při jejím 
využití není potřeba rozpouštědel. Patří do kategorie velmi jednoduchých, a přesto účinných 
metod. Metoda se řadí mezi rychlé techniky s využitím i pro malé koncentrace analytu [38]. 

 Základ metody tkví v extrakci analytu z roztoku nebo plynné fáze na fázi stacionární, která 
je upoutána na křemenném vlákně (viz Obrázek 7). Po uplynutí určité doby, kdy probíhá 
sorpce, následuje přesun k desorpčnímu stupni. Při použití plynové chromatografie probíhá 
tepelná desorpce analytů v nástřikovém prostoru plynového chromatografu [39]. 

Obrázek 7: Schéma SPME vlákna [40] 

2.4.2 Plynová chromatografie 

 Plynová chromatografie (GC) je separační metoda, která slouží k oddělení a stanovení 
složitějších směsí, zpravidla organických látek s teplotou varu do 400°C. Touto metodou lze 
také analyzovat těkavé anorganické látky či netěkavé anorganické látky po převedení na 
těkavý derivát. Metoda spočívá v rozdělení složek mezi dvě fáze, kde jsou dané složky vzorku 
rozděleny na základě odlišných interakcí se stacionární fází a jsou postupně vymývány fází 
mobilní. Jednotlivé složky opouštějící kolonu jsou následně identifikovány pomocí detektoru. 
Jednoduché schéma plynového chromatografu je uvedeno na Obrázku 8 [41, 42]. 

 Winterová a kol. [44] využili metodu GC-FID pro stanovení acetaldehydu, ethylacetátu a 
vyšších alkoholů ve vzorcích ovocných destilátů. Pro stanovení benzaldehydu, ethylesterů 
mastných kyselin a dalších aromatických látek byl použit detektor MSD. 

 Puškaš a kol. [45] použili metodu GC-FID pro stanovení aromatických látek ve vzorcích 
meruňkových destilátů. 
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Obrázek 8: Schéma plynového chromatografu [43] 

2.4.3 Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

 Plynový chromatograf spojený s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) je široce rozšířená 
metoda. Umožňuje bezpečně identifikovat a kvantifikovat jednotlivé složky složitých směsí 
látek. Metoda využívající separačních schopností plynového chromatografu a identifikačních 
vlastností hmotnostního spektrometru je ideální pro řešení složitých analytických problémů 
[41, 46]. 

 Největší obtíží je způsob propojení obou zařízení vzhledem k jejich tlakové nekompatibilitě. 
Hlavním předpokladem správného spojení GC-MS je účinný čerpací systém, který odčerpá 
nadbytečné množství nosného plynu. U vysoce účinných čerpacích systémů se využívá tzv. 
přímý vstup. Pokud tomu tak není, bývá zavedeno propojení s děličem. Ten je umístěný na 
výstupu z kolony a dělí proud nosného plynu s eluovanými složkami do dvou větví. Jedna 
vstupuje do detektoru a druhá do iontového zdroje [41, 42].  

 Při analýze tudíž vznikají dva druhy záznamů. První je chromatogram informující o počtu 
složek ve vzorku a druhý je hmotnostní spektrum jednotlivých píků, ze kterých lze určit kvalitu 
složek [41, 46]. 

 Janáčová a kol. [47] využili metodu SPME-GC-MS k identifikaci aromaticky aktivních látek 
ve vzorcích ovocných destilátů. 
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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) 

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

Waltham, MA, USA) 

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

Obrázek 9: Použitý plynový chromatograf TraceTM 1310 s hmotnostním spektrometrem ISQTM LT 

3.1.2 Plyny 

• Helium, čistota 4.8, v tlakové lahvi s redukčním ventilem (SIAD, Česká republika) 

3.1.3 Pracovní pomůcky 

• SPME vlákno DVB/CAR/PDMS 50/30 μm (Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, USA) 

• Mikropipety BiohitProline (100–1000 μm), špičky 

• Vialky o objemu 10 ml se šroubovacím magnetickým uzávěrem 

• Běžné laboratorní sklo a pomůcky 
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3.2 Analyzované vzorky 

 Celkem bylo analyzováno deset vybraných vzorků ovocných destilátů získaných od českých 
i slovenských pěstitelů. Celkový přehled vzorků s místy původu ovoce (viz Tabulka 2). 

