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ABSTRAKT 

Hledání alternativních zdrojů výživy je v současné době významným tématem 

mnoha vědeckých institucí. Plody netradičních botanických druhů, které byly 

v dávných dobách využívané pro lidskou výživu a dnes se pěstují spíše jako 

dekorativní rostliny, jsou velmi významným zdrojem bioaktivních látek. Jejich 

účinky jsou lidskému zdraví prospěšné a souvisejí zejména s jejich antioxidační 

aktivitou.  

Cílem této disertační práce je stanovení nejvýznamněji zastoupených 

biologicky aktivních látek vykazujících antioxidační aktivitu ve vybraných 

odrůdách netradičních plodů různých botanických druhů, posouzení korelace 

jejich obsahu s odrůdou, vyhodnocení nejlepší odrůdy z každého botanického 

druhu a identifikace nejlepšího botanického druhu.  

Z vybraných odrůd netradičních plodů odrůd dřínu obecného, jeřábů a aronie 

černé, rakytníku řešetlákového a zimolezu kamčatského byly na základě 

provedených analýz vyhodnoceny jako nejhodnotnější tyto odrůdy – z dřínu 

obecného odrůda Fruchtal, ze skupiny mezidruhových kříženců jeřábů a aronie 

černé odrůda jeřábu Granatina, z rakytníku řešetlákového Krasavica a z plodů 

kamčatských borůvek Amfora. Kamčatské borůvky pak byly na základě 

bodového skóre všech analyzovaných druhů netradičního ovoce vyhodnoceny i 

jako nejlepší botanický druh. 

 

 

ABSTRACT 

Finding alternative sources of nutrition has currently been an important 

subject of many scientific institutions. Fruits of old regional varieties and fruit 

trees of non-traditional botanical species, which were used for human nutrition 

in ancient times and have been nowadays cultivated as significant landscape 

elements, are a substantial source of bioactive substances with positive effects 

on human health mainly associated with their antioxidant activity. 

     The aim of this dissertation is to determine significantly represented 

biologically active substances exhibiting antioxidant activity in selected samples 

of different non-traditional fruit species and to assess correlations of their 

content with the variety. Furthermore, to determine the most valuable cultivar of 

each species and to identify the most valuable botanical species. 

Based on the gained data, cultivars of cornelian cherry, sweet rowanberry and 

black chokeberry, sea buckthorn and honeyberry with the best porperties have 

been specified. It is Fruchtal for cornelian cherry, Granatina for interspecies 

crossbreed of sweet rowanberry and black chokeberry, Krasavica for sea 

buckthorn and Amfora for honeyberry. Honeyberries have been assessed as the 

most valuable species from all the analysed botanical species. 
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Úvod 
Ovoce a zelenina jsou významnými zdroji biologicky aktivních látek s účinky 

prospěšnými pro zdraví člověka. Jsou proto čím dál častěji zahrnovány do 

skupiny funkčních potravin. Se zvyšujícím se výskytem civilizačních chorob a 

jejich prokázanou souvislostí s výživou roste zájem o pochopení následného 

působení těchto látek v lidském těle (Rosa et al., 2010, s. 3).  

Do skupiny biologicky aktivních látek v ovoci a zelenině patří velmi 

rozmanitá a obsáhlá skupina fenolických sloučenin, jedněch z nejdůležitějších 

přírodních antioxidantů. Antioxidační ochrana potravin je klíčová pro zamezení 

oxidačních procesů vedoucích ke znehodnocení nutričních faktorů, případně 

k tvorbě látek schopných ovlivnit senzorické vlastnosti potravin. Protože však 

účinky exogenních antioxidantů přidávaných do potravin nejsou jednoznačně 

pozitivní (Dawidowicz et al., 2015, s. 2240), vzniká snaha o nahrazení 

exogenních antioxidantů přírodními. Mezi nejvýznamější přírodní antioxidanty 

patří právě polyfenolické látky (Liu, 2004, s. 3484S).  

Obsah polyfenolických látek v ovoci a zelenině je v současné době intenzivně 

zkoumán z hlediska možnosti využití těchto surovin k získávání polyfenolů pro 

výrobu nutraceutik, kosmetických přípravků a léčiv, i možnosti přídavku těchto 

látek do potravin pro zvýšení jejich biologické hodnoty. Tím získávají i 

netradiční druhy ovoce a zeleniny na pozornosti. Stále je však potřeba doplnit 

studie věnující se stanovení biologicky aktivních látek v těchto druzích surovin 

dostupných na českém trhu. 

 

1.2 Obecná charakteristika vybraných druhů netradičního ovoce 
Mezi netradiční druhy ovoce patří plody starých krajových odrůd a méně 

známých druhů ovocných dřevin. Jejich pěstování má význam krajinotvorný i 

hospodářský. Často se vyznačují velmi skromnými pěstitelskými požadavky, a 

proto mohou být vysazovány i v místech, která by byla jinak zemědělsky 

využitelná jen problematicky. Nejrozšířenější zástupci původních druhů patří do 

různých botanických řádů, např. dřínotvarých (Cornales) s čeledí dřínovitých 

(Cornaceae) – dřín obecný; růžotvarých (Rosales) s čeleděmi růžovitých 

(Rosaceae) – jeřáb, aronie černá, muchovník, růže dužnoplodá, trnka obecná, 

morušovníkovitých (Moraceae) – morušovník, hlošinovitých (Elaeagnaceae) – 

rakytník řešetlákový; štětkotvarých (Dipsales) s čeledí zimolezovitých 

(Caprifoliaceae) – zimolez kamčatský; a vřesovcotvarých (Ericales) s čeledí 

vřesovcovitých (Ericaceae) – brusnice. Jejich plody jsou biologicky významné 

pro vysoký obsah rozličných bioaktivních látek včetně vitaminů, 

polyfenolických sloučenin, minerálních prvků i vlákniny, jejichž zastoupení je 

obecně závislé na botanickém druhu, odrůdě, klimatických a pěstebních 

podmínkách daného stanoviště, metodách zpracování, míře zralosti v době 

sklizně, podmínkách skladování plodů a v neposlední řadě i na metodách 
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extrakce a stanovení dané látky (Řezníček, 2011, s. 520; Metodické listy OPVK, 

s. 2; Vagiri et al., 2013, s. 9298). Protože plody těchto druhů vykazují výrazné 

pozitivní účinky na lidské zdraví, zvýšila se snaha o jejich přímou spotřebu, 

případně jejich využití v potravinářství a farmaceutickém průmyslu.  

 

1.2.1 Dřínovité (Cornaceae) 

Čeleď Cornaceae – dřínovité je zastoupena na všech kontinentech. Dříny jsou 

rozšířeny hlavně v severním mírném pásu. V České republice rostou dva druhy 

– dřín obecný (Cornus mas L.) a svída krvavá (Cornus sanguinea L.), které jsou 

pěstovány především jako okrasné dřeviny. 

 

Dřín (Cornus mas L.) 

Dřín obecný (Cornus mas L.) pocházející ze střední a jižní Evropy, Malé Asie 

a Kavkazu je teplomilnou ovocnou dřevinou. Plody, dřínky, jsou červené i žluté 

peckovice podlouhlého tvaru s obsahem bioaktivních látek, především vitaminu 

C, polyfenolických látek, minerálních prvků, zejména draslíku, vápníku, fosforu 

a hořčíku, a pektinu (Dokoupil et al., 2012, s. 52). Hospodářský význam mají 

velkoplodé odrůdy, např. Děvín, Titus, Joliko, Fruchtal, Jaltský, Elegantní, 

Lukjanovský, Vydubecký a Vyšegorodský (Metodické listy OPVK, s. 10). 

Vzhledem k vyváženému poměru bioaktivních látek jsou plody vhodné i 

k přímé spotřebě (Dokoupil et al., 2012, s. 50). Dále je lze využít k výrobě 

kompotů, džemů, ovocných rosolů, sirupů, i k výrobě vína a likérů. Je možné je 

nakládat a používat jako náhradu oliv nebo v sušené podobě jako koření do 

omáček, polévek a salátů, i ke zvýraznění chuti jablečných a hruškových 

kompotů (Bajić-Ljubičić et al., 2018, s. 91; Bijelić et al., 2011, s. 849, 

Cetkovská et al., 2015, s. 357). 

 

1.2.2 Růžovité (Rosaceae) 

Čeleď Rosaceae – růžovité má bylinné i dřevinné zástupce po celém světě 

s nejsilnějším zastoupením v severním mírném pásu.  

 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) je významná dřevina rostoucí roztroušeně 

po celé severní polokouli (Cetkovská, 2016, s. 17). S rostoucím zájmem o 

netradiční zdroje antioxidantů se zvyšuje i pozornost věnovaná jeřábu a jeho 

mezidruhovým křížencům, které jsou šlechtěny již od začátku 20. století se 

snahou podpořit mrazuvzdornost a celkovou adaptaci na kratší vegetační období 

(Jurikova et al., 2014c, s. 318). Plody jeřábu, nejčastěji červené malvice, jsou 

v České republice známy pod názvem jeřabiny (Mařák, 2012, s. 32). Jsou 

významným zdrojem bioaktivních látek, obzvláště vitaminu C a fenolických 

sloučenin (Jurikova et al., 2014c, s. 320). Z těch se jedná především o flavonoly 

a hydroxyskořicové kyseliny. V plodech je obsažen i sorbit, významný pro 

výrobu sorbitolu důležitého ve výživě diabetiků i pro průmyslovou výrobu 
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kyseliny askorbové (Cetkovská, 2016, s. 18; Mařák, 2012, s. 33). Plody jsou 

určeny především pro konzervárenské zpracování – lze z nich připravit 

kompoty, šťávy, sirupy, džemy, želé i léčivé likéry. Při konzumaci čestvého 

ovoce je nutné brát v úvahu obsah kyseliny parasorbové, která může dráždit 

zažívací ústrojí (Mařák, 2012, s. 32). 

 

Aronie černá (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) 

Aronie černá neboli temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa (Michx.) 

Elliot) pochází ze Severní Ameriky. Podobně jako úzce příbuzný jeřáb ptačí 

roste po celém území severní polokoule. Snáší nízké teploty, ale potřebuje 

dostatek světla a humózní půdy (Cetkovská, 2016, s. 19). Plody, černé malvice, 

obsahují významné množství bioaktivních látek s antioxidačními účinky, 

vitamin C i fenolické sloučeniny, především antokyany (Cetkovská, 2016, s. 20; 

Oszmiański et al., 2005, s. 810). Uplatňují se ve výrobě džemů, pyré, šťáv i vína 

(Oszmiański et al., 2005, s. 812). 

 

1.2.3 Hlošinovité (Elaeagnaceae) 

Do čeledě Elaeagnaceae – hlošinovité patří dřeviny o asi 100 druzích ve třech 

rodech rozšířených v mírném pásu severní polokoule. V České republice jsou 

pěstovány dva druhy – hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia L.) a rakytník 

řešetlákový (Hippophäe rhamnoides L.). Hlošina i rakytník jsou využívány jako 

odolné, nenáročné okrasné dřeviny v městských výsadbách i při rekultivaci 

krajiny. Kromě toho plody obou druhů obsahují významné množství vitaminu C.  

 

Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides L.) 

Rakytník je trnitý keř, vzácněji strom. Původně roste v Číně, Mongolsku, 

Nepálu a Indii, odkud se rozšířil přes Kavkaz do střední a severní Evropy a do 

Severní Ameriky. V České republice se uplatňuje jako okrasný a ovocný keř. Je 

využíván i na erozí ohrožených lokalitách a lokalitách se znečištěným ovzduším 

(Cetkovská, 2016, s. 11). Plody rakytníku jsou žluté až červené peckovice 

s oranžovou olejovitou dužinou s kyselou až nahořklou chutí, které obsahují 

význačné množství vitaminu C, fenolických sloučenin, minerálních prvků i 

organických kyselin (Yang, 2009, s. 89). V závislosti na odrůdě zrají od srpna 

do září. Mohou se konzumovat čerstvé, ale zpracovávají se i do šťáv, džusů, 

sirupů, čajů, kompotů a marmelád (Krejcarová et al., 2015, s. 265). Lze je použít 

i do omáček a salátů. V Asii z nich vyrábí i alkoholické nápoje (Špačková, 2015, 

s. 21). Obsah bioaktivních látek záleží na poddruhu a odrůdě, klimatických a 

stanovištních podmínkách, na zralosti při sběru i na metodě zpracování 

(Cetkovská, 2016, s. 13). Ze semen, popř. zbylých slupek plodů, se získává olej 

využívaný ve farmaceutickém průmyslu. Obsahuje esenciální omega-3 a omega-

6 mastné kyseliny. Také se z nich izoluje antioxidant oligoprokanin používaný 

v doplňcích stravy a kosmetice. Zpracovávají se i listy a kůra (Krejcarová et al., 

2015, s. 259).  
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1.2.4 Zimolezovité (Caprifoliaceae) 

Čeleď Caprifoliaceae – zimolezovité zahrnuje byliny, keře, menší stromy i 

liány rozšířené po celém světě s většinou druhů rostoucích v severním mírném 

pásu. Patří do ní i rod Lonicera – zimolez. Jsou to keře, nízké stromy a liány o 

asi 180 druzích vyskytujících se v Evropě, Asii, Severní Americe a severní 

Africe. Mají význam především jako vonné, okrasné keře (Wojdyło, et al. 2013, 

s. 12072; Mlček, 2016b, s. 40) nebo popínavé rostliny. Některé druhy jsou 

využívány v lékařství a jako drobné ovoce, některé mohou být jedovaté. 

 

Zimolez kamčatský (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Pojark.) 

Zimolez je listnatá opadavá dřevina pocházející ze severních oblastí severní 

polokoule. U nás je znám pod označením kamčatská borůvka. Uplatňuje se jako 

ovocná dřevina v zahradách. Jeho plody, modré bobule jsou v severním Rusku, 

Číně a Japonsku tradiční plodinou v lidovém léčitelství. V posledních letech se i 

v Evropě a Severní Americe stávají tyto plody předmětem řady studií vzhledem 

k významnému obsahu vitaminu C a fenolických sloučenin, především 

fenolických kyselin, antokyaninů a flavonoidů (Zadernowski et al., 2005, s. 

2118; Rupasinghe et al., 2012, s. 1311). Řada kultivarů se šlechtí v Polsku 

(Wojdyło et al., 2013, s. 12072). 

 

1.3 Charakteristika fenolických sloučenin 
Fenolické sloučeniny jsou heterogenní skupinou čítající více než 8000 

organických látek obsahujících jednu či více hydroxylových skupin navázaných 

na aromatické jádro. Vznikají u rostlin jako sekundární metabolity obranných 

systémů v reakci na nežádoucí vliv vnějších podmínek, mezi něž patří UV 

záření, požer či jiné typy působení patogenů a škůdců (Kim et al., 2014, s. 2295; 

Zhang et al., 2014, s. 353). Fenolické látky vznikají malonát-acetátovou (u hub a 

bakterií) nebo šikimátovou cestou (převážně u vyšších rostlin). Ta probíhá 

v chloroplastech a navazuje na metabolizmus sacharidů. Vzniká kyselina 

šikimová, z níž se tvoří fenylalanin a tyrozin. Z nich jsou dále syntetizovány 

fenylpropanoidy s tříuhlíkatým řetězcem na aromatickém jádru. Jsou prekurzory 

široké škály fenolických sloučenin, jako jsou flavonoidy, izoflavonoidy, 

antokyany, rostlinné hormony, fytoalexiny a ligniny (Kim et al., 2014, s. 2295). 

Klíčovými enzymy ve fenylpropanoidovém metabolizmu jsou fenylalanin 

amonium lyáza (PAL) katalyzující neoxidativní deaminaci L-fenylalaninu na 

kyselinu t-skořicovou. Podobně probíhá deaminace tyrozinu na kyselinu p-

kumarovou (4-hydroxyskořicovou) enzymem tyrozin amonium lyázou (TAL) 

(Kim et al., 2014, s. 2295; Klejdus et al., 2003, s. 530; Rosa et al., 2010, s. 93). 

Podle chemické struktury jsou nejčastěji děleny na flavonoidní a neflavonoidní 

sloučeniny (Obr. 1.3). 
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Obr. 1.3: Rozdělení polyfenolických látek (autor: Jana Orsavová) 

 

Velká variabilita zastoupení a obsahu fenolických látek je způsobena 

druhovou specifitou a dalšími biotickými a abiotickými faktory (Bravo, 1998, s. 

317; Chumyam et al., 2013, s. 250; Landete, 2013, s. 707). Liší se i zastoupení 

fenolických sloučenin v různých částech rostlin. Uplatňují se v obranných 

systémech rostliny, proto jsou více obsaženy ve vnějších vrstvách rostlinných 

pletiv (Kim et al., 2014, s. 2295; Zhang et al., 2014, s. 353; Pandey et al., 2009, 

s. 271). Jsou přítomny ve formě aglykonů, glykozidů, esterů a polymerů. 

Chemické složení podmiňuje jejich vlastnosti a následně využitelnost lidským 

organizmem (Scalbert et al., 2000, s. 2073S; Hollman et al., 1998, s. 244; 

Vladimir-Knežević et al., 2012, s. 165; Lackova et al., 2017, s. 7). Ovlivňují 

senzorickou a nutriční kvalitu potravin rostlinného původu – jsou barviva 
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(flavonoidy, lignany, xantony), chuťové (taniny) a vonné látky (jednoduché 

fenoly, kumariny, některé benzochinony) a přírodní antioxidanty (zejména 

flavonoidy a fenolické kyseliny) (Bravo, 1998, s. 321). Některé vykazují 

estrogenní aktivitu, jsou fytoestrogeny – izoflavony, lignany a stilben 

resveratrol. Jiné jsou schopné vázat kovy a proteiny a ovlivňovat tak jejich 

využitelnost, např. tanin (Urquiza-Martínez et al., 2016, s. 5). Kromě pozitivních 

kvalitativních změn však může dojít vlivem oxidačních procesů polyfenolů 

během skladování nebo technologického zpracování potravin i k nežádoucím 

změnám v důsledku enzymového a neenzymového hnědnutí (Bravo, 1998, s. 

321). 

Mezi nejvýznamnější zdroje fenolických sloučenin patří ovoce, zelenina, 

kakao, čokoláda, čaj, káva, víno a pivo (Bravo, 1998, s. 321; Scalbert et al., 

2000, s. 2076S). I když jsou fenolické sloučeniny považovány za antinutriční 

skupinu neesenciálních složek stravy, jedná se o významné látky, jejichž 

biologická aktivita přináší množství nezanedbatelných zdraví prospěšných 

účinků. Působí proti vzniku neurodegenerativních a kardiovaskulárních chorob, 

rakoviny, diabetu a osteoporózy (Scalbert et al., 2000, s. 2075S, Urquiza-

Martínez et al., 2016, s. 5). 

 

1.4 Vitaminy C a E 
Vitaminy jsou obecně biologicky aktivní, nízkomolekulární organické látky, 

které musí být přijímány v potravě, protože si je člověk v převážné míře 

nedokáže syntetizovat. Podílí se na biochemických reakcích zajišťujících životní 

procesy, ale fyziologické funkce se liší na základě jejich chemické struktury. 

Působí jako kofaktory mnoha enzymů. Některé z nich vykazují antioxidační 

aktivitu, např. vitaminy C a E (Velíšek et al., 2009a, s. 371).  

Jako vitamin C je označován celý reverzibilní redoxní systém, který s L-

askorbovou kyselinou (AK) zahrnuje také produkt její jednoelektronové oxidace 

L-askorbylradikál a produkt dvouelektronové oxidace L-dehydroaskorbovou 

kyselinu (Second National Report on Biochemical Indicators of Diet and 

Nutrition in the U. S. Population 2012; Velíšek et al., 2009a, s. 429). Je 

významný svou antioxidační aktivitou s rozdílným mechanizmem účinku. Může 

vychytávat různé formy kyslíkových radikálů, redukovat volné radikály, 

případně regenerovat primární antioxidanty. Výrazné redukční účinky kyseliny 

L-askorbové jsou založeny na poměrně snadné oxidaci na kyselinu L-

dehydroaskorbovou. Kyselina askorbová může také působit jako chelatační 

činidlo za vzniku komplexů kovů. V podmínkách nízkého pH může při nízké 

koncentraci působit prooxidačně a kovové ionty redukovat za vzniku 

nežádoucích změn chuti, vůně a barvy potravin v důsledku urychlení oxidačních 

reakcí a vzniku nežádoucích hydroxylových radikálů během Fentonovy reakce 

(Velíšek et al., 2009a, s. 437). Antioxidační účinek kyseliny L-askorbové na 

stabilitu lipidů je založen na synergickém působení s jinými antioxidanty, např. 

s flavonoidy v citrusových plodech nebo čaji. V čaji navíc stabilizuje barvu, 
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protože udržuje polyhydroxylované fenoly v hydrochinonové formě. Nadměrné 

množství kyseliny askorbové však může působit prooxidačně (Shahidi et al., 

2010, s. 4075; Niemse et al., 2015, s. 27990). Vitamin C figuruje v lidském 

organizmu v celé řadě významných biochemických dějů. Hraje důležitou roli 

v aktivaci imunitní odpovědi a detoxifikaci organizmu, je kofaktorem mnoha 

enzymů oxidoredukčních dějů, např. při hydroxylaci kolagenu, biosyntéze 

karnitinu, hormonů a aminokyselin. Podporuje osteogenezi, absorpci železa, 

vápníku a kyseliny listové, působí proti vzniku krevních sraženin, stimuluje 

tvorbu žlučových kyselin a ovlivňuje beta oxidaci mastných kyselin (Pisoschi et 

al., 2011, s. 2; May et al., 2013, s. 2; Rahmawati et al., 2009, 536).  

Aktivitu lipofilního vitaminu E vykazuje skupina osmi vitamerů, čtyř 

tokoferolů s nasyceným postranním řetězcem odvozených od tokolu a čtyř 

tokotrienolů s nenasyceným postranním řetězcem odvozených od tokotrienolu. 

Tyto deriváty jsou odvozeny od chroman-6-olu a vzájemně se liší polohou a 

počtem metylových skupin v chromanovém kruhu (Velíšek et al., 2009a, s. 387). 

Jeho biologická aktivita je založena na antioxidační aktivitě, za kterou je 

zodpovědná volná hydroxylová skupina na aromatickém kruhu. Ta může 

poskytovat vodíkový atom za současného vzniku poměrně stabilní formy 

volného radikálu (Flora, 2009, s. 196; Yamauchi, 1997, s. 301). Antioxidační 

aktivita může být pozitivně ovlivněna synergickým efektem s kyselinou 

askorbovou a fosfolipidy (Shahidi et al., 2010, s. 4075). Je spojená s ochranou 

lipidů proti oxidaci, zejména polynenasycených mastných kyselin 

v biologických membránách (Traber et al., 2007, s. 1; Lúcio et al., 2009, s. 313; 

Najafi et al., 2012, s. 3343). Tokoferoly a tokotrienoly jsou součástí vzájemně 

propojených antioxidačních cyklů, přičemž tokotrienoly vykazují vyšší 

antioxidační aktivitu než tokoferoly. Poměrně snadno mohou pronikat kůží a 

chránit ji před oxidačním stresem vyvolaným UV zářením nebo ozónem. Byl 

prokázán prospěšný účinek tokotrienolů v prevenci kardiovaskulárních chorob a 

také jejich neuroprotektivní efekt (Packer et al., 2001, s. 369S; Lúcio et al., 

2009, s. 313).  

 

1.5 Antioxidační aktivita (AOA) 
Pro vyjádření antioxidačních vlastností různých látek se používají dva 

termíny – antioxidační aktivita (AOA) a kapacita (AOC). AOA je schopnost 

látek eliminovat volné radikály a charakterizuje reakční kinetiku antioxidačního 

procesu. Obvykle se vyjadřuje jako reakční rychlost nebo % eliminace volných 

radikálů při určité koncentraci antioxidantu za jednotku času. AOC poskytuje 

informaci o délce trvání antioxidačního účinku, tedy o efektivitě 

termodynamické přeměny reaktivních radikálů antioxidanty a je stanovena jako 

množství molů reaktivních radikálů eliminovaných 1 molem antioxidantu během 

stanovené časové periody (Avan, 2016, s. 2). Z důvodu možného synergického 

nebo antagonického působení složek v potravinách rostlinného původu je 

vhodné stanovit celkovou antioxidační kapacitu (TAC) (Pisoschi, 2011, s. 2; 
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Stratil, 2006, s. 608). Případně je nutné zohlednit výběr metody pro konkrétní 

typ potraviny s různým obsahem lipofilních a hydrofilních frakcí antioxidantů 

(Stratil, 2006, s. 608).  

Volné radikály jsou z chemického hlediska molekuly, atomy nebo ionty 

obsahující jeden nebo více nepárových elektronů ve valenční sféře schopné 

alespoň krátkodobé samostatné existence. Jsou známy jako reaktivní formy 

kyslíku (ROS; superoxidový – O2
• –, hydroxylový – •OH, alkylový – R•, 

alkoxylový – RO•, peroxylový – ROO• a hydroperoxylový – HOO• radikál) a 

reaktivní formy dusíku (RNS; oxid dusnatý – NO• a oxid dusičitý – NOO•). Jsou 

vysoce reaktivní a často spouští řetězovou reakci. Rychlost a typ reakcí závisí na 

koncentraci volných radikálů i přítomnosti dalších molekul, se kterými mohou 

reagovat (Aruoma, 1998, s. 199; Gülçin, 2012, s. 345; Shahidi et al., 2010, s. 

4073). Vznikají v buňkách během normálních fyziologických procesů a hrají 

v organizmu důležitou roli v buněčné signalizaci, genové expresi, transportu 

iontů a ovlivňují buněčnou proliferaci (Lü et al., 2010, s. 840). Jsou také 

součástí imunitního systému (Seifried et al., 2007, s. 568; Aruoma, 1998, s. 

199). Mohou se do organismu dostávat také z vnějšího prostředí, ionizujícím a 

UV zářením, kouřením a škodlivinami ze vzduchu. Vznikají i při tepelném a 

mechanickém zpracování potravin, vlivem světla a při metabolizmu toxických 

látek (Aruoma, 1998, s. 202; Pláteník, 2009, s. 30; Liehr et al., 1990, s. 415). 

Přestože jsou volné radikály nezbytnými faktory pro mnoho metabolických 

funkcí, musí být jejich množství přísně regulováno. Vysoká koncentrace 

volných radikálů endogenního i exogenního původu může způsobit oxidační 

stres vedoucí k poškození molekul, jež může vyústit v mutace genetické 

informace a rozvoji vážných chorob. Účinky oxidačního stresu jsou patrně také 

podstatou fyziologického stárnutí (Seifried et al., 2007, s. 567; Hybertson et al., 

2011, s. 235; Pláteník, 2009, s. 32; Huang et al., 2016, s. 519; Cui et al., 2012, s. 

1; Lü et al., 2010, s. 840; Valko et al., 2007, s. 44; Ziech et al., 2010, s. 335). 

Je známo asi 4000 sloučenin vykazujících AOA (Flora, 2009, s. 191). Obecně 

jsou definovány jako látky, které zabraňují reakci reaktivního metabolitu s jinou 

látkou, případně jsou schopné zastavit řetězovou reakci. Pro zajištění stability a 

kvality potravin náchylných k oxidaci se přidávají antioxidanty, jež zabraňují 

vzniku volných radikálů nebo jsou schopny chelatace prooxidativních kovů 

(Brewer, 2011, s. 223; Craft et al., 2012, s. 149). Mohou být přírodního i 

syntetického původu (Brewer, 2011, s. 223; Velíšek et al., 2009b, s. 360). Ve 

vodě rozpustné antioxidanty (vitamin C, glutathion, kyselina lipoová a kyselina 

močová) reagují s volnými radikály v buněčném cytozolu a krevní plazmě, 

zatímco lipofilní antioxidanty (např. vitamin E, karoteny a ubichinol) chrání 

buněčné membrány před lipidovou oxidací (Mishra et al., 2011, s. 2744; Nimse 

et al., 2015, s. 27986). 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této disertační práce je stanovení nejvýznamněji zastoupených 

biologicky aktivních látek vykazujících antioxidační aktivitu ve vybraných 

vzorcích netradičních plodů různých botanických druhů a posoudit korelaci 

jejich obsahu s odrůdou.  

 

2.1 Dílčí cíle 

 Vytipování netradičních rostlinných druhů s předpokládaným 

obsahem bioaktivních látek s možností jejich využití pro 

potravinářské účely 

 Zvolení vhodné metody pro zpracování a uchování vzorků 

 Zvolení a odzkoušení vhodného extrakčního postupu pro efektivní 

izolaci vybraných bioaktivních látek pro následné analýzy 

netradičních plodů různých botanických druhů 

 Stanovení lyofilizované sušiny v netradičních plodech různých 

botanických druhů 

 Stanovení celkového obsahu polyfenolů, flavonoidů a antokyanů 

v netradičních plodech různých botanických druhů 

 Stanovení obsahu jednotlivých fenolických sloučenin metodou RP-

HPLC v netradičních plodech různých botanických druhů 

  Stanovení obsahu vitaminů C a E v netradičních plodech různých 

botanických druhů 

 Stanovení antioxidační aktivity v netradičních plodech různých 

botanických druhů různými metodami 

 Zpracování výsledků a posouzení vzájemných korelací mezi 

antioxidační aktivitou a obsahem vybraných bioaktivních látek 

 Vyhodnocení nejlepších odrůd netradičních ovocných plodů v rámci 

daného botanického druhu na základě výsledků provedených analýz 

 Identifikace nejlepšího botanického druhu na základě výsledků 

provedených analýz v netradičních ovocných plodech 
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3 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

3.1 Materiál  
Pro analýzu byly vybrány plody netradičního ovoce z čeledí: dřínovité – 

Cornaceae (dřín obecný); růžovité – Rosaceae (mezidruhoví kříženci jeřábů; 

aronie černá); hlošinovité – Elaeagnaceae (rakytník řešetlákový) a zimolezovité 

– Caprifoliaceae (zimolez kamčatský). Byly získány ve spolupráci 

s Mendelovou univerzitou v Brně z pokusné genofondové plochy v katastrálním 

území Žabčice a část plodů kamčatských borůvek i z experimentální plochy 

v katastrálním území Lednice. Část plodů dřínů byla sklizena během vegetační 

sezóny v roce 2013, všechny ostatní plody pocházely z vegetační sezóny v roce 

2014. Charakteristiky plodů jsou uvedeny v tabulkách 3.1.1 až 3.1.4. 

 

Tab. 3.1.1: Charakteristika plodů různých odrůd dřínu obecného 

Dřín – odrůda Označení 

vzorku 

Původ Doba zralosti 

Sběr – 2013       

Jantarový JA Ukrajina polovina června 

Vyšegorodský VYS Rusko červenec 

Elegantní EL Rusko červenec 

Fruchtal FR Rakousko červenec 

Vydubecký VYD Rusko červenec 

Lukjanovský LU Rusko červenec – srpen 

Joliko JO Rakousko srpen 

Sběr – 2014       

Vyšegorodský VYS-ZP Rusko červenec 

Elegantní EL-ZP Rusko červenec 

Fruchtal FR-ZP Rakousko červenec 

Vydubecký VYD-ZP Rusko červenec 

Lukjanovský LU-ZP Rusko červenec – srpen 

Joliko JO-ZP Rakousko srpen 

Vyšegorodský VYS-PP Rusko červenec 

Elegantní EL-PP Rusko červenec 

Fruchtal FR-PP Rakousko červenec 

Vydubecký VYD-PP Rusko červenec 

Lukjanovský LU-PP Rusko červenec – srpen 

Joliko JO-PP Rakousko srpen 

ZP – zdravé plody, PP – popraskané plody 
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Sběr plodů dřínů byl proveden v letech 2013 a 2014. Z roku 2014 byly do 

analýz zařazeny dvě série vzorků – zdravé (ZP) a popraskané plody (PP), jež 

vznikly poškozením z důvodu vysoce nadprůměrných srážek během posledních 

měsíců zrání plodů. Jantarový je vyšlechtěná odrůda žlutoplodého dřínu 

(Cornus mas L. subsp. luteocarpa) s plody hruškovitého tvaru. Nevýhodou je 

postupné zrání plodů. Přemrznutím získávají výbornou sladkou chuť. Ostatní 

odrůdy se vyznačují červenými plody a byly vybrány s ohledem na různý původ 

a různou dobu dozrávání. Vyšegorodský má plody oválného až válcovitě 

protáhlého tvaru, který může být ovlivněn prostředím pěstování. Jsou tmavě 

červené barvy s lesklou, tenkou slupkou sladko-kyselé chuti. Elegantní má 

plody lahvicovitě protáhlého tvaru s krčkem, jsou tmavě červené barvy se 

šťavnatou dužninou a specificky aromatickou chutí. Fruchtal má plody s 

pravidelným oválným tvarem výrazně červené až tmavě červené barvy se 

šťavnatou dužninou a příjemnou nakyslou chutí. Vydubecký má velké plody s 

protáhle oválným až hruškovitým tvarem. Jsou charakteristické šťavnatou 

dužninou a specificky aromatickou chutí. Lukjanovský má také velké plody 

baňkovitého až hruškovitého tvaru s tmavě červenou barvou a lesklou slupkou. 

Jejich dužnina je šťavnatá a vykazuje specifickou aromatickou chuť. Joliko má 

velké plody oválného tvaru tmavě červené barvy. Jejich dužnina je šťavnatá se 

sladce nakyslou chutí. Při přezrátí plody opadávají. Pro svou příjemnou chuť 

jsou všechny odrůdy vhodné pro přímý konzum i technologické zpracování 

(Řezníček, 2011, s. 521; Metodické listy OPVK, s. 11). 

 

Tab. 3.2: Charakteristika odběru plodů různých odrůd jeřábů a aronie černé 

Odrůda Původ Doba zralosti 

Jeřáb     

  Alaja Krupnaja Rusko srpen – září 

  Granatnaja Rusko srpen – září 

  Granatina Slovensko srpen – září 

  Businka Rusko září – říjen 

  Discolor Rusko září – říjen 

  Koncentra Německo září – říjen 

  Titan Rusko září – říjen 

Aronie 

  
  Nero severní Amerika konec července 

 

Alaja Krupnaja je mezidruhový kříženec jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) 

a hrušně (Pyrus ssp.). Její plody jsou světlé bílo-růžové barvy, kulatého tvaru 

se sladko-kyselou, lehce natrpklou chutí. Granatnaja je mezidruhový kříženec 

jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a hlohu sibiřského (Crataegus sanquinea). 
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Její plody mají sladko-kyselou, mírně natrpkou chuť. Jsou kulaté, tmavě červené 

barvy. Granatina je mezidruhový kříženec jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a 

hlohu sibiřského (Crataegus sanquinea) a obecného (Crataegus laevigata). Má 

kulaté, tmavě červené plody se sladko-kyselou chutí. Businka má červeno-

oranžové až tmavě červené plody kulatého tvaru se sladko-kyselou chutí. 

Čerstvé jsou mírně nahořklé, po zpracování příjemně aromatické. Discolor má 

kulaté červeno-oranžové až tmavě červené plody se sladko-kyselou chutí. 

Koncentra má kulaté, oranžové plody. Z důvodu vysokého obsahu vitaminu C 

vyznačují kyselejší chutí. Titan je mezidruhový kříženec odrůdy ´Burka  ́jeřábu 

ptačího (Sorbus aucuparia), jabloně (Malus sp.) a hrušně (Pyrus sp.). Kulaté, 

tmavě červené až fialové plody jsou vhodné zejména pro technologické pro 

jejich méně výraznou chuť. Aronie Nero (Aronia melanocarpa (MICHX.) 

ELLIOT) má plody okrouhlého tvaru, černé barvy s jemným ojíněním. Jejich 

chuť je aromatická, sladce navinulá a pro vysoký obsah tříslovin mírně svíravá. 

Plody jeřábů a aronie jsou vhodné pro přímý konzum jako součást cukrářských 

výrobků i pro technologické zpracování na výrobu kompotů, džemů a destilátů 

(Řezníček 2011, s. 523; Mlček, 2016b, s. 50). 

 

Tab. 3.1.3: Charakteristika plodů různých odrůd rakytníku řešetlákového 

Odrůda Původ Doba zralosti Barva 

     Krasavica Rusko červenec červená 

     Sluníčko ČR červenec oranžová 

     Aromat Rusko začátek srpna oranžovo-červená  

     Buchlovický ČR polovina srpna žluto-oranžová 

     Vitaminová Rusko konec srpna žluto-oranžová 

     Leicora Německo září – říjen oranžová 

 

Krasavica má plody oválného tvaru a sladko-kyselé chuti. Sluníčko má 

plody válcovitého tvaru. Jejich dužnina je příjemné, ne příliš kyselé, aromatické 

chuti. Aromat má plody oválného tvaru. Jejich dužnina je sladko-kyselé chuti. 

Buchlovický má plody kulovitého až oválného tvaru se silnou slupkou. Jejich 

chuť je hořko-kyselá. Vitaminová má plody oválného tvaru. Jejich dužnina je 

lehce kyselé chuti. Leicora má plody oválného tvaru, u stopky širší se silnou 

slupkou. Jejich dužnina je spíše kyselejší. Všechny odrůdy jsou mrazuodolné s 

málo nebo středně otrněnými větvemi. Jsou významným zdrojem vitaminu C. 

Pro svou kyselou chuť jsou vhodné zejména pro technologické zpracování na 

výrobu nápojů, sirupů, ovocných rosolů, želé a džemů buď samostatně nebo ve 

směsích s jinými druhy ovoce (Mlček, 2016b, s. 50; Řezníček et al., 2008, s. 2; 

Doležálková, 2013, s. 33-34). 
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Tab. 3.1.4: Charakteristika plodů různých odrůd zimolezu kamčatského 

Odrůda Původ Doba zralosti Chuť 

Morena Rusko polovina května kyselo-sladká 

Altaj Slovensko polovina května sladko-kyselá 

Amfora Rusko květen sladko-kyselá 

Fialka Rusko začátek června kyselo-sladká 

Leningradský velikán Rusko polovina června kyselo-sladká 

Kamčadalka Rusko červen sladko-kyselá 

Remont* ČR červen sladko-kyselá 

Maistar Švýcarsko červenec sladko-kyselá  

* remontující 

    

Morena je kříženec druhů Lonicera kamtschatica x Lonicera turczaninowii. 

Má válcovité, tmavě modré plody s ojíněním a nerovným povrchem. Altaj je 

cizosprašná odrůda vyšlechtěná křížením druhů Lonicera kamtschatica x 

Lonicera turczaninowii. Tmavě modré plody s ojíněním jsou podlouhlého tvaru 

se špičatým koncem. Amfora je samosprašná odrůda, která vznikla volným 

opylením odrůdy Roksana. Fialkově modré plody s ojíněním jsou podlouhlého 

tvaru nahoře zašpičatělé s hladkým povrchem. Fialka vznikla volným opylením 

odrůdy Roksana. Modro-fialové plody s ojíněním mají válcovitý tvar. 

Leningradský velikán je částečně samosprašná odrůda s tmavě modrými až 

fialovými plody s ojíněním, válcovitého tvaru a nerovným povrchem. 

Kamčadalka patří do první generace vyšlechtěných odrůd v ruské Bakčarské 

šlechtitelské stanici. Remont je nová česká odrůda vyšlechtěná v roce 2011. Má 

tmavě modré plody s ojíněním. Maistar je odrůda původem ze Švýcarska. Jedná 

se o mrazuodolné odrůdy. Plody jsou vhodné pro přímou spotřebu i 

technologické zpracování na výrobu kompotů, džemů a ovocných šťáv 

(Juráňová, 2012, s. 28; Nováková, 2012, s. 17; Mlček, 2016b, s. 50).  

 

3.2 Vlastní metody stanovení 

3.2.1 Stanovení obsahu lyofilizované vlhkosti 

Vzorky netradičních plodů byly zhomogenizovány, zmrazeny a skladovány 

při -80 °C a následně podrobeny lyofilizaci po dobu 48 hodin. Obsah 

lyofilizované vlhkosti [%] byl zjištěn gravimetricky z rozdílu hmotností před a 

po lyofilizaci. Lyofilizované vzorky byly dále podrobeny analýzám. 

 

3.2.2 Příprava extraktů pro DPPH, celkových polyfenolů a flavonoidů 

Pro analýzu AOA metodou DPPH, celkových polyfenolů (CP) a flavonoidů 

(FL) byla použita stejná metoda extrakce vzorků ve směsi: voda/metanol 

v poměru 70:30 (v/v) ve vodní lázni při 50 °C po dobu 60 minut.  
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3.2.3 Stanovení antioxidační aktivity metodou DPPH 

Barevný produkt DPPH-H (difenylpikrylhydrazin) reakce testované látky se 

stabilním radikálem DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) byl spektrometricky 

změřen při vlnové délce 515 nm. Pro vyhodnocení byla použita metoda 

kalibrační křivky a výsledek byl vyjádřen v g ekvivalentu Troloxu.kg-1 vzorku.  

 

3.2.4 Stanovení antioxidační aktivity fotochemiluminiscenční metodou  

AOA ve vodě (ACW) a v tucích rozpustných látek (ACL) byla stanovena 

fotochemiluminiscenční metodou (PCL) za použití setů podle instrukcí výrobce 

(ACW – Kit, 2005; ACL – Kit, 2005). Vyhodnocení výsledků bylo provedeno 

metodou kalibrační křivky a výsledky byly vyjádřeny v g ekvivalentu AK.kg-1 

vzorku (ACW) a v g ekvivalentu Troloxu.kg-1 vzorku (ACL). 

 

3.2.5 Spektrometrické stanovení celkových polyfenolů (CP) 

Obsah CP byl stanoven spekrometricky pomocí Folin-Ciocalteu činidla. 

Intenzita modrého zbarvení produktu reakce byla měřena při 750 nm. 

Vyhodnocení CP bylo provedeno metodou kalibrační křivky a výsledky byly 

vyjádřeny v g ekvivalentu kyseliny gallové (GA).kg-1 vzorku. 

 

3.2.6 Spektrometrické stanovení celkových flavonoidů (FL) 

Obsah celkových flavonoidů byl stanoven spekrometricky proměřením 

barevného produktu reakce flavonoidů s AlCl3. 6H2O v prostředí etanolu s 

přídavkem NaNO2 a NaOH při vlnové délce 506 nm. Vyhodnocení bylo 

provedeno metodou kalibrační křivky a výsledky byly vyjádřeny v g ekvivalentu 

rutinu (RU).kg-1 vzorku. 

 

3.2.7 Spektrometrické stanovení celkových antokyanů (AT) 

Extrakty vzorků byly provedeny ve směsi: metanol/voda/kyselina octová 

v poměru 70:29:1 (v/v) ve vodní lázni při 50 °C po dobu 60 minut. Obsah (AT) 

byl stanoven spektrometrickou pH-diferenční metodou při vlnových délkách 510 

nm (absorpční maximum antokyanu kyanidinu-3-glukozidu) a při 700 nm proti 

extrakční směsi. Výsledek byl vyjádřen v mg COG.100 g-1 vzorku. 

 

3.2.8 Stanovení vitaminu Ca E metodou RP-HPLC 

Extrakce vzorků byla u vitaminu C provedena v mobilní fázi (směs 

metanol/H3PO4/r-H2O v poměru 99:0,5:0,5) po dobu 10 minut bez přístupu 

světla a u vitaminu E v metanolu po dobu 60 minut. Kvantitativní stanovení bylo 

provedeno pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s reverzními 

fázemi (RP-HPLC). Vyhodnocení bylo provedeno metodou kalibrační křivky za 

použití standardů kyseliny askorbové (AK) pro vitamin C a standardu D-α-

tokoferol sukcinátu pro vitamin E.  
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3.2.9 Stanovení jednotlivých fenolických látek metodou RP-HPLC 

Extrakce vzorků byla provedena ve směsi (voda/metanol/kyselina octová 

v poměru 69:30:1) při 50 °C po dobu 60 minut. Stanovení polyfenolických látek 

(flavonoidy (FL): flavonoly (FLAVON) – kvercetin (KVE), rutin (RU), 

kemferol (KEM) a flavanoly (FLAVAN) – epigallokatechin (EGK), epikatechin 

(EK), katechin (K); stilben – resveratrol (RES); fenolové kyseliny (FA): 

deriváty kyseliny benzoové (DKB) – gallová (GA), vanilová (VA), syringová 

(SI), protokatechová (PK), 4-hydroxybenzoová (HB), ellagová (EL), etylester 

protokatechové kyseliny (PKEE) a deriváty kyseliny skořicové (DKS) – t-

skořicová (TSK), hydroxyskořicová (HSK), kávová (KA), ferulová (FER), 

chlorogenová (CHL), p-kumarová (PK) bylo provedeno metodou RP-HPLC. 

Kvantitativní vyhodnocení jednotlivých fenolických sloučenin bylo provedeno 

metodou kalibrační křivky za použití příslušných standardů. 