Tabulka č. 2: Přehled analyzovaných vzorků 

označení vzorku název vzorku místo původu ovoce 

S1 slivovice Bělotín 

S2 slivovice Dešov 

M meruňkovice Domanín 

Mi mirabelkovice Bělotín 

T třešňovice Opatovice 

J1 jablkovice Bělotín 

J2 jablkovice Polom 

H hruškovice Polom 

A aroniovice Trnava 

O oskerušovice Polešovice 

 

3.3 Metoda HS-SPM-GC-MS 

3.3.1 Podmínky SPME extrakce 

• Doba inkubace (temperování) 10 min 

• Doba extrakce 20 min 

• Teplota extrakce a inkubace (teplota agitátoru) 40 °C 

• Agitátor zapnutý 5 s, vypnutý 60 s 

• Množství vzorku 3 ml 

• Hloubka ponoření vlákna do vialky 20 mm  

3.3.2 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 uzavřený 10 min 

• Hloubka ponoření vlákna do injektoru 40 mm 

• Nosný plyn hélium, přítok 1 ml·min-1 

• Teplotní program: 40 °C s výdrží 1 min., vzestupný gradient 1 °C/min do 50 °C s výdrží 
1 min, vzestupný gradient 5 °C/min do 200 °C s výdrží 5 min, celková doba analýzy 
47 min 

• Hmotnostní detektor v módě EI, energie ionizačních elektronů 70 eV, teplota iontového 
zdroje 200 °C, skenovací rozsah m/z 30–370 amu, rychlost skenování 0,2 s 
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3.3.3 Vyhodnocování výsledků HS-SPME-GC-MS analýzy 

 Těkavé látky byly identifikovány na základě srovnání hmotnostních spekter s dostupnou 
knihovnou spekter. Každý vzorek byl analyzován dvakrát (n = 2). Výsledky byly zpracovány 
pomocí programu MS Excel 2016. 

 Porovnání obsahu jednotlivých skupin identifikovaných sloučenin je vyjádřeno 
semikvantitativně pomocí ploch příslušných píků na chromatogramu.  



25 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Identifikace aromatických látek ve vzorcích 

 Celkem bylo ve všech vzorcích identifikováno 53 těkavých látek, z toho 25 esterů, 9 
alkoholů, 5 aldehydů, 4 alkeny, 2 ketony, 1 kyselina a 7 ostatních sloučenin. V Přílohách 
č. 1 a 2 je uveden jejich přehled, zvlášť pro vzorky peckového ovoce (Příloha 1) a pro ostatní 
druhy ovoce v Příloze 2. 

 Vzhledem k mírným odchylkám retenčních časů je vždy uveden průměr (ze všech měřených 
vzorků), relativní směrodatná odchylka se pohybovala vždy < 0,2%, což lze považovat za 
výbornou opakovatelnost. Získané chromatogramy jsou uvedeny v přílohách č. 3–12. 

4.1.1 Vzorky z peckového ovoce 

4.1.1.1 Vzorek slivovice (S1) 

Ve vzorku slivovice z Bělotína S1 bylo identifikováno celkem 22 AAL, většinu z nich tvořily 
estery (12) a alkoholy (4). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 1. 

Graf č. 1: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku S1 (slivovice)  
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4.1.1.2 Vzorek slivovice (S2) 

Ve vzorku slivovice z Dešova S2 bylo identifikováno celkem 29 AAL, většinu z nich tvořily 
estery (15) a alkoholy (5). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 2. 

Graf č. 2: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku S2 (slivovice) 

4.1.1.3 Vzorek meruňkovice 

Ve vzorku meruňkovice M bylo identifikováno celkem 23 AAL, většinu z nich tvořily estery 
(10) a alkoholy (5). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 3. 

Graf č. 3: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku M (meruňkovice) 
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4.1.1.4 Vzorek mirabelkovice 

Ve vzorku mirabelkovice Mi bylo identifikováno celkem 18 AAL, většinu z nich tvořily estery 
(10) a alkoholy (4). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 4. 

Graf č. 4: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku Mi 

4.1.1.5 Vzorek třešňovice 

Ve vzorku třešňovice T bylo identifikováno celkem 21 AAL, většinu z nich tvořily estery (11) 
a alkoholy (5). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 5. 

Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku T (třešňovice) 

4

3

10

1

alkoholy

aldehydy

estery

ostatní

5

1

11

2 2

alkoholy

aldehydy

estery

alkeny

ostatní



28 

 

4.1.2 Vzorky z ostatních druhů ovoce 

4.1.2.1 Vzorek jablkovice (J1) 

Ve vzorku jablkovice z Bělotína J1 bylo identifikováno celkem 18 AAL, většinu z nich tvořily 
estery (11) a alkoholy (3). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 6. 

 

Graf č. 6: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku J1 (jablkovice) 

4.1.2.2 Vzorek jablkovice (J2) 

Ve vzorku jablkovice z Polomi J2 bylo identifikováno celkem 20 AAL, většinu z nich tvořily 
estery (13) a alkoholy (4). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 7. 

Graf č. 7: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku J2 (jablkovice) 
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4.1.2.3 Vzorek hruškovice 

Ve vzorku hruškovice H bylo identifikováno celkem 17 AAL, většinu z nich tvořily estery (8) 
a alkoholy (4). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 8. 

Graf č. 8: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku H (hruškovice) 

4.1.2.4 Vzorek aroniovice 

Ve vzorku aroniovice A bylo identifikováno celkem 16 AAL, většinu z nich tvořily estery (7) 
a alkoholy (5). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 9. 

Graf č. 9: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku A (aroniovice) 
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4.1.2.5 Vzorek oskerušovice 

Ve vzorku oskerušovice O bylo identifikováno celkem 26 AAL, většinu z nich tvořily estery 
(12) a alkoholy (6). Názornější srovnání lze vidět v Grafu č. 10. 

Graf č. 10: Zastoupení jednotlivých skupin AAL ve vzorku O (oskerušovice) 

4.2 Srovnání aromatického profilu jednotlivých vzorků 

 Hlavním cílem této práce bylo porovnat identifikované AAL ve vybraných vzorcích ovocných 
destilátů. V následujících kapitolách jsou srovnány vzorky mezi sebou z hlediska počtu i 
obsahu identifikovaných sloučenin. Obsah je vyjádřen semikvantitativně pomocí ploch 
příslušných píků na chromatogramu. 

 V Tabulce č. 3 a 4, a Grafu 11 je uvedeno porovnání chemických skupin AAL a v Grafu 12 
obsahu chemických skupin AAL mezi vzorky. 

4.2.1 Srovnání identifikovaných sloučenin jednotlivých vzorků 

 Nejvíce identifikovaných sloučenin bylo ve vzorku slivovice (S2) (celkem 29), což bylo 
způsobeno především vysokým počtem esterů a alkoholů, naopak nejméně sloučenin bylo ve 
vzorku aroniovice (celkem 16) díky nízkému počtu identifikovaných esterů. Větší podíl AAL byl 
zaznamenán ve vzorcích z peckového ovoce oproti vzorkům z ostatních druhů ovoce. 

Tabulka č. 3: Zastoupení jednotlivých chemických skupin ve vzorcích peckového ovoce; identifikace 
vzorků viz Tabulka 2 

 Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek M Vzorek Mi Vzorek T 

Alkoholy 4 5 5 4 5 

Aldehydy 3 3 1 3 1 

estery 12 15 10 10 11 

Kyseliny 0 1 1 0 0 

Alkeny 1 1 2 0 2 

Ketony 0 0 1 0 0 

Ostatní 2 4 3 1 2 
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Tabulka č. 4: Zastoupení jednotlivých chemických skupin ve vzorcích ostatních druhů ovoce; 
identifikace vzorků viz Tabulka 2 

 Vzorek J1 Vzorek J2 Vzorek H Vzorek A Vzorek O 

Alkoholy 3 4 4 5 6 

Aldehydy 2 1 2 2 2 

estery 11 13 8 7 12 

Kyseliny 0 1 0 0 0 

Alkeny 0 0 0 0 0 

Ketony 0 0 0 0 0 

Ostatní 2 1 3 2 6 

 