 

3.2.10 Zhodnocení odrůd netradičního ovoce různých botanických druhů 

Za účelem vytipování nejlepších odrůd analyzovaných netradičních ovocných 

plodů náležících do různých botanických druhů bylo provedeno vyhodnocení na 

základě bodového hodnocení ze čtyř hledisek: celkové vyhodnocení (výsledky 

všech analýz), zhodnocení obsahu fenolických sloučenin (výsledky CP, FL, AT 

spektrometricky, výsledky CP, FL a FA metodou RP-HPLC), zhodnocení 

obsahu vitaminů C a E a zhodnocení AOA (DPPH, ACW a ACL). Pro každou 

skupinu byl vypočítán aritmetický průměr bodového hodnocení, přičemž 

nejnižší hodnoty značí nejlepší hodnocení a nejvyšší hodnoty nejhorší 

hodnocení.  

 

3.2.11 Statistické vyhodnocení získaných dat 

Získaná data byla vyjádřena jako aritmetický průměr (mean) a směrodatná 

odchylka (SD) s využitím programu Microsoft Office Excel (Redmond, WA, 

USA). Každá analýza byla provedena třikrát ve dvou opakováních. Výsledky 

byly zpracovány statisticky s použitím statistického programu SPSS 12.0 (SPSS 

Inc., Chicago, USA). Pro posouzení normality byl použit Shapirův-Wilkův test. 

Pokud data splňovala podmínku normálního rozdělení, byla použita 

jednofaktorová analýza rozptylu (Anova) a pro vyhodnocení statisticky 

významných rozdílů mezi výsledky byl na hladině významnosti P<0,05 použit 

Tukeyův test. V případě nesplnění podmínky normality byl použit Kruskal-

Wallisův test neparametrické Anovy na stejné hladině významnosti P<0,05. Pro 

zjištění lineárních závislostí mezi různými veličinami stanovenými odlišnými 

metodami byly vypočítány hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů (R). 
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4 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1 Dřín obecný (Cornus mas, L.) 

4.1.1 Stanovení lyofilizované vlhkosti, CP, FL, AT a vitaminů C a E 

Hodnoty lyofilizované vlhkosti, celkových polyfenolů (CP), flavonoidů (FL), 

antokyanů (AT) a vitaminů C a E v analyzovaných odrůdách dřínu obecného 

pocházejících z různých let sběru jsou uvedeny v tabulce 4.1.1. Zkratky odrůd 

bez dalšího označení pochází ze sběru v roce 2013, odrůdy označené ZP (zdravé 

plody) a PP (poškozené plody) pochází ze sběru v roce 2014. 

Obsah lyofilizované vlhkosti ve třech skupinách různých odrůd dřínů se 

pohyboval v rozsahu od 71,1 % (LU) do 82,9 % (EL-ZP, JO-PP). V průměru 

měly plody ze sklizně v roce 2013 nižší hodnotu vlhkosti 74,9 % než u 

poškozených plodů z roku 2014 s hodnotou 81,7 %. Podle očekávání byla 

lyofilizovaná vlhkost nejvyšší u zdravých plodů – 82,5 %. Stanovená vlhkost 

byla v souladu s publikovanými hodnotami vlhkosti u dřínů původem z Turecka 

(Sengul et al., 2014, s. 77). 

Z dosažených výsledků vyplývá, že rok sklizně i kvalita plodů značně 

ovlivnily hodnoty CP, FL i AT, což je možné vysvětlit na základě rozdílných 

klimatických podmínek. V roce 2014 bylo nadprůměrně teplé počasí a také vyšší 

roční úhrn srážek, které byly během obou uvedených let velmi nepravidelně 

rozloženy. Zatímco v roce 2013 více než polovina ročního úhrnu srážek spadla 

během května a června, duben a červenec byly srážkově pod dlouhodobým 

průměrem. V roce 2014 bylo první čtvrtletí srážkově dlouhodobě silně pod 

průměrem, ale během července, srpna a září byly srážky vysoce nadprůměrné a 

činily více než polovinu ročního úhrnu. 

V roce 2013 byl zjištěn průměrný obsah CP 17,17 g GA.kg-1, zatímco v roce 

2014 činil pouze 13,73 g GA.kg-1 (ZP) a 13,02 g GA.kg-1 (PP). Nejvyšší obsah 

CP byl zjištěn v odrůdě Fruchtal v obou letech sklizně, v roce 2013 – 34,22 g 

GA.kg-1 (FR) a v roce 2014 byl obsah CP nižší u zdravých plodů – 21,89 g 

GA.kg-1 (FR-ZP). Popraskáním plodů došlo v obsahu CP ke změnám lišících se 

u jednotlivých odrůd. Nejvyšší obsah CP byl zjištěn u odrůdy Joliko – 18,43 g 

GA.kg-1 (JO-PP). Analyzované hodnoty CP byly mnohem vyšší než podle 

publikovaných údajů (Cetkovská et al., 2015, s. 359; Popović et al., 2012, s. 

736). Obsahy FL byly ovlivněny rokem sklizně i kvalitou plodů v menší míře 

než CP. V roce 2013 byl zjištěn průměrný obsah FL 8,72 g RU.kg-1, zatímco 

v roce 2014 byl nižší – 6,27 g RU.kg-1 (ZP) a 6,33 g RU.kg-1 (PP). Vliv roku 

sklizně se projevil v obsahu FL různě v závislosti na odrůdě. V plodech ze 

sklizně v roce 2013 byl nejvyšší obsah FL opět v odrůdě Fruchtal – 13,37 g 

RU.kg-1 (FR); u plodů ze sklizně 2014 u odrůdy Lukjanovský – 11,38 g RU.kg-1 

(LU-ZP) u zdravých a 10,02 g RU.kg-1 (LU-PP) u popraskaných plodů. Výrazně 

nižší hodnoty byly publikovány v plodech dřínu původem z Polska (Pyrkosz-

Biardzka et al., 2014, s. 96) a Rumunska (Cosmulescu et al., 2017, s. 3127). 
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Průměrné hodnoty AT 63,20 mg COG.100 g-1 v červenoplodých odrůdách byly 

ze sklizně roku 2013 vyšší než v roce 2014. Mezi zdravými a popraskanými 

plody však nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl – 60,30 mg COG.100 g-1 

(ZP) a 62,33 mg COG.100 g-1 (PP). Vysoká variabilita obsahů CP, FL a AT byla 

publikována i v souvislosti s nadmořskou výškou (Rop et al., 2010a, s. 1207; 

Pantelidis et al., 2007, s. 780; Drkenda et al., 2014, s. 64), s vlivem typu odrůdy, 

lokality pěstování, stupně zralosti, metody extrakce, podmínek skladování a 

technologického zpracování (Gunduz et al., 2013, s. 62; Stankovic, 2014, s. 360; 

Mohebbi et al., 2015, s. 120-121; Tarko et al., 2014, s. 3939; Cetkovská et al., 

2015, s. 360; Pyrkosz-Biardzka et al., 2014, s. 96; Bijelić et al., 2011, s. 851; 

Popović et al., 2012, s. 740). 

Hodnoty vitaminu C a E byly také ovlivněny rokem sklizně. Mezi zdravými a 

popraskanými plody však byly zjištěny statisticky nevýznamné nebo jen malé 

rozdíly. Průměrné hodnoty vitaminu C 11,28 g.kg-1 v plodech ze sklizně roku 

2013 byly vyšší než v roce 2014, kdy bylo zjištěno u zdravých plodů 9,34 g.kg-1 

a u popraskaných plodů 9,37 g.kg-1. V plodech ze sklizně v roce 2013 byl 

vysoký obsah vitaminu C u odrůd Fruchtal – 13,41 g.kg-1 (FR) a Joliko – 13,25 

g.kg-1. Žlutá odrůda Jantarový (JA) obsahovala také poměrně vysoký obsah 

11,02 g.kg-1 vitaminu C. U plodů ze sklizně roku 2014 byly nejvyšší hodnoty 

vitaminu C zjištěny u odrůdy Fruchtal u zdravých i popraskaných plodů – 12,33 

g.kg-1 (FR-ZP) a 11,43 g.kg-1 (FR-PP). Analyzované hodnoty vitaminu C byly 

několikanásobně vyšší než publikovaná množství v plodech dřínů z různých 

lokalit a let sběru (Rop et al., 2010a, s. 1207; Dokoupil et al., 2012, s. 53; 

Cetkovská et al., 2015, s. 359; Pantelidis et al., 2014, s. 780; Bijelić et al., 2011, 

s. 850; Güleryüz et al., 1998, s. 363).  Průměrné hodnoty vitaminu E 1,76 mg.kg-

1 v plodech ze sklizně roku 2013 byly vyšší než v roce 2014, kdy bylo zjištěno 

0,26 mg.kg-1 u zdravých a 0,31 mg.kg-1 u popraskaných plodů. Nejvyšší 

množství vitaminu E v plodech ze sklizně v roce 2013 obsahovala žlutá odrůda 

Jantarový (JA) – 2,49 mg.kg-1. Z červených odrůd bylo nejvíce vitaminu E 

zjištěno v odrůdách Elegantní – 2,43 mg.kg-1 (EL) a Fruchtal – 2,41 mg.kg-1 

(FR). U zdravých plodů ze sklizně roku 2014 byly nejvyšší hodnoty vitaminu E 

stanoveny u odrůd Fruchtal – 0,40 mg.kg-1 (FR-ZP) a Joliko – 0,42 mg.kg-1 (JO-

ZP). Nejméně ho bylo zjištěno u odrůdy Lukjanovský – 0,16 mg.kg-1 (LU-ZP). 

U popraskaných plodů této odrůdy bylo vitaminu E naopak nejvíce – 0,55 

mg.kg-1 (LU-PP).  Nejnižší hodnoty vitaminu E byly zjištěny v odrůdách Joliko 

– 0,20 mg.kg-1 (JO-PP) a Elegantní – 0,21 mg.kg-1 (EL-PP). 

 

4.1.2 Stanovení jednotlivých fenolických látek metodou RP-HPLC 

Obsahy stanovených celkových i jednotlivých fenolických látek jsou uvedeny 

na obrázcích 4. 1. 2. 1. až 4. 1. 2. 3. a v tabulkách 4. 1. 2. 1 až 4. 1. 2. 6. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že obsah jednotlivých fenolických sloučenin 

závisí na odrůdě. Žlutoplodá odrůda Jantarový (JA) vykazovala nižší celkový 
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obsah stanovených fenolických sloučenin (CP) 1010,0 mg.kg-1, flavonoidů (FL) 

687,6 mg.kg-1 i fenolových kyselin (FA) 322,4 mg.kg-1 než červenoplodé odrůdy 

v roce 2013. Dále je zřejmé, že rok sklizně i kvalita plodů do značné míry 

ovlivnily hodnoty jednotlivých fenolických sloučenin. V roce 2013 byl zjištěn 

průměrný obsah CP u červenoplodých odrůd 2312,7 mg.kg-1, zatímco v roce 

2014 byly obsahy CP u zdravých plodů o 28,5 % nižší – 1701,7 mg.kg-1 a u 

popraskaných dokonce o 46,6 % nižší – 1272,8 mg.kg-1. Červená odrůda 

Fruchtal obsahovala ze všech odrůd nejvyšší množství CP – v roce 2013 

s hodnotou 2816,0 mg.kg-1 (FR), v roce 2014 u zdravých plodů 2188,0 mg.kg-1 

(FR-ZP) a u popraskaných plodů 1889,3 mg.kg-1 (FR-PP). Nejnižší hodnota CP 

u červenoplodých odrůd byla v roce 2013 zjištěna u odrůdy Vyšegorodský – 

1726,6 mg.kg-1 (VYS). V roce 2014 byla nejnižší hodnota CP u zdravých plodů 

u odrůdy Elegantní – 1070,4 mg.kg-1 (EL-ZP), u popraskaných plodů u odrůdy 

Lukjanovský – 799,1 mg.kg-1 (LU-PP).  

I když byly obsahy FL a FA v plodech dřínů poměrně vyrovnané, rokem 

sklizně i kvalitou plodů byly ovlivněny také. Průměrný obsah FL ze sklizně 

v roce 2013 byl 1199,0 mg.kg-1, ale v roce 2014 byl u zdravých plodů o 32,4 % 

nižší – 810,4 mg.kg-1 a u poškozených plodů dokonce o 41,4 % nižší – 703,2 

mg.kg-1. V roce 2013 byl nejvyšší obsah FL zjištěn u odrůdy Elegantní – 1401,8 

mg.kg-1 (EL) a nejnižší obsah byl v odrůdě Joliko – 801,1 mg.kg-1 (JO). V roce 

2014 odrůda Fruchtal obsahovala nejvyšší množství 1133,8 mg.kg-1 (FR-ZP) u 

zdravých plodů. U popraskaných plodů bylo nejvíce flavonoidů u odrůd 

Vyšegorodský – 1002,0 mg.kg-1 (VYS-PP) a Fruchtal – 910,4 mg.kg-1 (FR-PP). 

Nejnižší množství FL obsahovaly odrůdy Elegantní – 497,2 mg.kg-1 (EL-PP) u 

zdravých plodů a Vydubecký – 485,8 mg.kg-1 (VYD-PP) u popraskaných plodů. 

Průměrný obsah FA ze sklizně v roce 2013 byl u červenoplodých odrůd 

1113,7 mg.kg-1, ale v roce 2014 byl u zdravých plodů o 20,0 % nižší – 891,3 

mg.kg-1 a u poškozených plodů o 48,9 % nižší – 569,6 mg.kg-1. V roce 2013 byl 

nejvyšší obsah FA zjištěn u odrůdy Fruchtal – 1473,4 mg.kg-1 (FR) a nejnižší 

v odrůdě Vyšegorodský – 598,2 mg.kg-1 (VYS). V roce 2014 obsahovaly 

nejvyšší množství u zdravých plodů odrůdy Lukjanovský – 1068,9 mg.kg-1 (LU-

ZP) a Fruchtal – 1054,2 mg.kg-1 (FR-ZP); u popraskaných plodů odrůda Fruchtal 

– 978,9 mg.kg-1 (FR-PP). Nejnižší množství obsahovaly odrůdy Elegantní – 

573,2 mg.kg-1 (EL-ZP) u zdravých plodů a Lukjanovský – 270,3 mg.kg-1 (LU-

PP) u popraskaných plodů.  

Nejvíce zastoupenými flavanoly (FLAVAN) byly v plodech dřínů 

epigallokatechin (EGK) a epikatechin (EK). Rutin (RU) byl nejvíce 

zastoupeným flavonolem (FLAVON). Průměrné obsahy DKS a DKB byly 

poměrně vyrovnané v plodech ze sklizně 2013 a u PP (2014). U ZP (2014) 

kyseliny ze skupiny DKB výrazně převažovaly průměrný obsah DKS. Nejvíce 

zastoupenými kyselinami ze skupiny DKB byla kyselina gallová (GA) a ze 

skupiny DKS kyselina chlorogenová (CHL). 
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Tab. 4.1.1: Obsah vlhkosti, CP, FL, AT, vitaminů C a E v odrůdách dřínu obecného 

 

Vlhkost  

[%] 

CP                                         

[g GA.kg-1] 

FL                                     

[g RU.kg-1] 

 AT                                     

[mg COG.100 g-1] 

Vitamin C                                                                  

[g.kg-1] 

Vitamin E                                                                  

[mg.kg-1] 

Mean SD Mean SD Mean Odrůdy Mean SD Mean SD Mean SD 

Sběr – 2013 
            

JA    74,8a,b,c 3,9 16,30a 0,01 10,17a 0,03       0,28a 0,13 11,02a 0,02 2,49 a 0,01 

VYS 75,2b 0,0 16,23b 0,02 10,95b 0,07      74,39b 0,79  9,82b 0,01 1,53b 0,03 

EL 72,7a 0,8 10,18c 0,01   5,73c 0,04      55,95c 3,38  9,74c 0,03 2,43c 0,01 

FR   76,1a,c 0,2 34,22d 0,02 13,37d 0,00      68,69d 2,34 13,41d 0,09 2,41c 0,01 

VYD 71,9a 1,2 11,60e 0,02   7,33e 0,01      62,94e 0,32 10,70e 0,19 1,67d 0,03 

LU 71,1a 1,6 14,06f 0,02   5,30f 0,01   60,56e,c,j 3,39 11,05f 0,01 0,51e 0,00 

JO 82,8d 0,2 17,59g 0,02   8,21g 0,02         56,56c,f 0,40 13,25g 0,12 1,27f 0,01 

Sběr – 2014                      

VYS-ZP   82,7e,d 0,3 16,13h 0,01   6,42h 0,01      65,79g 0,55  9,90b 0,07     0,18g,h,j 0,02 

EL-ZP   82,9e,d 0,6 10,03i 0,00   5,25f 0,21      53,98c 0,94  7,71h 0,02    0,22g,h 0,00 

FR-ZP  82,0e,f 0,2 21,89j 0,02   4,32i 0,09   58,32c,f,j 1,41 12,33i 0,01 0,40i 0,00 

VYD-ZP   81,9e,f 0,5 10,25k 0,01   4,11j 0,12       62,57e 0,92  8,79j 0,02  0,19g 0,00 

LU-ZP   82,6e,d 0,5 10,47i 0,03 11,38k 0,04         66,50d,g 0,71  7,83k 0,00 0,16j 0,00 

JO-ZP   82,7e,d 0,7 13,63m 0,02   6,13l 0,06          54,67c 0,90  9,50l 0,01 0,42k 0,00 

VYS-PP 81,9f 0,2 15,68n 0,01 4,81m 0,01       74,45b 0,47 10,25m 0,01 0,39l 0,00 

EL-PP   82,2e,f 0,3   8,59o 0,02 5,25f 0,09       49,46h 0,02   8,08n 0,01    0,21g,h 0,00 

FR-PP 81,8f 0,4 15,85p 0,02 5,99n 0,01       86,57i 0,13 11,43o 0,03   0,36m 0,01 

VYD-PP   81,2f,g 0,5 10,25q 0,05 4,38i 0,01         57,80j,c 0,63   8,68p 0,03  0,13n 0,01 

LU-PP   80,3f,g 1,4   9,31r 0,02 10,02a 0,21        47,39k 0,36   8,18q 0,02  0,55o 0,01 

JO-PP 82,9d 0,2 18,43s 0,03 7,52o 0,09          57,69c,j 0,72   9,60r 0,03    0,20g,h 0,01 

CP – celkové polyfenoly, FL – celkové flavonoidy, AT – celkové antokyany, ZP – zdravé plody, PP – popraskané plody.  

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Obr. 4.1.2.1: Celkový obsah fenolických sloučenin (CP), flavonoidů (FL) a fenolových kyselin (FA) v [mg.kg-1] v odrůdách dřínu 

obecného ze sklizně v roce 2013 a ve zdravých (ZP) a popraskaných (PP) plodech ze sklizně v roce 2014 
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Obr. 4.1.2.2: Celkový obsah flavonoidů (FL), flavonolů a flavanolů v [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného ze sklizně v roce 2013 a 

ve zdravých (ZP) a popraskaných (PP) plodech ze sklizně v roce 2014 

 



 

27 

 
Obr. 4.1.2.3: Celkový obsah fenolových kyselin (FA), derivátů kyseliny benzoové (DKB) a derivátů kyseliny skořicové (DKS) v 

[mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného ze sklizně v roce 2013 a ve zdravých (ZP) a popraskaných (PP) plodech ze sklizně v roce 2014  
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Tab. 4.1.2.1: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2013) 

Flavonoidy 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2013) 

Jantarový Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

              kvercetin 0,2a 0,1 nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 

 

0,1a 0,0 

rutin 5,8a 0,3 4,3b 0,2 6,0a   0,1 18,7c   0,2 5,3d 0,1 7,8e   0,2 5,2d 0,0 

kemferol nd 

 

nd 
 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 

 

nd 

 Flavanoly 

  
      

 
   

  epigallokatechin 398,5a 0,7 630,7b 4,2 1075,7c   8,4 807,4d   0,1 840,2e 4,8 1077,7c 14,7 571,3f 1,7 

epikatechin 174,7a 0,2 481,5b 3,5 299,4c   4,1 460,6b 19,1 281,5d 1,9 256,1e   7,0 208,3f 3,3 

katechin 108,6a 0,2 11,9b 0,3 20,8c   0,4 56,0d   0,4 15,8e 0,3 35,4f   0,3 16,2e 0,3 

Stilbeny 

  
          

  resveratrol 2,0a 0,1 0,7b 0,0 0,8c   0,0 4,3d   0,1 1,0e 0,0 1,4f   0,0 1,9a 0,1 

Celkový obsah 

  

                        

Flavonoly  6,0a 0,4 4,3b 0,2 6,0a   0,1 18,7c   0,2 5,3d 0,1 7,8e   0,2 5,3d 0,0 

Flavanoly  681,7a 1,1 1124,1b 7,9 1395,8c 12,9 1324,0d 19,6 1137,5b 7,1 1369,2c 22,1 795,8e 5,3 

nd – nebylo detekováno 
              Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.1.2.2: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2014 ZP) 

Flavonoidy 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2014, zdravé plody) 

Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

            kvercetin nd 

 

nd 

 

nd   nd 

 

nd 
 

nd 

 rutin 6,3a 0,1 1,3b 0,0 16,0c 0,1 1,8d   0,0 2,1e   0,1 5,8f 0,0 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd   nd 

 

nd 
 

nd 
 

Flavanoly 
    

    
      

epigallokatechin 562,8a 6,4 350,6b 6,4 875,7c 4,4 425,7d   6,6 460,3e 11,0 584,3f 2,9 

epikatechin 284,1a 0,6 113,2b 0,9 199,4c 4,1 228,8d   4,2 371,2e   5,2 142,6f 1,1 

katechin 31,2a 0,3 32,1b 0,2 42,8c 0,4 44,6d   0,7 50,1e   1,5 29,6f 0,8 

Stilbeny 
    

    
      

resveratrol 1,5a 0,0 0,7b 0,0 4,8c 0,0 1,2d   0,0 1,4e   0,0 2,3f 0,0 

Celkový obsah                         

Flavonoly  6,3a 0,1 1,3b 0,0 16,0c 0,1 1,8d   0,0 2,1e   0,1 5,8f 0,0 

Flavanoly  878,2a 7,3 495,9b 7,5 1117,8c 8,9 699,2d 11,4 881,7a 17,8 756,5e 4,8 

nd – nebylo detekováno 
            Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.1.2.3: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2014 PP) 

Flavonoidy 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2014, popraskané plody) 

Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

            kvercetin nd   nd   nd   nd   nd   nd   

rutin 5,8a   0,0 4,2b 0,1 10,9c 0,1 1,6d 0,1 1,3e 0,0 6,6f   0,0 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 
 

Flavanoly 
            

epigallokatechin 724,2a 24,0 429,7b 2,8 736,3a 7,8 301,6c 5,0 420,8d 4,1 537,0e   6,9 

epikatechin 233,0a   3,1 93,3b 0,3 107,0c 0,7 144,7d 0,0 80,9e 0,6 149,4f   1,9 

katechin 39,0a   0,7 33,6b 0,5 56,1c  0,3 37,8a 0,6 25,8d 0,0 38,1a   1,2 

Stilbeny 
            

resveratrol 2,0a   0,0 0,9b 0,0 3,5c 0,0 0,7d 0,0 nd 
 

1,6f   0,0 

Celkový obsah                         

Flavonoly  5,8a   0,0 4,2b 0,1 10,9c 0,1 1,6d 0,1 1,3e 0,0 6,6f   0,0 

Flavanoly  996,2a 27,8 556,6b 3,6 899,5c 8,8 484,1d 5,7 527,5e 4,7 724,5f 10,0 

nd – nebylo detekováno 
           Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.1.2.4: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2013) 

Fenolové kyseliny 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2013) 

Jantarový Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

              gallová  107,2a 1,2 50,4b 0,2 256,7c 0,6 730,7d 7,2  318,7e 0,2 530,0f 11,3 716,0g 1,4 

vanilová     4,4a 0,2 4,6a 0,1 8,8b 0,2 8,1c 0,0     4,0d 0,0   10,7e   0,1    2,5f 0,0 

syringová    8,3a 0,1 2,0b 0,1 1,9b 0,2 0,9c 0,0     2,0b 0,1     1,4d   0,1    2,9e 0,1 

protokatechová   68,8a 0,2 70,2b 1,1 113,0c 0,7 116,3d 2,1   92,5e 1,4   90,5f   0,1    277,7g 1,1 

etylester protokatechové   15,3a 0,5 1,7b 0,0 1,2c 0,0 11,1d 0,1    0,9e 0,0     0,5f   0,0      10,3d 2,0 

4-hydroxybenzoová    4,2a 0,3 7,7b 0,2 3,5c 0,0 4,7d 0,0   7,2e 0,1     2,8f   0,0     8,0g 0,0 

ellagová    0,6a 0,1 5,0b 0,0 0,8c 0,0 12,4d 0,2   3,1e 0,1     0,2f   0,0     2,0g 0,0 

deriváty skořicové kys. 