 Co se týče jednotlivých sloučenin, 2-methylpropanol, 3-methyl-1-butanolacetát, 3-
methylbutanol, ethylhexanoát, ethyloktanoát, methyldekanoát, ethyldekanoát, ethylbenzoát a 
ethyldodekanoát byly identifikovány u všech vzorků peckového ovoce (viz. Příloha 1). 
Zajímavostí je, že methyldekanoát byl identifikován u všech vzorků z peckového ovoce, ale 
pouze u jednoho vzorku z ostatních druhů ovoce. 2-methylpropanol, 3-methylbutanol, 
ethylhexanoát, hexanol, ethyloktanoát, benzaldehyd, ethyldekanoát, ethylbenzoát a 
ethyldodekanoát byly identifikovány u všech vzorků ostatních druhů ovoce (viz. Příloha 2). AAL 
identifikované ve všech vzorcích, jak z peckového, tak z ostatních druhů ovoce byly 
zastoupeny téměř stejnou měrou. Pouze 3-methyl-1-butanolacetát a methyldekanoát byl 
zastoupen jen u všech vzorků peckového ovoce. Naopak hexanol a benzaldedyd byly 
identifikovány jen u všech vzorků z ostatního ovoce. 

Graf č. 11: Porovnání jednotlivých skupin látek ve všech vzorcích (počet sloučenin); identifikace 
vzorků viz Tabulka 2 

 Pro vzorky slivovice byly jako látky typické pouze pro tuto surovinu (švestky) identifikovány 
fenylmethylester kys. octové a ethyl-2-hydroxybenzoát. 1,1-diethoxynonan byly pak 
identifikovány u slivovice jako jediné z peckového ovoce, ovšem u ostatních druhů ovoce byl 
rovněž identifikován. 2-propanol a methyloktanoát byl identifikován pouze u vzorku S2. 
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 1,1,3-triethoxypropan byl pak identifikován pouze u vzorku třešňovice. Pro meruňkovici byly 
jako typické sloučeniny pouze pro tuto surovinu identifikovány acetoin a linalool. Mirabelkovice 
byla charakteristická přítomností isopropylpalmitátu. 

 Limonen a α-muurolen byly identifikovány u vzorků třešňovice a meruňkovice. Slivovice a 
mirabelkovice byla typická nonanalem, ovšem pouze pro peckové ovoce. Tato sloučenina se 
vyskytovala i u vzorku jablkovice a oskerušovice.  

 Podobně třešňovice a mirabelkovice byly charakteristické obsahem 3-methylbutylesteru 
kys. pentadekanové, také pouze pro peckové ovoce. Hruškovice a oskerušovice obsahovaly 
rovněž tuto sloučeninu. 

 Sloučenina identifikovaná jen u vzorků jablkovic byla hexylester kys. 2-methylbutanové. 
Diethylester kys. butandiové byl nalezen pouze u vzorku jablkovice (J2). Vzorek hruškovice 
byl charakteristický sloučeninou ethyl(E,Z)-2,4-dekadienoát. 1-ethenyl-4-methoxybenzen byl 
z ostatních druhů ovoce nalezen pouze u hruškovice, byl ale rovněž identifikován ve vzorku 
slivovice (S1). Pro aroniovici byly charakteristické sloučeniny ethylfenylacetát a α-
isomethylionon. V aroniovici se také nacházel benzylalkohol, který nebyl identifikován 
v žádném dalším vzorku z ostatních druhů ovoce, ovšem byl nalezen ve vzorku slivovice (S2) 
a třešňovice, tj. pálenek vyrobených z peckového ovoce. 

 Ve vzorku oskerušovice bylo identifikováno nejvíce sloučenin obsažených pouze v této 
pálence. Mezi ně patří 1-(1-ethoxyethoxy)pentan, 1,1-diethoxyhexan, hexylacetát a 
isopentylhexanoát. (Diethoxymethyl)benzen pak byl identifikován pouze v oskerušovici a 
vzorku slivovice (S2). 

4.2.2 Srovnání obsahu identifikovaných sloučenin jednotlivých vzorků 

 Na Grafu č. 12 je znázorněn obsah sloučenin podle jednotlivých skupin AAL. Největší 
zastoupení měly estery, alkoholy a aldehydy. Ve vzorcích mirabelkovice a oskerušovice byl 
zaznamenán nejvyšší obsah AAL ve všech vzorcích, naopak nejmenší množství obsahovaly 
vzorky aroniovice, hruškovice a jablkovice (J1). V meruňkovici byl největší obsah kyselin a 
v oskerušovici největší obsah ostatních látek mezi jednotlivými vzorky. Zajímavé jsou patrné 
rozdíly ve složení dvou vzorků slivovice (S1, S2) a jablkovice (J1, J2), což naznačuje 
významný vliv původu ovoce na profil AAL konečného produktu. 

Graf č. 12: Porovnání jednotlivých skupin látek ve všech vzorcích (obsah sloučenin); identifikace 
vzorků viz Tabulka 2 
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 Pokud vezmeme v úvahu jednotlivé sloučeniny, je zajímavé srovnání obsahu látek 
identifikovaných ve všech vzorcích. Nejvyšší obsah byl nalezen u mirabelkovice, oskerušovice 
a meruňkovice. Naopak nejnižší obsah u aroniovice, hruškovice a jablkovice (J1) (viz Graf č. 
13). Ve vzorku mirabelkovice byl nalezen nejvyšší obsah všech uvedených sloučenin kromě 
ethylbenzoátu, který byl nejvíce obsažen ve vzorcích slivovice (S1) a (S2). Z Grafu č. 13 nelze 
jednoznačně určit, zda některý vzorek vykazoval podstatně vyšší obsah některé aromatické 
látky v porovnání s ostatními vzorky. Byl však zpozorován trend, že vzorky z peckového ovoce 
vykazují vyšší obsah uvedených sloučenin, než vzorky z ostatních druhů ovoce. 

Graf č. 13: Srovnání obsahu vybraných sloučenin identifikovaných ve všech vzorcích 

 V Grafu č. 14 je porovnán obsah látek, které se nacházely v alespoň pěti vzorcích. Největší 
obsah těchto sloučenin byl zaznamenán u oskerušovice, jablkovice (J2) a třešňovice. Nejméně 
pak ve vzorku slivovice (S1) a aroniovice. Ve vzorcích z jádrového ovoce lze pozorovat vyšší 
obsah α-farnesenu v porovnání s ostatními vzorky. U ostatních sloučenin nebyla nalezena 
žádná pravidelná shoda nebo typická známka odlišnosti při srovnání. 

 Z výsledků vyplývá, že největší kvantitu (plochy píků), vykazují v jednotlivých vzorcích 
především estery a alkoholy, z nich především ethyldekanoát, ethyloktanoát a 3-
methylbutanol. Z dalších sloučenin lze zmínit benzaldehyd a α-farnesen, také přítomné ve 
vysokých množstvích ve vzorcích, kde byly identifikovány. Ostatní sloučeniny se vyskytují v 
podstatně menší kvantitě, kromě ethyldodekanoátu, který je na pomyslném středu. 
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Graf č. 14: Srovnání obsahu vybraných sloučenin identifikovaných v nejméně pěti vzorcích  

4.3 Srovnání identifikovaných sloučenin s dostupnou literaturou 

 Vzhledem k malému množství experimentálních prací k této problematice je srovnávání 
s dostupnými zdroji obtížné.  

 V dostupných publikacích bylo ve vzorcích ovocných pálenek z Česka a Slovenska 
identifikováno celkem 46 aromatických látek, jejich přehled je uveden v Tabulce č. 5. Nicméně 
pouze 16 sloučenin bylo shodných s látkami identifikovanými v této práci, shoda se týkala 
především alkoholů a esterů, které mají rovněž mezi identifikovanými látkami největší 
zastoupení. 

Tabulka č. 5: Identifikované aromatické látky v ovocných pálenkách získané z dostupné literatury 
[44, 47] 

propanol * diethylester kys. butandiové * 

diethylacetal * methyloxoacetát 

2-methylbutanol 5-hydroxymaltol 

3-methylbutanol * tetrahydro-3,4-furandiol 

ethenylacetát ethylhydrogensukcinát 

methyl-2-methylhexanoát pyrazol-5-karboxylát 

hydroxy-2-propanon 5-hydroxymethylfurfural 

1,4-dioxan-2,5-diol butanol * 

3-hydroxytetrahydrofuran benzaldehyd * 

furfural * linalool * 

kyselina octová * α-terpinol 
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Tabulka č. 5: Identifikované aromatické látky v ovocných pálenkách získané z dostupné literatury 
[44, 47] – pokračování 