  
          

    

t-skořicová nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 
 

nd   

hydroxyskořicová nd   1,3b 0,0 1,4c 0,0 2,1d 0,0    2,1d 0,0     2,3e   0,0 1,5f 0,0 

kávová   5,0a 0,1 1,6b 0,0 3,5c 0,0 1,6 b 0,1    3,3d 0,0     3,7e   0,1 15,2f 0,2 

ferulová 9,4a,f 0,1 9,3a 0,0 10,9b 0,0 26,1c 0,0      9,7d,f 0,0     7,9e   0,1 9,2a,d,f 0,5 

chlorogenová  58,4a 0,6 384,0b 1,3 566,6c 0,4 426,7d 1,6 468,1e 0,8 561,0f   0,4  119,8g 1,0 

neochlorogenová  35,4a 1,4 24,7b 0,6 25,8c 0,3 79,3d 0,2   38,0e 0,8   32,0f   0,0 67,0g 0,6 

p-kumarová   3,6a 0,0 4,5b 0,1 3,9c 0,0 5,0d 0,0    3,8e 0,0       3,7a,e   0,1 2,1f 1,0 

sinapová   1,8a 0,1 31,2b 0,1 33,6c 0,5 48,5d 0,4  35,8e 0,4   32,6f   0,3 76,6g 1,5 

Celkový obsah                 

  

        

deriváty benzoové kys. 208,8a 2,5 141,6b 1,7 386,0c 1,7 884,1d 9,7  428,4e 1,9 636,0f 11,6 1019,3g 4,8 

deriváty skořicové kys.  53,8a 1,3 456,6b 1,4 645,7c 1,1 589,3d 2,5  560,8e 1,6 643,2f   0,3   291,3g 3,4 

nd – nebylo detekováno 
           Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.1.2.5: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2014 ZP) 

Fenolové kyseliny 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2014, zdravé plody) 

Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

            gallová 392,7a 1,7 275,0b 11,2 422,6c 0,3 445,1d 2,0 483,6e 2,2 555,1f 1,4 

vanilová 1,3a 0,0 3,0b   0,1 1,2c 0,0 3,3d 0,0 4,6e 0,0 1,0f 0,0 

syringová 3,0a 0,1 1,7b   0,0 1,6c 0,1 2,9a 0,0 1,5c 0,1 1,9d 0,1 

protokatechová 125,2a 0,5 90,3b   1,5 224,7c 0,2 154,7d 2,3 183,1e 1,5 194,9f 1,6 

etylester protokatechové  3,9a 0,0 3,7b   0,0 19,3c 0,8 6,2d 0,2 6,7e 0,1 4,9f 0,0 

4-hydroxybenzoová 3,0a 0,0 4,0b   0,0 5,4c 0,2 4,9d 0,0 10,3e 0,1 4,6f 0,0 

ellagová 0,2a 0,0 0,2a   0,0 2,3b 0,0 0,5c 0,0 0,4d 0,0 0,3e 0,0 

deriváty skořicové kys. 
    

    
      

t-skořicová nd 

 

nd 

 

nd   nd 

 

nd 
 

nd 
 

hydroxyskořicová 0,1a 0,0 0,8b   0,0 1,1c 0,0 1,4d 0,0 1,0c 0,1 0,5e 0,0 

kávová 4,7a 0,2 6,4b   0,1 1,3c 0,0 6,1b 0,3 8,9d 0,0 10,0e 0,4 

ferulová 6,0a 0,1 11,6b   0,1 14,1c 0,1 10,4d 0,0 15,8e 0,3 7,4f 0,3 

chlorogenová 122,6a 0,9 101,3b   0,7 148,2c 0,8 141,6d 1,6 198,5e 1,5 103,5f 0,4 

neochlorogenová 30,4a 0,4 38,6b   0,1 65,5c 0,4 62,6d 0,5 75,5e 0,3 53,5f 1,0 

p-kumarová 13,3a 0,1 7,3b   0,1 45,9c 0,2 15,6d 0,0 18,3e 0,3 11,6f 0,1 

sinapová 43,0a 0,0 29,4b   0,4 101,0c 1,0 51,2d 0,1 60,6e 0,1 45,7f 0,2 

Celkový obsah                         

deriváty benzoové kys. 529,4a 2,3 377,9b 12,9 677,1c 1,7 617,6d 4,5 690,3e 3,9 762,7f 3,1 

deriváty skořicové kys. 220,2a 0,6 195,3b   1,7 377,1c 1,4 289,0d 2,5 378,6c 1,8 232,3e 1,7 

nd – nebylo detekováno 
           Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.1.2.6: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách dřínu obecného (2014 PP) 

Fenolové kyseliny 

 [mg.kg-1] 

Dříny – odrůdy (sběr 2014, popraskané plody) 

Vyšegorodský Elegantní Fruchtal Vydubecký Lukjanovský Joliko 

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

            gallová 256,3a 3,7 192,7b 1,3 406,5c 1,7 105,1d 4,1 71,2e 4,0 314,3f 2,1 

vanilová    0,9a 0,1     1,1b 0,0 0,2c 0,0 0,6d 0,0 0,9a 0,1     0,5e 0,0 

syringová    1,4a 0,0     1,0b 0,0 1,8c 0,0 1,2d 0,0 0,6e 0,0     1,6c 0,2 

protokatechová 159,3a 0,7   65,8b 1,0 209,0c 0,3 126,2d 0,1 72,8e 0,2 181,8f 0,4 

etylester protokatechové     7,0a 0,1    1,8b 0,0 15,4c 0,2 6,8d 0,0 3,3e 0,0     6,6f 0,0 

4-hydroxybenzoová    1,3a 0,2    1,0b 0,0 3,5c 0,0 1,8d 0,1 0,9e 0,0     2,6f 0,1 

ellagová    0,2a 0,0    1,1b 0,1 1,6c 0,0 0,8d 0,0 0,5e 0,0     1,4f 0,0 

deriváty skořicové kys. 
            

t-skořicová nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 
 

hydroxyskořicová   0,2a 0,0   0,4b 0,0 0,5c 0,0 0,9d 0,0 0,5c 0,0    0,8e 0,0 

kávová   7,9a 0,2   3,3b 0,0 0,8c 0,1 5,3d 0,2 3,5e 0,1    6,6f 0,0 

ferulová 3,8a,b,f 0,4       3,5a,b 0,0 10,1c 0,1 7,6d 0,0 6,9e 0,1      3,7a,f 0,0 

chlorogenová 87,3a 0,5  61,8b 1,2 143,7c 1,5 84,2d 0,3 52,6e 2,0  78,1f 0,2 

neochlorogenová 42,8a 0,3  16,2b 0,7 61,5c 0,6 47,5d 0,2 29,9e 0,2  38,1f 0,1 

p-kumarová 13,5a 0,2    7,2b 0,2 33,9c 0,2 9,9d 0,2 3,7e 0,1  14,8f 0,3 

sinapová 58,2a 0,6  27,0b 0,0 90,3c 1,2 44,6d 1,4 22,8e 0,4  51,4f 0,2 

Celkový obsah                         

deriváty benzoové kys. 426,4a 4,9 264,5b 2,5 638,0c 2,4 242,6d 4,3 150,4e 4,4 508,7f 2,7 

deriváty skořicové kys.   13,7a 1,1 119,4b 1,1 340,8c 0,7 200,0d 0,3 119,9b 0,4 193,5e 0,6 

nd – nebylo detekováno 
           Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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4.1.3 Stanovení antioxidační aktivity metodami DPPH, ACW a ACL 

Hodnoty antioxidační aktivity (AOA) stanovené metodami DPPH, ACW a 

ACL ve vzorcích různých odrůd dřínu obecného pocházejících ze sklizní z let 

2013 a 2014 jsou uvedeny v tabulce 4.1.3. 

 

Tab. 4.1.3: Antioxidační aktivita DPPH [g Troloxu.kg-1], ACW [g AK.kg-1] a 

ACL [g Troloxu.kg-1] v odrůdách dřínu obecného 

Dřín – Odrůdy 
DPPH                             

[g Troloxu.kg-1] 

ACW                           

[g AK.kg-1] 

ACL                             

[g Troloxu.kg-1] 

 

mean SD mean SD mean SD 

Sběr – 2013 

      JA 29,83a 0,42    26,14a 0,85 41,24a 0,67 

VYS 16,23b 0,02   44,05b,k 0,08   28,53b,c 0,58 

EL 15,39c 0,02   43,22c,k 0,24 30,13c 1,09 

FR 34,22d 0,02  125,47d 2,02 45,83d 2,16 

VYD 14,83e 0,02 64,54e 1,92 28,49b 0,52 

LU 11,58f 0,03 52,62f 0,51 33,88e 0,99 

JO 25,71g 0,76 84,42g 0,81 50,65f 1,50 

Sběr – 2014 (ZP)             

VYS-ZP 25,53g 0,03 76,39h 1,51 37,38g 1,62 

EL-ZP 12,10h 0,02 48,05i 1,78 36,10g 1,07 

FR-ZP 29,24a 0,57   67,40e,n 2,90   43,10a,d 1,34 

VYD-ZP 13,12i 0,01 60,27j 1,48 33,04e 1,05 

LU-ZP 14,47j 0,01 51,61f 1,67 28,80b 1,06 

JO-ZP 15,44c 0,04   64,21e,n 1,91   42,55a,d 1,44 

Sběr – 2014 (PP) 

      VYS-PP 26,73k 0,02 43,14k 1,19 30,61b 1,60 

EL-PP   12,00l 0,01 46,68i 1,26 33,72e 1,18 

FR-PP  25,30m 0,02 95,42l 1,51 46,09d 1,80 

VYD-PP 12,86n 0,03  57,97m 1,06 29,85b 0,83 

LU-PP 12,51o 0,01   44,75b,k 1,75 30,00b 1,26 

JO-PP 21,07p 0,02 67,46n 0,56 42,02a 1,41 

ZP – zdravé plody, PP – popraskané plody 

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty ve sloupci s různými 

horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p < 0,05. 
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Hodnoty AOA nebyly příliš ovlivněny rokem sklizně ani kvalitou plodů. 

Průměrná hodnota DPPH u plodů z roku 2013 byla 21,11 g Troloxu.kg-1 a ze 

sklizně roku 2014 byla ve zdravých plodech (ZP) zjištěna hodnota 18,31 g 

Troloxu.kg-1 a v popraskaných plodech (PP) 18,41 g Troloxu.kg-1. Publikované 

hodnoty DPPH v plodech dřínů byly výrazně menší (Rop et al., 2010a, s. 1207). 

Průměrné hodnoty AOA stanovené metodami PCL byly ve srovnání s DPPH 

mnohem vyšší. Průměrná hodnota AOA stanovená ACW u plodů z roku 2013 

byla 62,92 g AK.kg-1 a ze sklizně 2014 byla u ZP zjištěna hodnota 61,32 g 

AK.kg-1 a v poškozených plodech 59,24 g AK.kg-1. Průměrná hodnota AOA 

metodou ACL byla v roce 2013 36,96 g Troloxu.kg-1, v roce 2014 u zdravých 

plodů 36,83 g Troloxu.kg-1 a u poškozených plodů 35,38 g Troloxu.kg-1. Téměř 

ve všech sledovaných skupinách byly nejvyšší hodnoty AOA stanovené všemi 

metodami u odrůdy Fruchtal. Hodnoty AOA mohou být ovlivněny způsobem 

extrakce vzorku (Stankovic et al., 2014, s 362), rozdílným metabolizmem 

jednotlivých sloučenin podílejících se na AOA v průběhu zrání (Gunduz et al., 

2013, s. 64), a také způsobem technologického zpracování a skladování plodů 

(Tarko et al., 2014, s. 3937; Hosu et al., 2016, s. 4). 

 

4.1.4 Vliv obsahu jednotlivých fenolických sloučenin na celkový obsah 

polyfenolů (CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) 

Metodou regresní analýzy byly v plodech dřínů zjišťovány korelace vyjádřené 

Pearsonovými korelačními koeficienty (R) mezi celkovým obsahem polyfenolů 

(CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) stanovených spektrometrickými 

metodami a jednotlivými fenolickými sloučeninami stanovenými metodou RP-

HPLC. Byly nalezeny velmi silné pozitivní lineární korelace mezi obsahem CP a 

obsahem rutinu (RU), resveratrolu (RES) a kyselin ellagové (EL) a ferulové 

(FER). 

 

4.1.5 Zhodnocení vlivu různých faktorů na antioxidační aktivitu 

V plodech dřínů byly metodou regresní analýzy zjišťovány korelace mezi 

použitými metodami pro stanovení AOA. Dále byl sledován vliv CP, FL, AT a 

vitaminů C a E na AOA. Silné pozitivní korelace byly zjištěny mezi všemi 

metodami pro stanovení AOA navzájem, dále mezi CP a všemi metodami pro 

stanovení AOA. Obsahem FL byla AOA s nízkými hodnotami korelačních 

koeficientů ovlivněna v mnohem menší míře. Obsah AT vykazoval silnější 

korelaci pouze s ACW. V případě jednotlivých fenolických sloučenin byly 

nejsilnější korelace zjištěny s obsahem RU pro všechny metody stanovení AOA 

a také u RES s DPPH, dále mezi DPPH a obsahem etylesteru kyseliny 

protokatechové (PKEE) a kyselinou neochlorogenovou (NCHL). S ACW byly 

velmi těsné korelace zjištěny s kyselinami gallovou (GA) a ellagovou (EL). 

V případě ACL byly velmi silné korelace zjištěny pro PKEE a kyseliny 

protokatechovou (PK) a GA. 
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4.2 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia, L.) a aronie černá (Aronia 

melanocarpa (Michx.) Elliot) 

4.2.1 Stanovení lyofilizované vlhkosti, CP, FL, AT a vitaminů C a E 

Hodnoty lyofilizované vlhkosti, celkových polyfenolů (CP), flavonoidů (FL), 

antokyanů (AT) a vitaminů C a E v analyzovaných odrůdách jeřábu a aronie 

černé jsou uvedeny v tabulce 4.3.2.1.  

Obsah lyofilizované vlhkosti se v analyzovaných plodech jeřábů pohyboval 

v rozsahu od 75,7 % (Alaja Krupnaja) do 79,1 % (Granatnaja). Vyšší hodnoty 

byly publikovány u plodů jeřábu původem z Turecka (Kıvrak et al., 2014, s. 3) a 

Finska (Kylli et al., 2010, s. 11987). Hodnoty CP, FL a AT byly mezi odrůdami 

statisticky rozdílné. Obsahy CP se pohybovaly v rozmezí od 8,81 g GA.kg-1 

(Granatnaja) do 16,31 g GA.kg-1 (Businka), což bylo v souladu s publikovanými 

obsahy CP v plodech jeřábů ze Srbska a Černé Hory (Šavikin et al., 2017, s. 2) a 

v odrůdě Granatnaja pocházející z ČR (Mlcek et al., 2014, s. 1082). Mnohem 

nižší obsahy CP byly publikovány v plodech jeřábu původem z Polska 

(Jabłońska-Ryś et al., 2009, s. 118) a z ČR (Jurikova et al., 2014c, s. 320; Mlcek 

et al., 2014, s. 1082). Dvojnásobně vyšší obsah byl zjištěn v plodech aronie Nero 

– 34,58 g GA.kg-1 ve srovnání s odrůdami jeřábů a také s publikovaným 

obsahem CP v stejné odrůdě původem z ČR (Rop et al., 2010b, s. 2434). 

Nejnižší obsah FL 15,04 g RU.kg-1 byl v odrůdě Koncentra, nejvyšší v odrůdách 

Granatina s hodnotou 26,85 g RU.kg-1 a Granatnaja 26,69 g RU.kg-1. Výrazně 

nižší obsahy FL byly publikovány v plodech jeřábů původem z ČR (Mlcek et 

al., 2014, s. 1082; Jurikova et al., 2014c, s. 320) a Turecka (Kıvrak et al., 2014, 

s. 3). V aronii Nero byl stanoven obsah FL 18,45 g RU.kg-1. Nejvyšší obsah AT 

byl stanoven také v aronii Nero ve výši 220,92 mg COG.100 g-1. Nejnižší obsah 

AT 1,19 mg COG.100 g-1 byl zjištěn ve světle zbarvené odrůdě Alaja Krupnaja. 

Velmi nízký byl obsah AT také v červených odrůdách Koncentra – 5,36 mg 

COG.100 g-1 a Discolor – 5,50 mg COG.100 g-1. Nejvyšší obsah AT byl 

stanoven v odrůdách Granatnaja – 51,38 mg COG.100 g-1 a Titan – 50,20 mg 

COG.100 g-1. Nicméně více než dvojnásobný obsah AT byl publikován 

v odrůdách původem z Finska (Hukkanen et al., 2006, s. 115). Nejvyšší obsah 

vitaminu C 10,31 g.kg-1 obsahovala aronie Nero. V plodech jeřábů se obsahy 

vitaminu C se pohybovaly v rozmezí od 4,87 g.kg-1 (Titan) do 7,9 g.kg-1 (Alaja 

Krupnaja). Několikanásobně nižší obsahy vitaminu C byly publikovány ve třech 

odrůdách původem z ČR (Mlcek et al., 2014, s. 1082) a také v plodech jeřábu 

původem z Litvy (Zymone et al., 2018, s. 7) a Polska (Jabłońska-Ryś et al., 

2009, s. 118). Obsahy vitaminu E byly obecně nižší než obsahy vitaminu C. 

Nejméně vitaminu E obsahovala světle-plodá odrůda Alaja Krupnaja – 1,42 

g.kg-1 a aronie Nero – 3,51 g.kg-1. V ostatních odrůdách jeřábů se hodnoty 

vitaminu E pohybovaly v rozmezí od 3,96 g.kg-1 (Titan) do 4,77 g.kg-1 

(Businka). 
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Tab. 4.2.3.1: Obsah vlhkosti, CP, FL, AT, vitaminů C a E v odrůdách jeřábů a aronie černé 

Odrůdy 

Vlhkost  

[%] 

CP                                         

[g GA.kg-1] 

FL                                     

[g RU.kg-1] 

 AT                                     

[mg COG.100 g-1] 

Vitamin C                                                                  

[g.kg-1] 

Vitamin E                                                                  

[mg.kg-1] 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Jeřáb 
            

     Alaja Krupnaja 75,7a 0,2 15,66 a 0,16 17,28 a 0,49   1,19a 0,18 7,89a 0,04 1,42a 0,01 

     Granatnaja 79,1b 0,2    8,81b 0,09 26,69 b 0,12 51,38b 0,16 6,12b 0,00 4,13b 0,01 

     Granatina 77,5c 0,3 14,75c 0,08 26,85b 0,17 32,52c 1,02 6,41c 0,01 4,41c 0,02 

     Businka 78,7b 0,2 16,31d 0,02 21,22c 0,06 36,35d 1,44 6,72d 0,01 4,77d 0,02 

     Discolor 78,9b 0,1 12,63e 0,02 22,81d 0,06   5,50e 0,08 5,16e 0,03 4,49e 0,03 

     Koncentra 77,5c 0,2 10,56f 0,02 15,04e 0,11   5,36f 0,18 6,85f 0,01 4,26f 0,01 

     Titan 78,6b 0,1    9,00b 0,02 18,29f 0,08  50,20g 1,04 4,87g 0,10 3,96g 0,04 

Aronie                 
 

      

     Nero 68,9d 0,3 34,58g 0,01 18,45g 0,03 220,92h 1,27 10,31h 0,01 3,51h 0,01 

CP – celkové polyfenoly, FL – celkové flavonoidy, AT – celkové antokyany   

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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4.2.2 Stanovení jednotlivých fenolických látek metodou RP-HPLC 

Celkové obsahy stanovených fenolických látek (CP), flavonoidů (FL) a 

fenolových kyselin (FA) jsou uvedeny na obrázku 4. 2. 2. a obsahy jednotlivých 

fenolických látek v tabulkách 4. 2. 2. 1 a 4. 2. 2. 2. 