2-acetylfuran eugenol 

2,3-butandiol methylpalmitát 

5-methylfurfural ethylhexadekanoát * 

limonen * fenylethyloktanoát 

acetylpyrazin methyldekanoát 

γ-butyrolakton ethyldekanoát * 

α-farnesen * ethyloktanoát * 

ethylsukcinát ethyldodekanoát * 

furfurylalkohol ethyltetradekanoát 

5-methyl-2-furanmethanol 2-hydroxyacetylfuran 

2-hydroxy-2-cyklopenten-1-on furanol 

fenylethylalkohol hexanol * 

* – látky identifikované v souladu s dostupnou literaturou 
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5 ZÁVĚR 

 Ovocné destiláty patří k oblíbeným českým alkoholickým výrobkům, obsahujícím mimo 
alkohol řadu těkavých vedlejších produktů. Produkt vzniklý kvašením a destilací suroviny bez 
přidání cizích chuťových a aromatických látek je označován jako tzv. ušlechtilá pálenka. 
K výrobě těchto pálenek lze použít jen takové suroviny, které mimo dostatečného množství 
cukru obsahují v potřebné míře vonné látky, jejichž složení se během procesu kvašení a 
destilace nemění nebo nedochází ke změně na úkor kvality. 

 Cílem této práce bylo identifikovat aromatické látky ve vybraných vzorcích ovocných 
destilátů a porovnat jejich aromatický profil s využitím mikroextrakce tuhou fází a následné 
analýzy pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. 

 Celkem bylo ve všech vzorcích identifikováno 53 těkavých látek, z toho 25 esterů, 9 
alkoholů, 5 aldehydů, 4 alkeny, 2 ketony, 1 kyselina a 7 ostatních sloučenin, které nebyly 
zařazeny do žádné z těchto kategorií. Ve všech vzorcích převažovaly estery a alkoholy. 

 Vzhledem k použití různých druhů a původu ovoce, procesu kvašení a samotné 
technologické výroby pálenek, není překvapující zjištění různých aromatických látek 
v jednotlivých vzorcích. Nejvíce identifikovaných sloučenin bylo ve vzorku slivovice (S2), 
nejméně v aroniovici. 

 Mezi sloučeniny identifikované ve všech vzorcích patřily 2-methylpropanol, 3-methylbutanol, 
ethylhexanoát, ethyloktanoát, ethyldekanoát, ethylbenzoát a ethyldodekanoát. Mezi 
sloučeniny obsažené pouze ve vzorcích z peckového ovoce patřily dále 3-methyl-1-
butanolacetát a methyldekanoát. Naopak hexanol a benzaldehyd byly identifkovány u všech 
vzorků z ostatních druhů ovoce. 

 Fenylmethylester kys. octové a ethyl-2-hydroxybenzoát byly identifikovány pouze u vzorků 
slivovice (S1) a (S2). Sloučenina identifikovaná jen u vzorků jablkovic byla hexylester kys. 2-
methylbutanové. Vzorek hruškovice byl charakteristický sloučeninou ethyl(E,Z)-2,4-
dekadienoát. Pro aroniovici byly charakteristické sloučeniny ethylfenylacetát a α-
isomethylionon. 

 Vzorky oskerušovice a meruňkovice vykazovaly celkově největší obsah AAL, obecně 
největší obsah měly estery, alkoholy a aldehydy. 

 Celkem 16 identifikovaných sloučenin v této práci se shodovalo s identifikovanými 
sloučeninami z dostupné literatury. Shoda se týkala především esterů a alkoholů. 

 Z výsledků je patrné, že mezi vzorky ovocných destilátů existují významné rozdíly ve složení 
a obsahu těkavých aromatických sloučenin nejen v závislosti na použitém ovoci, ale i 
podmínkách zpracování a jiných faktorech. Tyto odlišnosti přispívají k charakteristické 
chuti/aroma daného produktu. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SAL – senzoricky aktivní látky 

AAL – aromaticky aktivní látky 

SPME – mikroextrakce pevnou fází 

GC – plynová chromatografie 

FID – plamenový ionizační detektor 

GC-FID – plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem 

GC-MS – plynový chromatograf spojený s hmotnostním spektrometrem 

HS-SPME – extrakce, kdy je vlákno umístěno do plynné fáze nad vzorkem 
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Příloha 1: Identifikované těkavé látky ve vzorcích z peckového ovoce 