 

 

 
 

Obr. 4.2.2: Celkový obsah fenolických sloučenin (CP), flavonoidů (FL) a fenolových 

kyselin (FA) v [mg.kg-1] v odrůdách jeřábů a aronie černé 

 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že se obsahy fenolických sloučenin 

stanovených metodou RP-HPLC u jednotlivých odrůd jeřábů i aronie významně 

lišily. Nejvyšší obsah CP 8307,4 mg.kg-1 byl zjištěn u odrůdy Granatina. Vysoké 

obsahy CP obsahovaly také odrůdy Granatnaja – 7568,0 mg.kg-1 a Titan – 

7290,5 mg.kg-1. Velmi nízký obsah CP 857,4 mg.kg-1 byl stanoven u odrůdy 

Discolor. Ve všech odrůdách se na celkovém obsahu CP podílely zejména 

fenolové kyseliny (FA), jejichž celkové obsahy se pohybovaly v rozmezí od 

524,7 mg.kg-1 (Discolor) do 7001,7 mg.kg-1 (Granatina). Celkový obsah 

flavonoidů (FL) byl v mnohem nižší zastoupení v rozmezí od 332 mg.kg-1 

(Discolor) do 1304,6 mg.kg-1 (Granatina). 

Nejvíce zastoupenými flavanoly (FLAVAN) byly v plodech jeřábů  a aronie 

epigallokatechin (EGK) a katechin (K). Rutin (RU) nejvíce zastoupeným 

flavonolem (FLAVON). Průměrné obsahy DKS výrazně převažovaly průměrný 

obsah DKB. Nejvíce zastoupenými kyselinami byly ze skupiny DKB kyselina 

protokatechová (PK) a ze skupiny DKS kyselina neochlorogenová (NCHL) a 

chlorogenová (CHL). 
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Tab. 4.2.2.1: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách jeřábů a aronie černé 

Flavonoidy 

 [mg.kg-1] 

Jeřáb – odrůdy Aronie 

A.Krupnaja Granatnaja Granatina Businka Discolor Koncentra Titan Nero 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

                kvercetin 2,4a 0,0 nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 rutin 71,1a 0,3 33,1b 0,3 50,8c   0,6 13,7d 1,5 33,9e 0,0 9,8f 0,3 10,6f 0,9 78,7g 0,2 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 

 Flavanoly 

  
            

  epigallokatechin 423,4a 0,4 533,6b 0,5 610,0c   9,0 625,4d 1,8 244,3e 8,1 1167,5f 4,6 458,4g 6,4 321,0h 0,6 

epikatechin 4,2a 0,2 18,7b 1,5 10,3c   0,0 6,8d 0,1 31,1e 0,0 3,3f 0,1 9,6g 0,2 6,9d 0,1 

katechin 165,5a 3,2 583,1b 6,0 633,6c   1,9 560,5d 4,9 23,4e 0,1 497,7f 1,2 475,6g 0,8 431,9h 1,1 

Stilbeny 

                resveratrol 3,3a 0,1 0,9b 0,0 1,1c   0,0 0,8d 0,0 nd   0,8d 0,0 0,5e 0,0 7,8f 0,1 

Celkový obsah     

            

    

             Flavonoly  73,5a 0,3 33,1b 0,3 50,8c   0,6 13,7d 1,5 33,9e 0,0 9,8f 0,3 10,6f 0,9 78,7g 0,2 

             Flavanoly  593,1a 3,7 1135,4b 8,0 1253,8c 10,9 1192,7d 6,9 298,8e 8,2 1668,6f 5,8 943,6g 7,4 759,9h 1,8 

nd – nebylo detekováno 

                Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.2.2.2: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách jeřábů a aronie černé 

Fenolové kyseliny 

 [mg.kg-1] 

Jeřáb – odrůdy Aronie 

A Krupnaja Granatnaja Granatina Businka Discolor Koncentra Titan Nero 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

                gallová 2,6a 0,0 6,2b   0,1 7,2c   0,1 6,5d   0,0 1,6e  0,0 16,7f   0,2 1,6e  0,0 0,5g  0,0 

vanilová 37,8a 0,3 nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

37,8a  0,3 

syringová 18,6a 0,5 19,5a   0,4 44,3b   0,2 22,7c   0,2 2,4d  0,2 3,9e   0,1 0,6f  0,0 nd 

 protokatechová 44,3a 0,1 39,3b   0,8 52,1c   0,2 41,1b   0,2 11,9d  0,0 32,8e   0,1 47,0f  0,4 6,5g  0,5 

etylester protokatechové 6,3a 0,1 4,4b   0,2 5,5c   0,1 8,4d   0,1 2,4e  0,0 0,7f   0,1 9,0g  0,0 nd 

 4-hydroxybenzoová 41,0a 0,3 22,1b   0,1 28,7c   0,5 21,5d   0,0 6,9e  0,0 2,6f   0,1 9,6g  0,1 17,2h  0,1 

ellagová 0,9a 0,1 14,8b   0,2 16,8c   0,0 6,4d   0,6 31,6e  0,2 3,1f   0,0 3,1f  0,0 2,3g  0,0 

deriváty skořicové kys. 

                t-skořicová 0,9a 0,0 nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 hydroxyskořicová nd 
 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 

 kávová 1803,6a 6,6 667,4b   3,3 428,6c   9,5 275,4d   0,8 226,7e  8,2 56,1f   0,1 51,8g  1,3 7,4h  0,2 

ferulová 115,8a 0,2 7,1b   0,2 9,1c   0,9    8,7c,d   0,4 nd 
 

7,9c,e   0,3 4,3f  0,1 1,8g  0,0 

chlorogenová 1383,1a 7,4 1961,8b 30,0 2271,9c 25,0 1767,8d 13,4 189,7e  5,4 2277,4c 25,4 2375,2f 38,6 839,2g  5,6 

neochlorogenová 1312,2a 6,9 3627,5b 60,7 4069,8c 11,3 2955,0d 12,8 43,6e  0,9 2239,3f 11,9 3816,0g  9,4 3437,7h  8,1 

p-kumarová 2,4a 0,0 3,9b   0,1 5,8c   0,0 2,7d   0,0 2,8d   0,1 6,3e   0,1 13,6f  0,2 4,5g  0,0 

sinapová 7,1a   24,8b   0,1 61,8c   1,0 26,4d   0,9 5,2e   0,1 6,4f   0,3 4,1g  0,2 1,1h  0,1 

Celkový obsah 

  

                            

deriváty benzoové kys. 151,4a 1,4 106,3b   1,7  154,7c   1,1 106,6b   1,1 56,8d   0,5 59,7e   0,5 70,8f   0,5 64,2g  0,9 

deriváty skořicové kys. 4625,1a 21,1 6292,4b 94,3 6847,1c 47,6 5036,2d 28,3 467,9e 14,7 4593,4f 38,1 6265,1b 48,1 4291,8g 14,0 

nd – nebylo detekováno 

                Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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4.2.3 Stanovení antioxidační aktivity metodami DPPH, ACW a ACL 

Hodnoty antioxidační aktivity (AOA) stanovené metodami DPPH, ACW a 

ACL v plodech jeřábů a aronie černé jsou uvedeny v tabulce 4.2.3. 

 

Tab. 4.2.3: Antioxidační aktivita DPPH [g Troloxu.kg-1], ACW [g AK.kg-1] a 

ACL [g Troloxu.kg-1] v odrůdách jeřábů a aronie černé 

Odrůdy 
DPPH                             

[g Troloxu.kg-1] 

ACW                           

[g AK.kg-1] 

ACL                             

[g Troloxu.kg-1] 

  mean SD mean SD mean SD 

Jeřáb 

      
     Alaja Krupnaja   8,61a 0,13 156,87a 0,26 15,11a 0,26 

     Granatnaja 14,98b 0,12   93,35b 0,63 20,70b 0,47 

     Granatina 12,49c 0,03 124,89c 0,81 23,32c 0,53 

     Businka 16,16d 0,05 131,67d 0,64 16,59d 0,35 

     Discolor   3,32e 0,01   61,70e 0,96 19,62e 0,23 

     Koncentra  9,34f 0,00   92,79b 0,65 22,11c 0,73 

     Titan 10,47g 0,01   63,59f 0,58 15,90f 0,26 

Aronie             

     Nero  6,42h 0,05  85,81g 1,29 34,73g 1,31 

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty ve sloupci s různými 

horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p < 0,05. 

 

Téměř ve všech případech byly mezi jednotlivými odrůdami zjištěny 

statisticky významné rozdíly v hodnotách AOA. Nejnižší hodnoty AOA byly 

stanoveny metodou DPPH v rozmezí od 3,32 g Troloxu.kg-1 (Discolor) do 16,16 

g Troloxu.kg-1 (Businka), které však byly vyšší než publikované hodnoty DPPH 

v plodech původem z ČR (Mlcek et al., 2014, s. 1082; Jurikova et al., 2014c, s. 

321). U aronie Nero byla stanovena nižší hodnota DPPH 6,42 g Troloxu.kg-1 na 

rozdíl od publikovaného množství u aronie Nero původem z ČR ze sklizně 

v letech 2008 až 2010 (Rop et al., 2010b, s. 2434). Nejvyšší hodnoty AOA byly 

stanoveny metodou ACW dosahující maxima 156,87 g AK.kg-1 u světle-plodé 

odrůdy Alaja Krupnaja. Nejnižší hodnoty byly stanoveny u odrůd Discolor – 

61,70 g AK.kg-1 a Titan – 63,59 g AK.kg-1. Hodnoty získané metodou ACL byly 

výrazně nižší než ACW v rozsahu od 15,11 g Troloxu.kg-1 (Alaja Krupnaja) a 

15,90 g Troloxu.kg-1 (Titan) do 23,32 g Troloxu.kg-1 (Granatina) a 22,11 g 

Troloxu.kg-1 (Koncentra). Velmi rozdílné hodnoty AOA v plodech jeřábů byly 

publikovány v závislosti na použité metodě stanovení (Jabłońska-Ryś et al., 

2009, s. 118) a způsobu extrakce (Hasbal et al., 2015, s. 61). 
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4.2.4 Vliv obsahu jednotlivých fenolických sloučenin na celkový obsah 

polyfenolů (CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) 

Metodou regresní analýzy byly v plodech jeřábů a aronie zjišťovány korelace 

vyjádřené Pearsonovými korelačními koeficienty (R) mezi celkovým obsahem 

polyfenolů (CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) stanovených 

spektrometrickými metodami a jednotlivými fenolickými sloučeninami 

stanovenými metodou RP-HPLC. Významné lineární korelace byly zjištěny 

mezi CP a obsahem resveratrolu (RES), derivátů kyseliny benzoové (DKB) a 

kyselinami syringovou (SI) a 4-hydroxybenzoovou (HB), dále mezi FL a 

epikatechinem (EK) a mezi AT a katechinem (K).  

 

4.2.5 Zhodnocení vlivu různých faktorů na antioxidační aktivitu 

V plodech mezidruhových odrůd jeřábů a aronie byly metodou regresní 

analýzy zjišťovány korelace mezi použitými metodami pro stanovení AOA. 

Dále byl sledován vliv CP, FL, AT a vitaminů C a E na AOA. Mezi použitými 

metodami pro stanovení AOA byly zjištěny pouze slabé korelace. Významné 

přímé lineární korelace byly stanoveny mezi CP a ACW, mezi AT a DPPH, dále 

mezi obsahy vitaminů C a ACW a E a ACL. V případě jednotlivých fenolických 

sloučenin byly nejsilnější korelace zjištěny mezi DPPH a obsahem katechinu 

(K), derivátů kyseliny skořicové (DKS) a kyselinami syringovou (SI), 

protokatechovou (PK), neochlorogenovou (NCHL), chlorogenovou (CHL) a 

sinapovou (SP). S ACW byly významné korelace zjištěny s obsahem rutinu 

(RU), resveratrolu (RES) a kyselinami 4-hydroxybenzoovou (HB), 

protokatechovou (PK), kávovou (KA), gallovou (GA) a ferulovou (FER). 

 

4.3 Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides, L.) 

4.3.1 Stanovení lyofilizované vlhkosti, CP, FL a vitaminů C a E 

Hodnoty lyofilizované vlhkosti, celkových polyfenolů (CP), flavonoidů (FL), 

a vitaminů C a E v analyzovaných odrůdách rakytníku řešetlákového jsou 

uvedeny v tabulce 4.3.1.  

Obsah lyofilizované vlhkosti v analyzovaných plodech rakytníků se 

pohyboval v rozsahu od 70,6 % (Leicora) do 81,3 % (Buchlovický). Vyšší 

hodnoty byly publikovány u plodů rakytníku původem z Ladaku (Stobdan et al., 

2013, s. 47; Stobdan et al., 2010, s. 228) a Kanady (Araya-Farias et al., 2015, s. 

354). Obsahy CP se pohybovaly v rozmezí od 6,41 g GA.kg-1 (Leicora) do 14,87 

g GA.kg-1 (Vitaminová) a obsahy FL od 3,51 g RU.kg-1 (Sluníčko) do 12,85 g 

RU.kg-1 (Krasavica). Vysoká variabilita obsahů CP i FL byla publikována 

v závislosti na odlišném kultivaru, lokalitě, roku sklizně a stupni zralosti (Rop et 

al., 2014, s. 227; Gao et al., 2000, s, 1487; Araya-Farias et al., 2015, s. 354; 

Cosmulescu et al., 2017, s. 3127; Stobdan et al., 2013, s. 11). Rakytník je 

obecně považován za významný zdroj vitaminu C, jehož obsah se pohyboval 
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v rozmezí od 4,97 g.kg-1 (Krasavica) do 15,33 g.kg-1 (Aromat). Variabilita 

obsahu vitaminu C byla publikována v plodech rakytníků v závislosti na 

různých kultivarech, lokalitě i roku sklizně (Fatima et al., 2015, s. 186; Rop et 

al., 2014, s. 227; Araya-Farias et al., 2015, s. 354; Gutzeit et al., 2008, s. 617; 

Gao et al., 2000, s, 1487; Tiitinen et al., 2005, s. 1696; Tiitinen et al., 2006, s. 

2512). Také byl u plodů rakytníků zaznamenán snižující se trend obsahu 

vitaminu C během zrání (Kallio et al., 2002, s. 6139; Arif et al., 2010, s. 3566).  

Obsahy vitaminu E se pohybovaly v rozmezí od 2,26 mg.kg-1 (Leicora) do 4,39 

mg.kg-1 (Krasavica). Mnohonásobně vyšší obsahy vitaminu E byly publikovány 

v plodech rakytníků v závislosti na lokalitě (Stobdan et al., 2013, s. 47; Stobdan 

et al., 2010, s. 228; Pop et al., 2015, s. 174; Araya-Farias et al., 2015, s. 354; 

Fatima et al., 2015, s. 186).  

 

4.3.2 Stanovení jednotlivých fenolických látek metodou RP-HPLC 

Celkové obsahy stanovených fenolických látek (CP), flavonoidů (FL) a 

fenolových kyselin (FA) jsou uvedeny na obrázku 4. 3. 2. a obsahy jednotlivých 

fenolických látek v tabulkách 4. 3. 2. 1 a 4. 3. 2. 2. 

 

 
 

Obr. 4.3.3: Celkový obsah fenolických sloučenin (CP), flavonoidů (FL) a fenolových 

kyselin (FA) v [mg.kg-1] v odrůdách rakytníku řešetlákového 

 

Nejvyšší obsah CP 3272,5 mg.kg-1 byl zaznamenán v červenoplodé odrůdě 

Krasavica, a to zejména z důvodu vysokého obsahu FA 2558,1 mg.kg-1. V 

oranžových až žluto-oranžových odrůdách byl obsah CP mnohem nižší od 369,4 

mg.kg-1 (Buchlovický) do 992,6 mg.kg-1 (Aromat) a obsahy FL v majoritním 

množství od 231,7 mg.kg-1 (Buchlovický) do 753,8 mg.kg-1 (Aromat) a FA 

v rozsahu od 92,9 mg.kg-1 (Leicora) do 236,3 mg.kg-1 (Aromat). 
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Nejvíce zastoupenými flavanoly (FLAVAN) byly v plodech odrůd rakytníku 

řešetlákového epigallokatechin (EGK) a katechin (K). Rutin (RU) byl nejvíce 

zastoupeným flavonolem (FLAVON). Průměrné obsahy DKS mírně 

převyšovaly obsahy DKB. Nejvíce zastoupenými kyselinami byly ze skupiny 

DKB kyselina vanilová (VA) a ze skupiny DKS neochlorogenová (NCHL) a 

chlorogenová (CHL). 

 

4.3.3 Stanovení antioxidační aktivity metodami DPPH, ACW a ACL 

Hodnoty antioxidační aktivity (AOA) stanovené metodami DPPH, ACW a 

ACL v plodech odrůd rakytníku řešetlákového jsou uvedeny v tabulce 4.3.3. 

 

Tab. 4.3.6: Antioxidační aktivita DPPH [g Troloxu.kg-1], ACW [g AK.kg-1] a 

ACL [g Troloxu.kg-1] v odrůdách rakytníku řešetlákového 

Rakytník – odrůdy 
DPPH                             

[g Troloxu.kg-1] 

ACW                           

[g AK.kg-1] 

ACL                             

[g Troloxu.kg-1] 

  mean SD mean SD mean SD 

     Krasavica   8,67a 0,02 55,81a  0,87 20,73a 0,51 

     Sluníčko 12,80b 0,01 14,00b 0,73 13,93b 0,75 

     Aromat   1,88c 0,03 10,83c 0,36   6,17c 0,60 

     Buchlovický   8,55d 0,01 17,91d 0,61   9,19d 0,71 

     Vitaminová   3,75e 0,01 26,89e 0,89 15,49b 0,81 

     Leicora   3,61f 0,01 13,68b 0,40   4,76e 0,38 
Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty ve sloupci s různými 

horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p < 0,05. 

 

Téměř ve všech případech byly mezi jednotlivými odrůdami zjištěny 

statisticky významné rozdíly v hodnotách AOA. Nejnižší hodnoty DPPH byly 

stanoveny v rozmezí od 1,88 g Troloxu.kg-1 (Aromat) do 12,80 g Troloxu.kg-1 

(Sluníčko). Nejnižší hodnota 10,83 g AK.kg-1 AOA metodou ACW byla 

stanovena u odrůdy Aromat a nejvyšší 55,81 g AK.kg-1 u červenoplodé odrůdy 

Krasavica. Metodou ACL byly hodnoty nižší než ACW v rozsahu od 4,76 g 

Troloxu.kg-1 (Leicora) do 20,73 g Troloxu.kg-1 (Krasavica). Vysoká variabilita 

hodnot AOA byla publikována v plodech rakytníků v závislosti na lokalitě a 

době zrání (Rop et al., 2014, s. 227; Bittová et al., 2014, s. 1159). Téměř 

dvojnásobně vyšší AOA různých extraktů z plodů rakytníků původem 

z Rumunska byla publikována ve srovnání s AOA syntetických antioxidantů 

butylhydroxytoluenu (BHT) a butyhydroxyanizolu (BHA) (Papuc et al., 2008, s. 

4052). 
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Tab. 4.2.3.1: Obsah vlhkosti, CP, FL, AT, vitaminů C a E v odrůdách rakytníku řešetlákového 

Odrůdy 

Vlhkost  

[%] 

CP                                         

[g GA.kg-1] 

FL                                     

[g RU.kg-1] 

Vitamin C                                                                  

[g.kg-1] 

Vitamin E                                                                  

[mg.kg-1] 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

     Krasavica 80,2a 0,1   7,61a 0,03 12,85a 0,15   4,97a 0,01 4,39a 0,03 

     Sluníčko 78,8b 0,1 11,48b 0,00   3,51b 0,05    7,21b 0,03 2,57b 0,01 

     Aromat 80,2a 0,2    7,59a 0,08   4,66c 0,06 15,33c 0,00 2,46c 0,03 

     Buchlovický 81,3c 0,6   9,33c 0,01   5,61d 0,06 13,82d 0,00 3,46d 0,02 

     Vitaminová 76,2d 0,7 14,87d 0,00   3,58b 0,08 13,33e 0,05 4,24e 0,00 

     Leicora 70,6e  0,2   6,41e 0,01   4,18e 0,10   7,16b 0,04 2,26f 0,03 

CP – celkové polyfenoly, FL – celkové flavonoidy.  

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 

 

 
. 
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Tab. 4.3.3.1: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách rakytníku řešetlákového 

Flavonoidy 

[mg.kg-1] 

Rakytník – odrůdy 

  Krasavica Sluníčko Aromat Buchlovický Vitaminová Leicora 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

            kvercetin nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 rutin 6,7a 0,1 24,3b 0,2 38,4c 0,1 34,5d 0,0 92,46e 3,1 9,5f 0,1 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 Flavanoly 

            epigallokatechin 358,6a 0,4 178,8b 2,5 497,4c 0,8 116,5d 0,4 175,7b 3,4 247,9e 0,5 

epikatechin 21,9a 0,3 35,8b 0,2 29,3c 0,1 13,8d 0,3 49,3e 0,3 14,9f 0,1 

katechin 327,1a 0,9 153,3b 0,3 188,8c 0,7 66,9d 0,4 115,6e 0,1 345,1f 1,3 

Stilbeny 

            resveratrol nd 

 

4,4a 0,1 2,4b 0,1 1,4c 0,0 4,0d 0,1 0,5e 0,0 

Celkový obsah   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Flavonoly 6,7a 0,1 24,3b 0,2 38,4c 0,1 34,5d 0,0 92,5e 3,1 9,5f 0,1 

Flavanoly 707,6a 1,6 367,8b 3,0 715,4c 1,6 197,2d 1,2 340,6e 3,7 607,8f 1,9 

nd – nebylo detekováno 

            Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.3.3.2: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách rakytníku řešetlákového 

Fenolové kyseliny 

 [mg.kg-1] 

Rakytník – odrůdy 

  Krasavica Sluníčko Aromat Buchlovický Vitaminová Leicora 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

            gallová 13,9a 0,1 18,6b 0,2 39,4c 0,1 14,2d 0,1 11,6e 0,1 22,0f 0,0 

vanilová 1008,1a 8,1  6,8b 0,5  18,3c 0,1  35,5d 0,7  8,1e 0,1  4,0f 0,1  

syringová 6,9a 0,0 2,0b 0,2 4,6c 0,1 2,8d 0,1 2,0b 0,0 2,9d 0,0 

protokatechová 15,7a 0,1 8,6b 0,1 11,1c 0,1 8,8b 0,1 13,2d 0,2 14,1e 0,2 

etylester protokatechové nd 

 

9,9a 0,1 31,1b 0,1 9,0c 0,0 8,8c 0,3 4,3d 0,1 

4-hydroxybenzoová 31,7a 0,1 3,2b 0,1 8,3c 0,1 1,7d 0,0 1,9e 0,0 4,1f 0,0 

ellagová 0,1a 0,00 0,1a 0,0 2,7b 0,0 1,3c 0,0 0,6d 0,0 1,0e 0,0 

deriváty skořicové kys. 
            t-skořicová nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 hydroxyskořicová nd 

 

2,4a 0,1 6,2b 0,1 2,7c 0,0 16,0d 0,1 0,7e 0,0 

kávová 9,2a 0,1 13,7b 0,1 22,2c 0,1 10,6d 0,2 20,8e 0,2 3,1f 0,1 

ferulová 1,4a 0,0 2,9b 0,0 5,9c 0,0 1,1d 0,0 2,4e 0,0 3,4f 0,1 

chlorogenová    36,5a 0,1 2,1b 0,1 12,7c 0,0 3,3d 0,1 44,7e 0,0 4,0f 0,1 

neochlorogenová 1434,0a 10,5 6,8b 0,1 2,2c 0,0 25,8d 0,2 3,5e 0,0 4,7f 0,0 

p-kumarová 0,3a 0,0 10,3b 0,1 19,1c 0,2 3,8d 0,1 5,2e 0,0 18,4f 0,1 

sinapová 0,3a 0,0 14,0b 0,1 52,6c 0,5 15,8d 0,0 67,1e 0,0 6,4f 0,1 

Celkový obsah                         

deriváty benzoové kys. 1076,4a 8,4 49,2b 1,0 115,5c 0,5 73,1d 0,9 46,1e 0,7 52,3f 0,5 

deriváty skořicové kys. 1481,8a 10,7 52,2b 0,6 120,9c 0,9 63,2d 0,6 159,7e 0,4 40,6f 0,4 

nd – nebylo detekováno 

            Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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4.3.4 Vliv obsahu jednotlivých fenolických sloučenin na celkový obsah 

polyfenolů (CP) a flavonoidů (FL) 

Metodou regresní analýzy byly v plodech odrůd rakytníku řešetlákového 

zjišťovány korelace vyjádřené Pearsonovými korelačními koeficienty (R) mezi 

celkovým obsahem polyfenolů (CP) a flavonoidů (FL) stanovených 

spektrometrickými metodami a jednotlivými fenolickými sloučeninami 

stanovenými metodou RP-HPLC. Velmi silné pozitivní lineární korelace byly 

nalezeny mezi obsahem CP a obsahem rutinu (RU), epikatechinu (EK), 

resveratrolu (RES) a kyselinami kávovou (KA) a sinapovou (SP).  

 

4.3.5 Zhodnocení vlivu různých faktorů na antioxidační aktivitu 

V odrůdách rakytníku byly metodou regresní analýzy také zjišťovány 

korelace mezi použitými metodami pro stanovení AOA. Dále byl sledován vliv 

CP, FL, AT a vitaminů C a E na AOA. Významné pozitivní korelace byly 

stanoveny mezi ACW a ACL a také mezi DPPH a ACL a dále mezi FL a ACW 

a ACL. Velmi silná přímá korelace byla nalezena mezi obsahem vitaminu E a 

ACL. Fenolové kyseliny vykazovaly s metodami PCL významné korelace, a to 

mezi ACW a deriváty kyseliny benzoové (DKB) a skořicové (DKS) a 

jednotlivými kyselinami vanilovou (VA), 4-hydroxybenzoovou (HB), 

syringovou (SI), protokatechovou (PK), neochlorogenovou (NCHL) a 

chlorogenovou (CHL). S metodou ACL byly zjištěny silné pozitivní korelace 

s DKB, DKS a jednotlivými kyselinami vanilovou (VA), 4-hydroxybenzoovou 

(HB), ellagovou (EL), neochlorogenovou (NCHL) a chlorogenovou (CHL).  

 

4.4 Zimolez kamčatský (Lonicera caerulea L. var. Kamtschatica 

Pojark) 

4.4.1 Stanovení lyofilizované vlhkosti, CP, FL, AT a vitaminů C a E 

Hodnoty lyofilizované vlhkosti, celkových polyfenolů (CP), flavonoidů (FL), 

antokyanů (AT) a vitaminů C a E v analyzovaných odrůdách zimolezu 

kamčatského jsou uvedeny v tabulce 4.4.1.  

Průměrný obsah lyofilizované vlhkosti byl nižší u vzorků z Lednice (81,83 %) 

než u vzorků z Žabčic (82,60 %). V plodech z Lednice se pohyboval od 80,93 % 

(Amfora) do 83,22 % (Fialka) a od 82,06 % (Remont) do 83,71 (Amfora) u 

vzorků z Žabčic. Publikované hodnoty vlhkosti byly v souladu nebo vyšší u 

plodů odrůd zimolezu kamčatského ze Slovenska (Jurikova et al., 2014b, s. 

217), Polska (Wojdylo et al., 2013, s. 12075), Kanady (Rupasinghe et al., 2012, 

s. 1315) a ČR (Heinrich et al., 2008, s. 247). Hodnoty CP, FL a AT byly mezi 

odrůdami statisticky rozdílné, a to z obou lokalit. Průměrné obsahy CP 33,21 g 

GA.kg-1 a FL 42,51 g RU.kg-1 byly u plodů z Lednice nižší než u vzorků z 

Žabčic, kde dosáhly hodnot CP 40,76 g GA.kg-1 a FL 44,07 g RU.kg-1. 
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Průměrné hodnoty AT byly naopak u vzorků z Lednice vyšší – 382,14 mg 

COG.100 g-1 než u vzorků z Žabčic – 335,89 mg COG.100 g-1. Obsahy CP 

se pohybovaly u vzorků z Lednice od 17,52 g GA.kg-1  (Altaj) do 47,75 g 

GA.kg-1 (Maistar) a u vzorků z Žabčic od 28,41 g GA.kg-1 (Leningradský 

velikán) do 54,08 g GA.kg-1 (Amfora), což bylo v souladu s publikovanými 

hodnotami v odrůdách z ČR (Mlček, 2016b, s. 92) a také v plodech z Kanady 

(Rupasinghe et al., 2015, s. 1314; Khattab et al., 2015, s. 235). Na druhou stranu 

byly nižší než průměrná hodnota CP v plodech z jiných lokalit v Kanadě 

(Rupasinghe et al., 2015, s. 1085) a také než hodnota CP v plodech z Ruska 

(Lefèvre et al., 2011, s. 164). Obsahy FL se pohybovaly u vzorků z Lednice 

v rozmezí od 17,67 g RU.kg-1 (Altaj) do 61,43 g RU.kg-1 (Fialka) a u vzorků 

z Žabčic od 28,41 g RU.kg-1 (Leningradský velikán) do 60,44 g RU.kg-1 

(Fialka), což bylo mnohem více než publikované hodnoty v odrůdách z ČR 

(Mlček, 2016b, s. 92) a Kanady (Rupasinghe et al., 2015, s. 1085; Rupasinghe et 

al., 2015, s. 1314). Obsahy AT se pohybovaly v plodech z Lednice v rozsahu od 

187,99 mg COG.100 g-1 (Altaj) do 647,54 mg COG.100 g-1 (Maistar) a u vzorků 

z Žabčic od 190,93 mg COG.100 g-1 (Remont) do 490,55 mg COG.100 g-1 

(Amfora). Mnohonásobně vyšší hodnota byla publikována v plodech z Ruska 

(Lefèvre et al., 2011, s. 164) a Kanady (Rupasinghe et al., 2015, s. 1085). Vliv 

nízké teploty na obsah AT v závislosti na technologickém zpracování plodů byl 

publikován v plodech ze Slovenska (Jurikova et al., 2014b, s. 217). Vliv roku 

sběru na obsah AT byl evidován v plodech z Polska (Małodobry et al., 2010, s. 

48).  Statisticky významné rozdíly byly téměř u všech odrůd zjištěny také v 

obsahu vitaminu C a E, jejichž průměrné obsahy byly vyšší u vzorků z Lednice 

– 24,02 g.kg-1 a 2,35 mg.kg-1 než vzorků z Žabčic – 20,83 g.kg-1 a 1,73 mg.kg-1, 

v uvedeném pořadí. Obsah vitaminu C se u vzorků z Lednice pohyboval od 

18,41 g.kg-1 (Altaj) do 28,55 g.kg-1 (Maistar), u vzorků z Žabčic od 13,51 g.kg-1 

(Remont) do 27,15 g.kg-1 (Amfora). Nižší obsahy vitaminu C byly publikovány 

v plodech původem z ČR (Mlček, 2016b, s. 92), ze Slovenska (Jurikova et al., 

2014b, s. 217) a také v plodech původem z Polska (Wojdylo et al., 2013, s. 

12078). Obsah vitaminu C může být do značné míry ovlivněn lokalitou, odrůdou 

a s ní spojenými genetickými faktory, ale také klimatickými podmínkami během 

vegetační sezóny. Vliv roku sběru na obsah vitaminu C byl publikován 

v plodech zimolezu kamčatského původem z Polska (Małodobry et al., 2010, s. 

48). Vliv pozdějšího sběru plodů dvou odrůd zimolezu kamčatského z Polska se 

projevil snížením obsahu vitaminu C u ranější odrůdy Wojtek o 40 % a u 

pozdnější odrůdy Brazowa o 34 % (Ochmian et al., 2010, s. 142). V dalších 

letech se jeho obsah snížil o 33 % (Wojtek) a o 27 % (Brazowa) (Ochmian et al., 

2012, s. 159). Nejnižší obsahy vitaminu E byly stanoveny u odrůdy Maistar 

z obou lokalit – 1,59 mg.kg-1 (Lednice) a 0,90 mg.kg-1 (Žabčice). Nejvyšší 

obsahy byly 3,70 mg.kg-1 u odrůdy Altaj (Lednice) a 3,66 mg.kg-1 u odrůdy 

Leningradský velikán (Žabčice).  



 

50 

Tab. 4.4.1: Obsah vlhkosti, CP, FL, AT, vitaminů C a E v odrůdách v odrůdách zimolezu kamčatského 

Odrůdy 

Vlhkost  

[%] 

CP                                         

[g GA.kg-1] 

FL                                     

[g RU.kg-1] 

 AT                                     

[mg COG.100 g-1] 

Vitamin C                                                                  

[g.kg-1] 

Vitamin E                                                                  

[mg.kg-1] 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

  Lednice 
            

Morena 81,39a,c,d,e,f 0,32    37,23a,e,o 0,24   55,69a 0,60 454,18a 12,17    25,76a 0,05     2,15a 0,03 

Altaj 82,93b 0,64    17,52b 0,28   17,67b 0,15 187,99b   2,66    18,41b 0,60     3,70b 0,00 

Amfora 80,93a,c,f 0,28    33,57c 0,53   33,54c 0,59 477,34c   8,33    27,19c 0,01    2,77c 0,00 

Fialka 83,22b 0,17    30,67d 0,16   61,43d,l 0,24 362,90d   7,42    21,26d 0,10    1,67d 0,01 

Leningradský velikán 81,83a,c,d,e,f 0,57    33,53c 0,62   40,59e,g,p 0,30 320,38e   2,17    26,69e 0,16    2,46e 0,06 

Kamčadalka 81,84a,d,e,f 0,36    36,50a,e,o 0,69   42,73f,i,p 0,41 365,95d   6,50    24,48f 0,24    2,59e 0,10 

Remont 81,13a,c,d,e,f 0,40    28,87f,l 0,99   40,75e,g,o,p 0,36 240,85f   3,30    19,81g 0,06    1,88f 0,02 

 Maistar 81,33a,c,d,e,f 0,25    47,75 g,l 0,43   47,65h 0,60 647,54g   5,90    28,55h 0,06    1,59g 0,01 

  Žabčice                

Morena 83,16a 0,20    43,83h,n 0,22   43,52f,i,n 0,51 281,55h   2,96    16,28i 0,13    1,48h 0,01 

Altaj 82,23b,d,e,f,g 0,17    38,23 i,k 0,71   38,66j 0,48 321,30e   3,62    23,10j 0,22    1,94i 0,03 

Amfora 83,71c 0,27    54,08j 0,18   54,11k 0,13 490,55i   4,13    27,15c 0,23    1,57g 0,01 

Fialka 82,33b,d,e,f 0,13    39,18 k 0,63   60,44d,l 0,88 342,76j   5,03    23,43j 0,27    1,24j 0,02 

Leningradský velikán 82,19b,d,e,f,g 0,04    28,41f,l 0,46   28,41m 0,47 330,69k   5,61    19,05k 0,02     3,66b 0,03 

Kamčadalka 82,44b,d,e,f,h 0,22    44,28h,m 0,46   44,35i,n 0,36 272,03l   5,31    18,85b 0,03    1,95i 0,02 

Remont 82,06b,e,g 0,12    41,51n 0,70   41,38e,g,o,p 0,48 190,93b   3,16    13,51l 0,13    1,07k 0,04 

Maistar 82,64f,h 0,10    36,57a,e,o 0,59   41,68f,o,p 1,32 457,29a   5,43     25,28m 0,06    0,90l 0,01 

CP – celkové polyfenoly, FL – celkové flavonoidy, AT – celkové antokyany   

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 

. 
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4.4.2 Stanovení jednotlivých fenolických látek metodou RP-HPLC 

Celkové obsahy stanovených fenolických látek (CP), flavonoidů (FL) a 

fenolových kyselin (FA) v plodech různých odrůd zimolezu kamčatského jsou 

uvedeny na obrázku 4. 4. 3. a v tabulkách 4. 3. 2. 1 až 4. 3. 2. 4. 

 

 
 

Obr. 4.4.3: A – celkový obsah fenolických sloučenin (CP), B – flavonoidů (FL)                   

a C – fenolových kyselin (FA) v [mg.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského 

 

Z vyobrazených výsledků vyplývá, že obsah CP byl vyšší v plodech zimolezů 

kamčatských z lokality Lednice s průměrným obsahem 4912,0 mg.kg-1, zatímco 

u vzorků z Žabčic byl průměrný obsah 4370,1 mg.kg-1. Většinové zastoupení 

měly FA, jejichž průměrné obsahy byly u vzorků z Lednice 4571,3 mg.kg-1 a u 

vzorků z Žabčic 4065,1 mg.kg-1. V menšinovém zastoupení byly FL s 

průměrným obsahem u vzorků z Lednice 338.5 mg.kg-1 a u vzorků z Žabčic 

303,5 mg.kg-1. Nejvyšší obsahy CP byly zjištěny v odrůdách Amfora (Lednice) 
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– 6244,3 mg.kg-1 a Fialka (Žabčice) – 6036,8 mg.kg-1. Naopak nejnižší obsahy 

CP byly zjištěny v odrůdách Altaj (Lednice) – 2781,3 mg.kg-1 a Remont 

(Žabčice) – 3563,2 mg.kg-1. Nejvyšší obsahy FA byly zjištěny v odrůdách 

Amfora (Lednice) – 5960,0 mg.kg-1 a Fialka (Žabčice) – 5586,7 mg.kg-1. 

Naopak nejnižší obsahy FA byly zjištěny v odrůdách Altaj (Lednice) – 2626,3 

mg.kg-1 a Remont (Žabčice) – 3043,1 mg.kg-1. Nejvyšší obsahy FL byly zjištěny 

v odrůdách Maistar (Lednice) – 988,1 mg.kg-1 a Remont (Žabčice) – 519,7 

mg.kg-1 a jejich nejnižší množství bylo stanoveno v odrůdách Leningradský 

velikán – 122,6 mg.kg-1 a Morena – 123,3 mg.kg-1 z Lednice a v odrůdě Altaj – 

105,1 mg.kg-1 z Žabčic. Vliv doby sběru na obsah CP byl publikován u plodů 

zimolezu kamčatského původem z Polska (Ochmian et al., 2010, s. 143; 

Ochmian et al., 2012, s. 160). 

Nejvíce zastoupeným flavanolem (FLAVAN) v plodech odrůd zimolezu 

kamčatského z obou lokalit byl epigallokatechin (EGK) a nejvíce zastoupeným 

flavonolem (FLAVON) byl rutin (RU), jehož průměrné obsahy byly nejvyšší ze 

všech analyzovaných plodů různých biologických druhů. Průměrné obsahy DKS 

výrazně převažovaly průměrný obsah DKB. Nejvíce zastoupenými kyselinami 

byly ze skupiny DKB kyselina protokatechová (PK) a ze skupiny DKS kyselina 

chlorogenová (CHL), jejíž obsahy byly opět nejvyšší ze všech analyzovaných 

plodů různých biologických druhů. 
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Tab. 4.3.2.1: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského – Lednice 

Flavonoidy              

[mg.kg-1] 

Kamčatské borůvky – Lednice 

Morena Altaj Amfora Fialka Leningradský velikán Kamčadalka Remont Maistar 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

                kvercetin   1,3a 0,0 0,6b 0,0 1,9c 0,1 0,9d 0,0 0,5b 0,1 1,2e 0,0 1,6f 0,0 5,4g   0,1 

rutin 43,2a 0,3 91,0b 0,2 38,1c 0,7 147,8d 2,4 42,9a 0,1 122,4f 2,2 29,9g 0,7 104,0h   0,5 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 
 

Flavanoly 
                

epigallokatechin 45,4a 3,9 22,7b 3,4 151,4c 2,0 178,1d 3,2 31,7e 0,5 81,9f 1,6 241,7g 5,0 779,7h 27,0 

epikatechin   6,5a 0,4 34,1b 0,3 5,9c 0,1 10,5d 0,0 12,8e 0,3 5,0f 0,1 53,0g 0,5 5,9a,c   0,3 

katechin 26,9a 1,4 5,3b 0,1 81,6c 0,1 56,9d 0,3 34,7e 0,3 27,4a 0,4 83,5f 0,4 93,0g   2,2 

Stilbeny 
          

    
  

resveratrol 2,0a,e,g 0,1 1,2b 0,1 5,5c 0,0 3,3d 0,1 1,1b 0,0 2,0e 0,0 0,5f 0,0 1,9g   0,0 

Celkový obsah     

                           Flavonoly  44,5a 0,3 91,7b 0,2 40,0c 0,8 148,7d 2,4 43,3e 0,2 123,5f 2,3 31,5g 0,8 109,4h   0,6 

             Flavanoly  78,8a 5,7 62,1b 3,8 238,8c 2,2 245,4d 3,6 79,2a 1,1 114,3e 2,2 378,2f 5,8 878,6g 29,4 

nd – nebylo detekováno 
               Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.3.2.2: Obsah jednotlivých a celkových flavonoidů a stilbenu [mg.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského – Žabčice 

Flavonoidy              

[mg.kg-1] 

Kamčatské borůvky – Žabčice 

Morena Altaj Amfora Fialka Leningradský velikán Kamčadalka Remont Maistar 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Flavonoly 

                kvercetin 1,7a 0,1 0,1b 0,0 0,1b 0,0 1,3c 0,2 0,4d 0,0 2,2e 0,1 1,1f   0,0 8,1g 0,0 

rutin 32,8a 0,4 20,0b 0,2 45,9c 0,0 61,7d 0,4 105,8e 0,9 122,3f 2,1 21,5g   0,2 105,5e 2,7 

kemferol nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

nd 
 

nd 
 

Flavanoly 
                

epigallokatechin 140,7a 3,0 55,9b 3,9 155,0c 0,6 237,8d 5,6 129,6e 5,5 30,9f 0,7 395,7g 12,1 157,2c 2,2 

epikatechin 7,5a 0,5 17,7b 0,1 49,7c 0,5 99,4d 0,0 19,4e 0,3 66,4f 1,0 20,2g   0,0 24,1h 0,3 

katechin 22,3a 0,5 11,5b 0,8 31,1c 0,9 48,7d 1,8 8,5e 0,2 56,0f 0,4 81,3g   2,5 31,1c 0,9 

Stilbeny 
                

resveratrol 3,3a 0,1 1,1b 0,0 0,6c 0,0 1,2d 0,0 3,3a 0,0 1,7e 0,0 0,4f   0,0 1,0b 0,1 

Celkový obsah     

                           Flavonoly  34,4a 0,5 20,1b 0,2 46,0c 0,0 63,0d 0,5 106,2e 0,9 124,5f 2,2 22,6g   0,2 113,7h 2,7 

             Flavanoly  170,4a 4,0 85,0b 4,8 235,8c 2,0 385,9d 7,5 157,5e 6,0 153,3e 2,2 497,1f 14,6 212,4g 3,4 

nd – nebylo detekováno 
               Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.3.2.3: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského – Lednice 

Fenolové kyseliny              

[mg.kg-1] 

Kamčatské borůvky - Lednice 

Morena Altaj Amfora Fialka Leningradský velikán Kamčadalka Remont Maistar 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

                gallová  30,8
a
 0,9 10,8

b
 0,0 12,9

c
  0,2 29,1

d
   0,3            33,7

e
 0,3 31,8

a
  0,9 38,2

f
 0,3 20,0

g
 0,6 

vanilová    9,2
a
 0,0  1,8

b
 0,1 2,9

c
  0,0 3,4

d
   0,1             7,9

e
 0,1  4,2

f
   0,1 3,0

c
 0,1 4,3

f
   0,1 

siringová 1,9
a,f

 0,5 2,1
a,b

 0,0 2,9
c
  0,0 3,6

d
   0,3 2,7

c,e
 0,4  2,1

a,b,e
  0,3 1,5

f
 0,0 8,5

g
  1,8 

protokatechová  56,2
a
 0,4  164,5

b
 1,1 68,3

c
  0,2 196,0

d
   0,5            91,2

e
 0,8 36,7

f
  0,3 41,0

g
 0,5 52,0

h
  0,6 

etylester protokatechové  16,3
a
 1,0     9,1

b
 0,1 41,6

c
  0,4 47,1

d
   0,5            20,0

e
 0,6 44,0

f
  0,8 8,8

b
 0,3 27,7

g
  3,0 

4-hydroxybenzoová  13,8
a
 0,0    18,7

b
 0,1 86,1

c
  1,1 17,2

d
   0,3            29,4

e
 0,1 13,3

f
  0,0 14,4

g
 0,2 11,0

h
  0,0 

ellagová    0,0
a
 0,0      0,0

a
 0,0 0,1

b
  0,0 0,0

a
   0,0              0,1

b
 0,0   1,7

c
  0,0 0,2

d
 0,0 0,0

a
  0,0 

deriváty skořicové kys. 
          