Látka Rt [min] Slivovice 1 Slivovice 2 Třešňovice Meruňkovice Mirabelkovice 

propanol 8,63 
 

– *** – – – 

diethylacetal 10,13 – ** – ** – 

1-(1-ethoxyethoxy)pentan 11,74 – – – – – 

2-methylpropanol 11,93 *** *** *** *** *** 

3-methyl-1-butanolacetát 13,08 ** ** ** ** ** 

butanol 14,78 ** ** – ** – 

limonen 16,50 – – ** * – 

3-methylbutanol 17,61 ** ** ** ** ** 

1,1-diethoxyhexan 18,51 – – – – – 

ethylhexanoát 18,51 ** ** ** ** ** 

styren 19,47 – ** * – * 

bicyklo[4.2.0]octa-1,3,5-trien 19,64 – – – – – 

hexylacetát 19,94 – – – – – 

acetoin 20,59 – – – *** – 

1,1,3-triethoxypropan 21,07 – – *** – – 

ethyllaktát 22,57 ** ** ** ** – 

hexanol 
 

22,81 ** – * * * 

methyloktanoát 23,84 – *** – – – 

nonanal 24,07 ** ** – – ** 

3,4,5-trimethyl-4-heptanol 24,85 – – – – – 

hexylester kys. 2-methylbutanové 24,95 – – – – – 

ethyloktanoát 25,26 ** ** ** ** ** 

isopentylhexanoát 25,79 – – – – – 

kyselina octová 26,09 – ** – ** – 

furfural 26,35 ** ** – – ** 

1,1-diethoxynonan 27,63 *** *** – – – 

* – látky, které měly s knihovnou spekter shodu < 50 % ** – látky, které měly s knihovnou spekter shodu > 50 % a < 90 % *** – látky, které měly s knihovnou 
spekter shodu > 90 % 
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Příloha 1: Identifikované těkavé látky ve vzorcích z peckového ovoce – pokračování 

benzaldehyd 27,97 – ** ** ** ** 

ethylnonanoát 28,06 ** – – – – 

linalool 28,26 – – – ** – 

methyldekanoát 29,68 ** ** ** * ** 

(diethoxymethyl)benzen 29,80 – *** – – – 

ethyldekanoát 30,62 ** ** ** ** ** 

5-undecen-4-on 31,02 – – – * – 

3-methylbutylester kys. oktanové 31,05 ** ** ** – ** 

ethylbenzoát 31,53 ** *** ** ** ** 

diethylester kys. butandiové 31,54 – – – – – 

ethyldec-9-enoát 31,80 – ** – – – 

1-ethenyl-4-methoxybenzen 31,93 ** – – – – 

α-muurolen 32,68 – – * * – 

fenylmethylester kys. octové 33,00 ** ** – – – 

α-farnesen 33,21 ** ** ** ** – 

ethylfenylacetát 34,39 – – – – – 

ethyl-2-hydroxybenzoát 34,93 *** *** – – – 

ethyldodekanoát 35,28 ** *** *** *** ** 

ethyl(E,Z)-2,4-dekadienoát 
 

35,48 – – – – – 

3-methylbutylester kys. pentadekanové 35,64 – – ** – ** 

α-isomethyl ionon 35,77 – – – – – 

benzylalkohol 36,27 – ** * – – 

fenylethylalkohol 36,99 – – ** – ** 

ethyltetradekanoát 39,44 – ** ** ** – 

isopropylpalmitát 43,08 – – – – ** 

ethylhexadekanoát 43,43 – ** – ** – 

2-hexyl-3-fenyl-2-propenal 46,68 *** – – – – 

* – látky, které měly s knihovnou spekter shodu < 50 % ** – látky, které měly s knihovnou spekter shodu > 50 % a < 90 % *** – látky, které měly s knihovnou 
spekter shodu > 90 % 
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Příloha 2: Identifikované těkavé látky ve vzorcích z ostatních druhů ovoce 