    
  

t-skořicová 12,0
a
 0,0 13,5

b
 0,0 11,4

c
  0,1 9,3

d
   0,0 11,2

c
 0,2      5,8

e
  0,1 12,6

a
 0,7 10,4

f
  0,3 

hydroxyskořicová 5,8
a
 0,2 12,2

b
 0,2 20,7

c
  0,6 19,7

d
   0,3 5,6

a
 0,0    18,0

e
  0,6 17,2

e
 0,2 13,8

f
  0,1 

kávová 66,1
a
 0,0 94,7

b
 0,9 226,4

c
  3,5 112,6

d
   3,7 101,8

e
 1,9  116,0

d
 3,5 163,8

f
 0,9 131,8

g
  2,2 

ferulová 37,3
a
 0,1 24,0

b
 0,1 11,7

c
  0,3 24,4

d
   0,1 37,4

a
 0,1    70,7

e
   0,1 16,9

f
 0,4 22,3

g
  0,4 

chlorogenová 4128,5
a
 3,1 2123,1

b
 7,8 4770,8

c
 13,0 4537,3

d
 15,7 4278,9

e
 1,2 3620,6

f
  6,1 3325,7

g
 4,4 2886,8

h
  4,3 

neochlorogenová 21,1
a
 0,1 13,6

b
 0,1 6,6

c
  0,2 13,9

d
   0,0 21,2

a
 0,0      6,4

c
  0,1 3,6

e
 0,0 12,6

f
  0,2 

p-kumarová 762,0
a
 1,9 116,3

b
 0,7 656,4

c
  0,5 495,6

d
   1,4 71,8

e
 1,1 676,9

f
  3,8 318,2

g
 1,7 460,3

h
  2,4 

sinapová 33,4
a
 0,2 21,7

b
 0,1 41,3

c
  0,3 32,3

d
   0,3 109,9

e
 1,5 45,9

f
  0,2 24,6

g
 0,1 79,7

h
  1,2 

Celkový obsah                                 

deriváty benzoové kys. 128,2
a
 2,9 207,1

b
 1,4 214,7

c
  2,0 296,4

d
   2,0 185,0

e
 2,3 133,9

f
 2,4 107,2

g
 1,4 123,5

a
  6,1 

deriváty skořicové kys. 5066,3
a
 5,7 2419,2

b
 9,9 5745,3

c
 18,5 5245,1

d
 21,5 4637,9

e
 6,1 4560,4

f
 14,4 3882,8

g
 4,9 3617,7

h
 11,1 

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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Tab. 4.3.2.4: Obsah jednotlivých a celkových fenolových kyselin [mg.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského – Žabčice 

Fenolové kyseliny              

[mg.kg-1] 

Kamčatské borůvky - Žabčice 

Morena Altaj Amfora Fialka Leningradský velikán Kamčadalka Remont Maistar 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

deriváty benzoové kys. 

                gallová  15,8
a
 0,2 19,7

b
   0,5 20,9

c
  0,6 35,1

d
   0,5   16,4

e
   0,0 49,6

f
   0,0 28,4

g
   0,8 17,0

e
   0,8 

vanilová 3,8
a,e

 0,1 5,9
b
   0,2  5,3

c
   0,6 2,2

d
   0,0 3,3

e
   0,4 4,1

a
   0,3 6,8

f
   0,1 2,3

g
   0,0 

siringová   6,3
a
 0,1 8,3

b
   0,0  3,2

c
   0,4 2,7

d
   0,0 1,2

e
   0,1 3,7

c
   0,2 2,6

d
   0,3 1,3

e
   0,0 

protokatechová  63,0
a
 0,1 24,7

b
   0,1 24,4

b,c
   0,2 136,4

d
   0,8 163,8

e
   3,9 21,6

f
   1,3 15,9

g
   1,0 24,1

c
   0,2 

etylester protokatechové  20,0
a
 0,0 0,8

b
   0,3  2,1

c
   0,0 27,1

d
   0,8 13,8

e
   0,0 6,8

f
   0,3 1,8

g
   0,0 26,0

h
   0,1 

4-hydroxybenzoová    4,1
a
 0,4 14,9

b
   0,5 36,4

c
   0,2 38,0

d
   3,1 22,7

e
   0,3 29,0

f
   0,4 17,0

g
   0,1 10,8

h
   0,3 

ellagová     0,7
a
 0,1 10,7

b
   0,1   1,6

c
   0,1 0,2

d
   0,0 0,0

e
   0,0 0,0

e
   0,0 1,7

c
   0,1 2,1

f
   0,1 

deriváty skořicové kys. 
      

  
      

  t-skořicová 8,8
a
 0,0 8,6

b
   0,0  12,0

c
   0,0 11,6

c
   0,4 9,3

d
   0,0 10,6

e
   0,0 8,6

b
   0,0 12,2

c
   0,2 

hydroxyskořicová 4,3
a
 0,1 3,0

b
   0,0   6,4

c
   0,0 2,5

d
   0,1 14,0

e
   0,0 17,1

f
   0,5 3,1

g
   0,0 2,4

d
   0,6 

kávová 69,5
a
 0,5 110,8

b
   2,0 122,9

c
   2,0 122,8

c
   0,6 92,5

d
   0,3 93,3

d
   1,1 109,5

b
   0,4 119,3

e
   0,4 

ferulová 25,0
a
 0,2 2,1

b
   0,0   1,1

c
   0,0 30,6

d
   0,0 15,9

e
   0,3 28,5

f
   0,3 0,7

g
   0,0 34,8

h
   0,5 

chlorogenová 2885,9
a
 5,3 4118,8

b
 17,3 2566,0

c
 53,0 4654,9

d
   8,3 2623,5

e
   5,1 3786,2

f
 11,4 2591,6

c
 10,7 3553,3

g
   7,3 

neochlorogenová 14,2
a
 0,1 1,2

b
   0,0   0,6

c
   0,0 13,7

d
   0,1 9,0

e
   0,2 16,2

f
   0,2 0,4

g
   0,0 19,1

h
   0,6 

p-kumarová 318,5
a
 5,3 299,9

b
   0,1 770,1

c
   1,4 480,7

d
   1,1 447,2

e
 12,5 368,4

f
   5,8 230,0

g
   3,5 280,8

h
   4,9 

sinapová 24,8
a
 0,1 80,9

b
   0,3  21,0

c
   0,8 28,3

d
   0,5 47,7

e
   0,7 86,5

f
   0,5 25,0

a
   0,7 14,4

g
   0,3 

Celkový obsah 

  

                            

deriváty benzoové kys. 113,7
a
 0,9 85,0

b
   1,7 93,8

c
   2,2 241,7

d
   5,3 221,2

e
   4,8 114,8

a
   2,7 74,2

f
   2,4 83,7

b
   1,6 

deriváty skořicové kys. 3351,0
a
 11,7 4625,3

b
 19,8 3500,1

c
 57,2 5345,0

d
 11,0 3259,1

e
 19,0 4406,7

f
 19,8 2968,9

g
 10,7 4036,3

h
 14,7 

Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty v řádku s různými horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na 

hladině významnosti p < 0,05. 
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4.4.3 Stanovení antioxidační aktivity metodami DPPH, ACW a ACL 

Hodnoty antioxidační aktivity (AOA) stanovené metodami DPPH, ACW a 

ACL v plodech odrůd zimolezu kamčatského jsou uvedeny v tabulce 4.2.3. 

 

Tab. 4.4.6: Antioxidační aktivita DPPH [g Troloxu.kg-1], ACW [g AK.kg-1] a 

ACL [g Troloxu.kg-1] v odrůdách zimolezu kamčatského 

Odrůdy 
DPPH                             

[g Troloxu.kg-1] 

ACW                           

[g AK.kg-1] 

ACL                             

[g Troloxu.kg-1] 

  mean SD mean SD mean SD 

  Lednice 

      Morena 53,56a 0,01 46,83a 0,57  60,29a 1,93 

Altaj 27,35b 0,09 17,62b 1,34  29,51b 1,38 

Amfora 54,64c 0,04 30,69c 1,26  67,93c 0,74 

Fialka 44,54d 0,03 19,60b 0,95  50,77d 1,15 

Leningradský velikán 39,84e 0,01 25,58d 2,09 40,70e,i,j 1,60 

Kamčadalka 37,92f 0,05 24,21d 1,23  46,20f 0,20 

Remont 38,70g 0,01 15,83b 0,45  37,71g,i 0,86 

Maistar 59,31h 0,22 55,21e 1,22  44,11h 1,13 

  Žabčice             

Morena 53,02i 0,31 49,81a 2,86  37,90e,i,g 1,56 

Altaj 38,70g 0,01 39,76f 1,03  44,38h 1,14 

Amfora 51,48h 0,12 69,25g 1,74  52,40d 1,62 

Fialka 49,78i 0,09 77,78h 1,03  31,25b 0,70 

Leningradský velikán 38,94j 0,00 43,95i 1,65  41,01e,j 1,37 

Kamčadalka 38,37k 0,01 55,65e 1,20  36,91g 1,49 

Remont 30,76l 0,09  44,43a,i 1,96  38,71e,g,i 1,40 

Maistar  45,57m 0,02 34,13j 0,46  24,06k 1,60 
Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± SD (n = 6). Hodnoty ve sloupci s různými 

horními indexy vykazují statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p < 0,05. 

 

Z výsledků je patrné, že v závislosti na odrůdě i na různé lokalitě byly v 

plodech zimolezu kamčatského zjištěny statisticky významné rozdíly 

v hodnotách AOA (DPPH, ACW a ACL). Nejmenší rozdíl v závislosti na 

lokalitě byl zjištěn u AOA stanovené metodou DPPH, jejíž průměrné hodnoty 

byly jen nepatrně vyšší u vzorků z Lednice – 44,48 g Troloxu.kg-1 než u vzorků 

z Žabčic – 43,33 g Troloxu.kg-1. U hodnot AOA metodou ACW byl rozdíl téměř 

dvojnásobný, kdy naopak u vzorků z Lednice byly hodnoty nižší – 29,45 g 

AK.kg-1 než u vzorků z Žabčic – 51,84 g AK.kg-1. Průměrné hodnoty AOA 
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metodou ACL byly opět vyšší u vzorků z Lednice – 47,15 g Troloxu.kg-1 než u 

vzorků z Žabčic – 38,33 g Troloxu.kg-1. Hodnoty DPPH se pohybovaly u vzorků 

z Lednice v rozmezí od 27,35 g Troloxu.kg-1 (Altaj) do 59,31 g Troloxu.kg-1 

(Maistar) a u vorků z Žabčic od 30,76 g Troloxu.kg-1 (Remont) do 53,02 g 

Troloxu.kg-1 (Morena). Vysoká variabilita hodnot AOA byla publikována 

v plodech zimolezů kamčatských v závislosti na lokalitě (Kucharska et al., 2017, 

s. 15; Mlček, 2016b, s. 92; Khattab et al., 2015, s. 235; Kaczmarska et al., 2015, 

s. 399; Jurikova et al., 2014b, s. 217). U metody ACW byly nejnižší hodnoty 

AOA stanoveny u odrůd Remont – 15,83 g AK.kg-1 (Lednice) a Maistar – 33,14 

g AK.kg-1 (Žabčice) a nejvyšší hodnoty v odrůdách Maistar (Lednice) – 55,21 g 

AK.kg-1 a Fialka – 77,78 g AK.kg-1 (Žabčice). Hodnoty ACL byly u vzorků 

z Lednice vyšší než ACW v rozsahu od 29,51 g Troloxu.kg-1 (Altaj) do 67,93 g 

Troloxu.kg-1 (Amfora). U vzorků z Žabčic byly hodnoty ACL naopak nižší než 

ACW v rozsahu od 24,06 g Troloxu.kg-1 (Maistar) do 52,40 g Troloxu.kg-1 

(Amfora). 

 

4.4.4 Vliv obsahu jednotlivých fenolických sloučenin na celkový obsah 

polyfenolů (CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) 

Metodou regresní analýzy byly v plodech odrůd zimolezu kamčatského 

zjišťovány korelace vyjádřené Pearsonovými korelačními koeficienty (R) mezi 

celkovým obsahem polyfenolů (CP), flavonoidů (FL) a antokyanů (AT) 

stanovených spektrometrickými metodami a jednotlivými fenolickými 

sloučeninami stanovenými metodou RP-HPLC. Byly zjištěny významné rozdíly 

mezi korelačními koeficienty v závislosti na lokalitě. U plodů z Lednice byly 

nalezeny velmi silné přímé lineární korelace mezi CP a AT a také mezi CP a FL. 

U vzorků z Žabčic však byla silnější přímá lineární korelace jen mezi CP a FL. 

Z jednotlivých flavonolů velmi silně koreloval pouze kvercetin (KVE) s obsahy 

CP a AT u vzorků z Lednice. Silné pozitivní korelace s CP i AT vykazovala 

skupina flavonolů (FLAVAN) i jednotlivé flavanoly – epigallokatechin (EGK) a 

katechin (K) pouze u vzorků z Lednice, zatímco u vzorků z Žabčic byla zjištěna 

silná přímá korelace pouze mezi FL a epikatechinem (EK). U fenolových 

kyselin byly zjištěny v závislosti na lokalitě rozdílné významné korelace s CP, a 

to u vzorků z Lednice s kyselinami syringovou (SI) a sinapovou (SP). Pouze u 

kyseliny kumarové (KU) byla zjištěna velmi podobná hodnota korelace z obou 

lokalit.  

 

4.4.5 Zhodnocení vlivu různých faktorů na antioxidační aktivitu 

V plodech odrůd zimolezu kamčatského byly metodou regresní analýzy 

zjišťovány korelace mezi použitými metodami pro stanovení AOA. Dále byl 

sledován vliv CP, FL, AT a vitaminů C a E na AOA, z níž vyplynuly rozdílné 

korelace v závislosti na metodě stanovení AOA a lokalitě. Obecně byly hodnoty 

korelačních koeficientů vyšší u vzorků z Lednice. S metodou DPPH u plodů 
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z Lednice velmi silně korelovaly všechny sledované parametry s výjimkou 

vitaminu E. U plodů z Žabčic byly zaznamenány významné korelace s ACW, 

FL, AT a vitaminem C. S metodou ACW u plodů z Lednice velmi silně 

korelovaly CP, AT a vitamin C, kdežto u vzorků z Žabčic jen CP a FL. S 

metodou ACL byly významné korelace jen s AT a vitaminem C, a to pouze u 

vzorků z Lednice. Z jednotlivých fenolických sloučenin byly významné 

pozitivní korelace s DPPH zjištěny u plodů z Lednice s obsahy KVE, EGK, K, 

FLAVAN a RES. S metodou ACW byly významné korelace zjištěny s obsahy 

KVE, EGK a FLAVAN u vzorků z Lednice a s EK u vzorků z Žabčic. 

S metodou ACL byla významná korelace pouze s obsahem RES u vzorků 

z Lednice. Jednotlivé i celkové FA ze skupin DKB i DKS se na hodnotách AOA 

stanovených různými metodami podílely různou měrou s odlišnými hodnotami 

korelačních koeficientů. DKS významně korelovaly s metodami DPPH a ACL u 

vzorků z Lednice. S metodou DPPH byly významné korelace zjištěny u kyselin 

ze skupiny DKB u syringové (SI) u vzorků u Lednice a etylester kyseliny 

protokatechové (PKEE) z Žabčic, ze skupiny DKS u kyseliny kumamrové (KU) 

z obou lokalit a t-hydroxyskořicové (TSK) z Žabčic. S ACW významně 

korelovaly ze skupiny DKB kyslina syringová (SI) z Lednice a 4-

hydroxybenzoová (HB) z Žabčic a ze skupiny DKS pouze kumarová (KU) z 

Žabčic. S ACL významně korelovaly kyseliny ze skupiny DKB – PKEE a HB u 

vzorků z Lednice a vanilová (VA) z Žabčic a ze skupiny DKS – KU u plodů z 

obou lokalit a chlorogenová (CHL) z Lednic. 

 

4.5 Zhodnocení netradičního ovoce různých botanických druhů 

4.5.1 Celkové zhodnocení různých odrůd netradičního ovoce 

Na základě bodového hodnocení všech provedených analýz, které je 

znázorněno na obrázku 4.5.1.1., byly u netradičního ovoce různých botanických 

druhů vybrány nejlepší odrůdy. Ze skupiny dřínu obecného byla jako nejlepší 

vyhodnocena odrůda Fruchtal, a to u všech tří sledovaných skupin plodů. Tato 

odrůda byla nejlépe hodnocena ve všech skupinách také z hlediska obsahu 

vitaminů a hodnot AOA. Nejlepší odrůdou ze skupiny mezidruhových kříženců 

jeřábů a aronie černé byla vyhodnocena odrůda slovenského původu Granatina, 

která byla také nejlepší odrůdou z hlediska obsahu fenolických sloučenin a 

s nejvyšší AOA. Nejlepší odrůdou ze skupiny rakytníku řešetlákového byla 

vyhodnocena odrůda Krasavica, která byla také nejlepší odrůdou z hlediska 

obsahu fenolických sloučenin a s nejvyšší AOA. Na základě získaných výsledků 

nebyl u analyzovaných rakytníkových odrůd prokázán vliv rozdílné ranosti na 

hodnoty AOA a chemické složení. Nejlepší odrůdou ze skupiny zimolezu 

kamčatského pocházejících z různých lokalit byla vyhodnocena odrůda Amfora, 

a to z obou lokalit Lednice i Žabčic.  
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Obr. 4.5.1.1: Celkové vyhodnocení odrůd netradičních plodů různých botanických druhů na základě bodového hodnocení 

všech provedených analýz (nejnižší hodnoty značí nejlepší hodnocení, nejvyšší hodnoty značí nejhorší hodnocení) 
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4.5.2 Celkové zhodnocení netradičního ovoce různých botanických druhů  

Za účelem vytipování nejlepšího botanického druhu bylo provedeno bodové 

hodnocení na základě výsledků všech provedených analýz plodů rozdílných 

odrůd netradičního ovoce různých botanických druhů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2: Celkové vyhodnocení plodů všech odrůd různých botanických druhů na základě 

bodového hodnocení a) všech provedených analýz a b) celkových obsahů flavonolů 

(FLAVON), flavanolů (FLAVAN), derivátů kyseliny benzoové (DKB) a derivátů kyseliny 

skořicové (DKS) stanovených metodou RP-HPLC (nejnižší hodnoty značí nejlepší hodnocení, 

nejvyšší hodnoty značí nejhorší hodnocení) 

 

Z obrázku 4.5.2.10a, na němž je znázorněno zhodnocení plodů různých 

botanických druhů na základě výsledků provedených analýz, je patrné, že plody 

odrůd zimolezu kamčatského byly vyhodnoceny jako nejlepší botanický druh, 

přičemž daná lokalita významně ovlivňovala hodnoty analyzovaných faktorů. 

Nejlepší celkové hodnocení bylo zjištěno u kamčatských borůvek z Lednice, 

které byly nejlepším druhem také z hlediska nejvyššího obsahu fenolických 

sloučenin, nejvyššího obsahu vitaminů C a E i z hlediska nejvyšší AOA. Do 

hodnocení byly zahrnuty pouze zdravé plody, poškozené plody dřínů ze sklizně 

v roce 2014 do tohoto hodnocení nebyly zařazeny.  

Hodnoty AOA netradičních ovocných plodů různých botanických druhů 

mohou být do značné míry dány obsahy jednotlivých chemických sloučenin, 

vykazujících AOA. Kromě toho mohou být významně ovlivněny také jejich 

vzájemným synergickým nebo antagonickým působením. Z důvodu zhodnocení 

možného účinku různých skupin fenolických sloučenin na hodnoty AOA je na 

obrázku 4.5.5.10b znázorněno bodové hodnocení netradičních ovocných plodů 

z hlediska obsahu celkových flavonolů (FLAVON), celkových flavanolů 

(FLAVAN), derivátů kyseliny benzoové (DKB) a derivátů kyseliny skořicové 

(DKS) stanovených metodou RP-HPLC. Nejvyšší AOA plodů kamčatských 

borůvek může být doložena nejvyšším obsahem flavonolů (FLAVON). Jako 
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jediný botanický druh obsahovaly kromě nejvyššího obsahu rutinu (RU) také 

kvercetin (KVE). Publikovaná hodnota AOA je pro KVE velmi vysoká – 4,7 

mmol Trolox.L-1; pro RU je 2,4 mmol Trolox.L-1 (Rice-Evans et al., 1996, s. 

938). Nicméně ještě významnější roli pro vysokou AOA kamčatských borůvek 

může mít velmi silný synergický efekt KVE s mnoha fenolickými sloučeninami, 

např. mezi KVE, GA a KA – 59,4 %, mezi KVE, RU a GA – 55,2 % a mezi 

KVE a KA – 37,9 % (Hajimehdipoor et al., 2014, s. 38). Významný podíl FA 

v plodech kamčatských borůvek se na vysokých hodnotách AOA mohl pozitivně 

podílet také. Převážný podíl obsahu DKS tvořila kyselina chlorogenová (CHL). 

Její publikovaná AOA je sice poměrně nízká – 1,45 mmol Trolox.L-1 

(Soobrattee et al., 2005, s. 205), ale mohl se projevit její silný synergický efekt 

ve směsi kyselin CHL a GA – 27,9 % a ve směsi CHL, KA a GA – 25,7 %. 

V plodech kamčatských borůvek byly druhými nejzastoupenějšími kyselinami 

ze skupiny DKB kyselina gallová (GA) a ze skupiny DKS kyselina kávová 

(KA). Pro GA byla publikována vysoká AOA – 3,62 mmol Trolox.L-1 

(Soobrattee et al., 2005, s. 205), pro KA výrazně nižší – 1,26 mmol Trolox.L-1 

(Rice-Evans et al., 1996, s. 938). Ovšem pro směs GA a KA byl publikován 

velmi silný synergický efekt – 137,8 % (Hajimehdipoor et al., 2014, s. 38). Pro 

vitaminy C a E byla sice publikována poměrně nízká AOA 1,0 mmol Trolox.L-1 

(Rice-Evans et al., 1997, s. 153), přesto k nejlepšímu hodnocení AOA 

kamčatských borůvek mohl jejich nejvyšší obsah vitaminu C přispět také, a to z 

důvodu možného synergického efektu s RU (Milde et al., 2004, s. 111). U plodů 

kamčatských borůvek byl zjištěn významný vliv lokality. Plody z Lednice 

vykazovaly u všech sledovaných skupin fenolických sloučenin lepší hodnocení 

než plody z Žabčic. 