Látka Rt [min] Jablkovice 1 Jablkovice 2 Hruškovice Oskerušovice Aroniovice 

propanol 8,63 
 

– – – – – 

diethylacetal 10,13 – – – – – 

1-(1-ethoxyethoxy)pentan 11,74 – – – *** – 

2-methylpropanol 11,93 *** ** *** *** *** 

3-methyl-1-butanolacetát 13,08 ** ** – *** – 

butanol 14,78 – – – * – 

limonen 16,50 – – – – – 

3-methylbutanol 17,61 ** ** ** * * 

1,1-diethoxyhexan 18,51 – – – *** – 

ethylhexanoát 18,51 ** ** ** ** ** 

styren 19,47 – – – * * 

bicyklo[4.2.0]octa-1,3,5-trien 19,64 – – * – – 

hexylacetát 19,94 – – – ** – 

acetoin 20,59 – – – – – 

1,1,3-triethoxypropan 21,07 – – – – – 

ethyllaktát 22,57 ** * – ** * 

hexanol 
 

22,81 * * * ** ** 

methyloktanoát 23,84 – – – – – 

nonanal 24,07 ** – – ** – 

3,4,5-trimethyl-4-heptanol 24,85 – – – * – 

hexylester kys. 2-methylbutanové 24,95 ** ** – – – 

ethyloktanoát 25,26 ** ** ** ** ** 

isopentylhexanoát 25,79 – – – ** – 

kyselina octová 26,09 – ** – – – 

furfural 26,35 – – – – – 

1,1-diethoxynonan 27,63 ** – – *** – 

* – látky, které měly s knihovnou spekter shodu < 50 % ** – látky, které měly s knihovnou spekter shodu > 50 % a < 90 % *** – látky, které měly s knihovnou 
spekter shodu > 90 % 
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Příloha 2: Identifikované těkavé látky ve vzorcích z ostatních druhů ovoce – pokračování 

benzaldehyd 27,97 ** * * ** ** 

ethylnonanoát 28,06 – * – – – 

linalool 28,26 – – – – – 

methyldekanoát 29,68 ** – – – – 

(diethoxymethyl)benzen 29,80 – – – ** – 

ethyldekanoát 30,62 ** ** ** ** ** 

5-undecen-4-on 31,02 – – – – – 

3-methylbutylester kys. oktanové 31,05 ** ** ** ** – 

ethylbenzoát 31,53 ** ** ** ** ** 

diethylester kys. butandiové 31,54 – ** – – – 

ethyldec-9-enoát 31,80 – – – – – 

1-ethenyl-4-methoxybenzen 31,93 – – ** – – 

α-muurolen 32,68 – – – – – 

fenylmethylester kys. octové 33,00 – – – – – 

α-farnesen 33,21 ** ** ** ** – 

ethylfenylacetát 34,39 – – – – ** 

ethyl-2-hydroxybenzoát 34,93 – – – – – 

ethyldodekanoát 35,28 ** ** ** *** ** 

ethyl(E,Z)-2,4-dekadienoát 
 

35,48 – – *** – – 

3-methylbutylester kys. pentadekanové 35,64 – – ** ** – 

α-isomethyl ionon 35,77 – – – – ** 

benzylalkohol 36,27 – – – – * 

fenylethylalkohol 36,99 – ** ** ** ** 

ethyltetradekanoát 39,44 – ** – ** – 

isopropylpalmitát 43,08 – – – – – 

ethylhexadekanoát 43,43 – ** – – – 

2-hexyl-3-fenyl-2-propenal 46,68 *** – *** – *** 

* – látky, které měly s knihovnou spekter shodu < 50 % ** – látky, které měly s knihovnou spekter shodu > 50 % a < 90 % *** – látky, které měly s knihovnou 
spekter shodu > 90 % 



46 

 

Příloha 3: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku slivovice (S1); identifikace píků viz tabulka v Příloze 1 
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Příloha 4: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku slivovice (S2) ; identifikace píků viz tabulka v Příloze 1 
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Příloha 5: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku meruňkovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 1 
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Příloha 6: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku mirabelkovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 1 
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Příloha 7: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku třešňovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 1 
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Příloha 8: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku jablkovice (J1) ; identifikace píků viz tabulka v Příloze 2 
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Příloha 9: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku jablkovice (J2) ; identifikace píků viz tabulka v Příloze 2 
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Příloha 10: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku hruškovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 2 
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Příloha 11: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku aroniovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 2 
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Příloha 12: Chromatogram těkavých sloučenin ve vzorku oskerušovice; identifikace píků viz tabulka v Příloze 2 

 