Nejvyšší obsah CP u plodů odrůd jeřábů a aronie černé však k vyšší AOA 

nepřispěl. Tyto plody obsahovaly vysoký podíl DKS podobně jako kamčatské 

borůvky, nicméně majoritní podíl představovala kyselina neochlorogenová 

(NCHL). I když obsahovaly nejvyšší množství KA, obsahovaly velmi malé 

množství GA, která se mohla výše zmíněným synergickým účinkem s KA 

podílet na vysoké AOA plodů kamčatských borůvek. Na rozdíl od nich bylo u 

plodů odůd jeřábů a aronie černé zjištěno mnohonásobně vyšší zastoupení 

flavanolů (FLAVAN), zejména EGK a K. I když byla publikována poměrně 

vysoká AOA pro EGK – 3,8 mmol Trolox.L-1 a pro K – 2,4 mmol Trolox.L-1 

(Rice-Evans et al., 1996, s. 938), nebyla zaznamenána jejich případná synergie 

s jinými fenolickými sloučeninami. Tyto plody obsahovaly také výrazně méně 

RU a vitaminu C, jejichž případná synergie mohla zvýšit hodnotu AOA u 

kamčatských borůvek. Plody odrůd jeřábů a aronie Nero obsahovaly ze všech 

analyzovaných botanických druhů nejvíce vitaminu E. 

U plodů odrůd dřínu obecného a rakytníku řešetlákového bylo zastoupení 

analyzovaných CP podobné a na celkovém obsahu CP se obsahy FL i FA 

podílely téměř stejnou měrou. Také podíl FA ze skupin DKS i DKB byl, na 
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rozdíl od ostatních botanických druhů, poměrně srovnatelný. Na hodnocení 

plodů odrůd dřínu obecného se váznamně projevil vliv doby sběru. U plodů ze 

sběru v roce 2013 se na jejich vysoké AOA srovnatelnou s plody kamčatských 

borůvek z Žabčic mohl podílet celkově vyšší obsah CP než u plodů ze sklizně 

v roce 2014; a to zejména flavanolů (EGK a EK) a také DKS s téměř 

trojnásobně vyšším obsahem CHL, než bylo zaznamenáno u plodů ze sklizně 

v roce 2014. Plody odrůd dřínu, na rozdíl od odrůd jeřábů, obsahovaly nejvyšší 

množství GA; pro případný synergický efekt však jen velmi malé množství KA. 

Plody dřínu obsahovaly velmi malé množství RU i nižší obsah vitaminu C. 

Plody odrůd rakytníku řešetlákového byly ze všech sledovaných botanických 

druhů vyhodnoceny jako celkově nejhorší s nejnižším obsahem CP. Ze skupiny 

DKB byla nejvíce zastoupenou kyselinou VA, jejíž obsah byl nejvyšší ze všech 

sledovaných botanických druhů. I když byla publikována její AOA stanovená 

metodou ORAC vyšší než Troloxu, metodou DPPH nebyla stanovena žádná 

AOA (Tai et al., 2014 s. 317). Většinové zastoupení měly flavanoly (EGK a K) 

a flavonol RU, u něhož nebyl prokázán synergický efekt s jinými fenolickými 

sloučeninami nebo byl jen velmi nízký (Hajimehdipoor et al., 2014, s. 38). 

Z hlediska obsahu vitaminů byly plody odrůd rakytníku hodnoceny jako druhé 

nejlepší. Obsah vitaminu C byl podobný jako u odrůd dřínu a obsah vitaminu E 

byl jen nepatrně nižší než u plodů odrůd jeřábů a aronie Nero.  
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5 PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDU A PRAXI 

Přínos dizertační práce pro vědu:  

 Práce poskytuje přehled o chemickém složení, zahrnující biologicky 

aktivní látky s antioxidační aktivitou, různých odrůd vybraných 

netradičních ovocných plodů z odlišných botanických druhů. 

 Pro objektivní posouzení obsahu biologicky aktivních látek a 

antioxidační aktivity v plodech různých odrůd vybraných 

netradičních ovocných plodů z odlišných botanických druhů byly 

použity různé analytické metody pro jejich stanovení. 

 Bylo prokázáno, že analyzované plody netradičních ovocných druhů 

jsou významným zdrojem fenolických sloučenin a vitaminů C a E a 

vykazují vysoké hodnoty antioxidační aktivity. 

 Byl prokázán vliv různého botanického druhu na přítomnost a obsah 

fenolických sloučenin a vitaminů C a E u plodů vybraného 

netradičního ovoce. 

 Byl prokázán vliv odrůdy, případně doby zrání plodů, na přítomnost a 

obsah fenolických sloučenin a vitaminů C a E a hodnoty 

antioxidační aktivity ve vybraných netradičních ovocných plodech 

z odlišných botanických druhů. 

 Byl zhodnocen možný synergický efekt fenolických sloučenin a 

vitaminů na hodnoty antioxidační aktivity v netradičních ovocných 

plodech z odlišných botanických druhů. 

 Výsledky dizertační práce byly a budou publikovány na tuzemských i 

zahraničních konferencích a ve vědeckých časopisech.   

Přínos dizertační práce pro praxi:    

 Byly získány nové a upřesňující poznatky o chemickém složení 

různých odrůd netradičních ovocných plodů z odlišných 

botanických druhů. 

 U plodů dřínu obecného byl prokázán značný vliv klimatických 

podmínek při zrání plodů na jejich chemické složení analýzou 

plodů ze sklizní z různých let sběru.  

 U plodů kamčatských borůvek byl prokázán značný vliv různé 

lokality na jejich chemické složení.  

 Tyto výsledky by měly přispět k lepší orientaci spotřebitele, ale i 

pěstitelů při výběru vhodné odrůdy.  

 Na základě výsledků provedených analýz v této disertační práci byly 

vyhodnoceny nejlepší odrůdy z jednotlivých botanických druhů: 

dřín obecný – Fruchtal, mezidruhový kříženec jeřábů – Granatina, 

rakytník řešetlákový – Krasavica a zimolez kamčatský – Amfora. 

 Na základě výsledků provedených analýz v této disertační práci byl 

jako nejlepší botanický druh identifikován zimolez kamčatský. 
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6 ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá stanovením bioaktivních látek vykazujících 

antioxidační aktivitu (AOA) v plodech odrůd netradičního ovoce ze čtyř 

botanických čeledí – dřínovitých (Cornaceae) – dřín obecný (Cornus mas L.), 

růžovitých (Rosaceae) – jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) a aronie černá 

(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), hlošinovitých (Elaeagnaceae) – rakytník 

řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) a zimolezovitých (Caprifoliaceae) – 

zimolez kamčatský (Lonicera caerulea var. kamtschatica). Konkrétně u dřínu 

obecného v plodech ze sedmi odrůd z roku 2013 a šesti odrůd ze sklizně 2014, 

obě sklizně pocházely z lokality v Žabčích. Jedna série plodů zahrnovala zdravé 

plody ze sklizně v roce 2013, další dvě skupiny tvořily plody ze sklizně v roce 

2014. Tento rok se vyznačoval nadměrnými srážkami během dozrávání plodů, 

což způsobilo jejich popraskání. Byla tedy vytvořena skupina zdravých plodů 

(ZP) a třetí skupinu tvořily popraskané plody stejných odrůd (PP). Dále bylo 

vybráno šest mezidruhových kříženců jeřábů a jedna odrůda aronie černé a šest 

odrůd rakytníku řešetlákového, které pocházely z lokality Žabčice ze sklizně 

v roce 2014. Poslední skupinou bylo osm odrůd zimolezu kamčatského, které 

pocházely ze sklizně 2014 z různých lokalit – z Lednice a Žabčic. 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že přítomnost i množství stanovených 

fenolických látek, vitaminů i hodnoty AOA se významně lišily v závislosti na 

botanickém druhu, odrůdě, roku sklizně, kvalitě plodů i lokalitě.  

Obsahy CP, FL a AT stanovené spektrometricky byly nejvyšší u kamčatských 

borůvek, přičemž nejvyšší obsah CP byl zjištěn u odrůd Amfora (Žabčice) – 

54,08 g GA.kg-1 a Maistar (Lednice) – 47,75 g GA.kg-1. Nejvyšší obsah FL byl 

stanoven u odrůdy Fialka se srovnatelnými hodnotami z obou lokalit – 61,43 g 

RU.kg-1 (Lednice) a 60,44 g RU.kg-1 (Žabčice). Obsah AT u kamčatských 

borůvek mnohonásobně převyšoval obsah u ostatních odrůd. Nejvyšší obsahy 

AT byly zjištěny u odrůd Maistar – 647,54 mg COG.100 g-1 (Lednice) a Amfora 

– 490,55 mg COG.100 g-1 (Žabčice).  

Celkové obsahy fenolických sloučenin (CP) stanovených metodou RP-HPLC 

v plodech odrůd jeřábů a aronie černé a zimolezu kamčatského vysoce 

převyšovaly obsahy u plodů odrůd ostatních sledovaných botanických druhů. 

Mezi jednotlivými odrůdami byl zjištěn velký rozptyl hodnot. Obsah CP byl 

nejvyšší u odrůdy jeřábu Granatina – 8307,4 mg.kg-1. Na této hodnotě se 

v převážné míře podílely fenolové kyseliny (FA) – 7001,7 mg.kg-1, zatímco 

obsah fenolických látek flavonoidního charakteru (FL) byl mnohem nižší – 

1304,6 mg.kg-1. V plodech kamčatských borůvek byl zjištěn vliv lokality na 

obsah CP U plodů z lokality Lednice byly hodnoty CP vyšší a jejich průměr 

činil 4912,0 mg.kg-1, zatímco u vzorků z Žabčic byl průměrný obsah CP 4370,1 

mg.kg-1. Nejvyšší obsahy CP byly zjištěny v odrůdách Amfora (Lednice) – 

6244,3 mg.kg-1 a Fialka (Žabčice) – 6036,8 mg.kg-1. Fenolové kyseliny (FA) 

byly u kamčatských borůvek také zastoupeny ve výrazně vyšším množství s 
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průměrnými obsahy 4571,3 mg.kg-1 (Lednice) a 4065,1 mg.kg-1 (Žabčice) ve 

srovnání s průměrným obsahem FL 338,5 mg.kg-1 (Lednice) a 303,5 mg.kg-1 

(Žabčice). U plodů odrůd dřínu obecného byl zjištěn významný vliv roku sběru 

na obsah CP. Horší kvalita plodů jejich obsah ovlivnila negativně. Vyšší 

průměrný obsah CP 2126,6 mg.kg-1 byl zjištěn u plodů ze sběru v roce 2013, 

zatímco v roce 2014 byl u zdravých plodů 1701,7 mg.kg-1 (ZP) a u popraskaných 

plodů 1272,8 mg.kg-1 (PP). Na rozdíl od odrůd jeřábů a zimolezu kamčatského 

byl obsah FL a FA v plodech odrůd dřínu poměrně vyrovnaný. U plodů odrůd 

dřínu byly nejvyšší hodnoty CP zjištěny ve všech skupinách u červenoplodé 

odrůdy Fruchtal; 2816,0 mg.kg-1 ze sběru 2013, 2188,0 mg.kg-1 z roku 2014 u 

zdravých plodů a 1889,3 mg.kg-1 u popraskaných plodů. V roce 2013 byla 

analyzována i jedna žlutoplodá odrůda Jantarový (JA), která obsahovala nejnižší 

hodnoty fenolických sloučenin, CP – 1010,0 mg.kg-1, FL – 687,6 mg.kg-1 a FA – 

322,4 mg.kg-1. Nejvyšší celkový obsah FL byl zjištěn ze sběru v roce 2013 u 

odrůdy Elegantní – 1401,8 mg.kg-1 (EL) a v roce 2014 u zdravých plodů u 

odrůdy Fruchtal – 1133,8 mg.kg-1 (FR-ZP) a u popraskaných plodů u odrůdy 

Vyšegorodský – 1002,0 mg.kg-1 (VYS-PP). V roce 2013 byl nejvyšší celkový 

obsah FA zjištěn u odrůdy Fruchtal – 1473,4 mg.kg-1 (FR) a v roce 2014 u 

zdravých plodů u odrůdy Lukjanovský – 1068,9 mg.kg-1 (LU-ZP) a Fruchtal – 

1054,2 mg.kg-1 (FR-ZP) a u popraskaných plodů opět u odrůdy Fruchtal – 978,9 

mg.kg-1 (FR-PP). Analyzované odrůdy rakytníku řešetlákového obsahovaly 

nejméně CP ze všech botanických druhů a poměr FL a FA byl poměrně 

vyrovnaný. Nejvyšší obsah CP 3272,5 mg.kg-1 obsahovala červenoplodá odrůda 

Krasavica, a to zejména z důvodu vysokého obsahu FA – 2558,1 mg.kg-1 a FL – 

714,3 mg.kg-1. V ostatních analyzovaných odrůdách zbarvených oranžově až 

žluto-oranžově byl zjištěn mnohem nižší obsah CP v rozmezí od 369,4 mg.kg-1 

(Buchlovický) do 992,6 mg.kg-1 (Aromat). U těchto odrůd byly naopak FL 

v převažujícím množství v rozsahu od 231,7 mg.kg-1 (Buchlovický) do 753,8 

mg.kg-1 (Aromat) a FA pouze v rozsahu od 92,9 mg.kg-1 (Leicora) do 236,3 

mg.kg-1 (Aromat). 

Zastoupení i charakter jednotlivých fenolických sloučenin byl také výrazně 

ovlivněn botanickým druhem. U všech botanických druhů byly ze skupiny FL 

ve většinovém zastoupení flavanoly (FLAVAN) s výrazným zastoupením 

epigallokatechinu (EGK), jehož průměrné obsahy 771,6 mg.kg-1 byly nejvyšší u 

dřínů ze sběru 2013. Absolutně nejvyšší obsah však byl stanoven u jeřábové 

odrůdy Koncentra – 1167,5 mg.kg-1 a dřínových odrůd Lukjanovský – 1077,7 

mg.kg-1 a Fruchtal – 1075,7 mg.kg-1 ze sběru 2013. Katechin (K) byl druhým 

nejzastoupenějším flavanolem u odrůd jeřábů a rakytníku s nejvyšším obsahem 

u jeřábové odrůdy Granatina – 633,67 mg.kg-1 a rakytníkové odrůdy Leicora – 

345,1 mg.kg-1. Flavonoly byly u většiny botanických druhů zastoupeny pouze 

rutinem (RU) s výjimkou plodů kamčatských borůvek, které obsahovaly také 

kvercetin (KVE). Nejvyšší obsahy RU byly v plodech odrůd zimolezu 
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kamčatského, kde se opět projevil vliv lokality s průměrným obsahem RU 77,4 

mg.kg-1 u plodů z Lednice a 64,4 mg.kg-1 u plodů z Žabčic. Absolutně nejvyšší 

obsah RU byl shodně zjištěn u odrůdy Kamčadalka z obou lokalit – 122,4 

mg.kg-1 (Lednice) a 122,3 mg.kg-1 (Žabčice). Poloviční průměrné množství RU 

bylo v plodech odrůd jeřábů a aronie černé – 37,7 mg.kg-1 a v odrůdách 

rakytníku – 34,3 mg.kg-1. Nejnižší obsahy RU byly zjištěny v odrůdách dřínu.  

Obsah a zastoupení FA byly také velmi rozdílné v závislosti na botanickém 

druhu. U odrůd jeřábů a aronie a kamčatských borůvek byly ve většinovém 

zastoupení DKS, zatímco u odrůd dřínu a rakytníku bylo zastoupení DKS i DKB 

poměrně vyrovnané. Nejvyšší průměrný obsah DKS u jeřábů byl 4802,4 mg.kg-1 

a v plodech kamčatských borůvek 4396,8 mg.kg-1 z Lednice a 3936,5 mg.kg-1 z 

Žabčic. Nejnižší průměrné hodnoty DKS byly u odrůd dřínu ze sklizně v roce 

2014 – 282,1 mg.kg-1 (ZP) a 262,7 mg.kg-1 (PP). Největší zastoupení měla 

kyselina chlorogenová (CHL), jejíž nejvyšší obsah byl zjištěn v plodech 

kamčatských borůvek u odrůdy Amfora – 4770,8 mg.kg-1 z Lednice a Fialka – 

4654,9 mg.kg-1 z Žabčic. U odrůd jeřábů a rakytníku měla nejvyšší zastoupení 

kyselina neochlorogenová (NCHL) s nejvyšším obsahem u jeřábové odrůdy 

Granatina – 4069,8 mg.kg-1 a rakytníkové odrůdy Krasavica – 1424,0 mg.kg-1. 

Nejvyšší obsahy DKB byly zjištěny v plodech dřínů – 543,5 mg.kg-1 (2013), 

609,2 mg.kg-1 (2014 ZP) a 307,0 mg.kg-1 (2014 PP). Celkově nejnižší množství 

DKB bylo v plodech jeřábů a aronie – 96,3 mg.kg-1. Největší zastoupení měla u 

odrůd dřínu kyselina gallová (GA), jejíž průměrný obsah byl vyšší u zdravých 

plodů ze sklizně v roce 2014 – 429,0 mg.kg-1, zatímco u plodů ze sklizně 2013 

byl její průměrný obsah 387,1 mg.kg-1 a téměř poloviční množství 224,4 mg.kg-1 

u poškozených plodů z roku 2014. Absolutně nejvyšší obsah GA byl zjištěn u 

odrůdy Joliko – 716,0 mg.kg-1 ve sběr 2013 a 555,1 mg.kg-1 u zdravých plodů 

2014. U plodů kamčatských borůvek a jeřábů a aronie byla kyselina 

protokatechová (PK) nejvíce zastoupenou kyselinou ze skupiny DKB. Její obsah 

byl v odrůdách kamčatských borůvek 88,2 mg.kg-1 z Lednice a 59,2 mg.kg-1 

z Žabčic. V odrůdách jeřábů a aronie černé byl stanoven v mnohem nižším 

množství 34,4 mg.kg-1. PK byla také druhou nejzastoupeněnější kyselinou u 

plodů dřínů a její absolutně nejvyšší množství bylo zjištěno u dřínové odrůdy 

Joliko ze sběru 2013 – 277,7 mg.kg-1. V plodech odrůd rakytníku byla nejvíce 

zastoupenou DKB kyselina vanilová (VA), jejíž absolutně nejvyšší množství 

1008,1 mg.kg-1 bylo zjištěno v odrůdě Krasavica. 

Obsahy vitaminů C a E byly, podobně jako fenolické sloučeniny, značně 

rozdílné v závislosti na botanickém druhu. Nejvyšší průměrné obsahy vitaminu 

C byly zjištěny v plodech odrůd kamčatských borůvek – 24,02 g.kg-1 z Lednice 

a 20,83 g.kg-1 z Žabčic. Absolutně nejvyšší obsah byl v odrůdě Maistar – 28,55 

g.kg-1 z Lednice a Amfora – 27,15 g.kg-1 z Žabčic. U odrůd rakytníku, které jsou 

považovány za významný zdroj vitaminu C, bylo jeho průměrné množství 10,30 

g.kg-1, což je srovnatelné s obsahem tohoto vitaminu v šípcích. Nejvyšší obsah 
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byl zjištěn v odrůdě Aromat – 15,33 g.kg-1. U dřínů byl jeho průměrný obsah 

vyšší v roce 2013 s nejvyšším zastoupením u odrůdy Fruchtal – 13,41 g.kg-1. 

Nejvyšší průměrné obsahy vitaminu E byly zjištěny v plodech odrůd jeřábů a 

aronie – 3,87 mg.kg-1 a rakytníku – 3,23 mg.kg-1 s nejvyššími absolutními 

obsahy v jeřábové odrůdě Businka – 4,77 mg.kg-1 a rakytníkové odrůdě 

Krasavica 4,39 mg.kg-1. 

Hodnoty AOA netradičních ovocných plodů mohou být do značné míry 

ovlivněny obsahy jednotlivých chemických sloučenin vykazujících AOA 

v závislosti na botanickém druhu, avšak mohou být významně ovlivněny i jejich 

vzájemným synergickým nebo antagonickým působenímm. Proto byly pro 

stanovení AOA použity různé metody. Nejnižší hodnoty AOA byly zjištěny 

metodou DPPH u všech botanických druhů s výjimkou odrůd kamčatských 

borůvek, kde byly nejnižší hodnoty AOA zjištěny metodami ACW (Lednice) a 

ACL (Žabčice). Vliv roku sběru na hodnoty AOA v plodech odrůd dřínu nebyl 

příliš významný, zatímco vliv lokality u plodů kamčatských borůvek se na 

hodnotách AOA významně projevil, zejména u hodnot AOA stanovených 

ACW. Absolutně nejvyšší hodnoty AOA metodou ACW byly zjištěny v plodech 

jeřábů a aronie u světleplodé odrůdy Alaja Krupnaja – 156,87 g AK.kg-1 a 

červenoplodé odrůdy Businka – 131,67 g AK.kg-1. Vysoká hodnota AOA 

metodou ACW byla také v dřínové odrůdě Fruchtal – 125,47 g AK.kg-1 (2013). 

Metodou ACL byly nejvyšší hodnoty AOA zjištěny u plodů kamčatských 

borůvek u odrůdy Amfora z obou lokalit – 67,93 g Troloxu.kg-1 (Lednice) a 

52,40 g Troloxu.kg-1 (Žabčice). Nejvyšší hodnoty AOA metodou DPPH byly 

stanoveny v plodech kamčatských borůvek u odrůdy Maistar z Lednice – 59,31 

g Troloxu.kg-1 a Morena z Žabčic – 53,02 g Troloxu.kg-1. Celkově nejnižší 

průměrné hodnoty AOA stanovené všemi metodami byly zjištěny u plodů odrůd 

rakytníku řešetlákového. 

Na základě celkového zhodnocení získaných výsledků pomocí bodového 

hodnocení byly vytipovány nejlepší odrůdy z každého botanického druhu. 

Z odrůd dřínu obecného to byla u všech tří skupin odrůda Fruchtal, u odrůd 

mezidruhových kříženců jeřábů a aronie černé odrůda Granatina, u odrůd 

rakytníku řešetlákového odrůda Krasavica a u odrůd zimolezu kamčatského 

odrůda Amfora z obou lokalit. Zimolez kamčastský byl na základě bodového 

hodnocení výsledků všech analyzovaných faktorů identifikován i jako nejlepší 

botanický druh. 

 Výsledky této disertační práce mohou pomoci vytvořit ucelený obraz o 

přítomnosti a obsahu bioaktivních látek a jejich vlivu na celkovou antioxidační 

aktivitu ve výše uvedených plodech netradičních ovocných druhů. Mohou být 

využity pro výběr vhodné odrůdy, případně lokality, s cílem získání ovoce 

s vysokým obsahem bioaktivních látek. Následně mohou být tyto plody využity 

pro přímou spotřebu nebo v podobě extraktů pro obohacení stávajících výrobků 

bioaktivními látkami v potravinářském průmyslu i pro výrobu nových produktů.  
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