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1 Úvod 

Cílem tohoto maturitního projektu je stanovení kyseliny vinné ve víně. Pro stanovení 

kyseliny vinné byly použity titrační a filtrační metody. 

Jako nápoj je víno stále více oblíbené a je snadno dostupnou látkou využitelnou k 

analýze. V současné době můžeme koupit vína nepřeberného množství odrůd z celého světa. 

Víno se skládá z velkého množství chemických látek, jejichž obsah můžeme zjišťovat a 

využívat k tomu mnoho analytických metod. 

Teoretická část projektu je zaměřena na obecnou charakteristiku vína, tedy jeho 

výrobu, složení a druhy vín. 

Praktická část je zaměřena na stanovení kyseliny vinné v jednotlivých vzorcích.  
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2 Teoretická část  

2.1 Obecná charakteristika vína 

2.1.2 Výroba vína 

 

Vznik vína je složitý proces, do kterého promlouvá mnoho faktorů počínaje polohou 

vinice, přes kvalitu hroznů, použitou technologii, zkušenosti vinaře a konče manipulací 

s vínem v místech prodeje. 

 

Suroviny pro výrobu vína 

 

Základní surovinou pro výrobu vína jsou čerstvé vinné hrozny. Hrozny se sbírají na 

vinici, v našich podmínkách zhruba v období konec srpna (velmi rané odrůdy) až konec 

listopadu (pozdní odrůdy). Výjimkou je sběr hroznů v zimních měsících za mrazu při výrobě 

ledového vína.  Pomocí dnešních technologií lze kdekoli, kde se pěstují kvalitní hrozny, 

vyrobit také kvalitní víno. 

Odrůdy révy vinné pro výrobu vína můžeme zjednodušeně rozdělit na bílé (pro 

výrobu bílých vín) a modré (pro výrobu červených vín). [1] 

 

Bílá vína  

 

1. Odzrnění 

 

Nezbytné je odstranění třapin hroznů od dužiny (bobulí), které mohou způsobovat 

hořké chuťové tóny a pachuti ve víně. Tento proces se nazývá „odzrnění" (kvůli starému 

označení bobulí jako „zrno"). Důležité je, aby odstranění proběhlo velice šetrně, protože v 

případě porušení jadérek v bobuli by se do vína dostaly ony nežádoucí hořké látky a proces 

výroby by byl už ve svém počátku pokažen. Hrozny je možné úplně rozemlít nebo aspoň 

trochu rozdrtit. Tím dojde pouze k částečnému narušení bobulí, což má velmi pozitivní vliv 

na kvalitu vína. Takto upravené bobule s více či méně narušenou slupkou se nazývají rmut. 
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2. Lisování  

 

Lisováním se oddělují kapalné části (mošt) od rmutu za pomocí tlaku. Pomleté 

bobule jsou pomocí umělohmotných kbelíků přelity do lisu. Existují různé typy lisů – např. 

vřetenové, hydraulické či pneumatické. Výlisnost se zpravidla pohybuje od 60 do 80 %. Po 

vylisování se mošt zpravidla odkaluje (oddělí se usazeniny – zbytky třapin, kalicí látky atd.). 

Tuhý zbytek po vylisování se nazývá „matoliny“. 

 

3. Cukření 

 

V případě nízké cukernatosti je k vylisované šťávě přidáván řepný cukr. Přislazování 

může být prováděno pouze u stolních a jakostních vín. Vína označována jako přívlastková 

přislazována být nesmějí. 

 

4. Kvašení (fermentace) 

 

Jedná se o nejdůležitější biochemický proces, který vyžaduje důslednou kontrolu 

jeho průběhu. Hroznový cukr se díky kvasinkám a jejich enzymům přeměňuje na alkohol a 

oxid uhličitý. Fermentace může probíhat v přírodních nádobách ze dřeva, ale dnes se 

většinou používají nerezové tanky. Na kvašení lze použít vybrané kultury kvasinek nebo 

přirozenou mikroflóru, kterou používají hlavně zastánci biodynamického vinařství. Při 

přirozené fermentaci dochází k výraznému zvyšování teploty moštu, a proto se také často 

používá tzv. „řízená fermentace". Při tomto způsobu fermentace se chladí pláště nerezových 

tanků tak, aby jejich teplota nepřekročila 18 – 20 °C. Při této teplotě se ve víně uchová 

mnohem více přírodních aromatických látek, než kdyby mošt kvasil samovolně při vyšších 

teplotách. [1,2,3,4] 

 

 

Červená vína 

 

1. Odzrnění 

 

Odzrnění probíhá stejně jako u bílých vín. 
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2. Cukření 

 

V případě nízké cukernatosti se cukření provádí hned po odzrnění, aby přidaný cukr 

kvasil spolu se rmutem. Řepný cukr se tedy přidává k pomletým bobulím. Provádí se opět 

pouze u stolních a jakostních vín. 

 

3. Kvašení 

 

Pomleté bobule jsou přelity pomocí umělohmotných kbelíků do umělohmotných 

kádí. V nich probíhá kvašení bobulí. Při kvašení stoupají slupky vzhůru, proto jsou kádě 

pravidelně promíchávány, aby slupky předaly svou barvu vínu. U červených vín se často po 

hlavním kvašení provádí ještě jablečno-mléčná fermentace, tedy přeměna hrubé kyseliny 

jablečné na hladší kyselinu mléčnou.  

 

4. Lisování 

 

Lisování se provádí po vykvašení (cca po 4 týdnech), když na povrchu kádě neplave 

vrstva slupek bobulí. Postup je stejný, jako u bílých vín. [2,4] 

 

Chemická rovnice fermentace:  

C6H12O6   →  2 C2H5OH + 2 CO2 + teplo 
glukóza                  etanol       oxid uhličitý 

 

 

2.1.3 Školení a zrání vína  

 

Školením rozumíme celou řadu zákroků prováděných za účelem zvýšení kvality 

budoucího vína. 

 

Čiření (krášlení) vína 

 

Čiření vína znamená v praxi přidání absorpčního materiálu do moštu nebo vína s 

cílem odstranit nebo snížit obsah nežádoucích látek. Pomocí čiřidel získáme kvalitní čistotu 
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vína, barvu, aromatický a chuťový projev a zabezpečíme stabilitu vína. Většina čiřidel 

obsahuje určitý elektrický náboj. Na principu opačných elektrických nábojů pak vážou látky 

obsažené ve víně, Tyto látky se pak vážou ve větší částice, které sedimentují na dně nádoby. 

 

Příklady čiřících prostředků: 

 

Kasein – je schopen zachycovat záporně nabité částice. Používá se u bílých vín ke zjemnění 

chuti a odstranění hořkých tónů. Může výrazně působit i na vyblednutí barvy 

Želatina – látka živočišného původu zachycující též záporně nabité částice. Přídavek 

želatiny do vína snižuje u červených vín množství hořkých a trpkých taninů. 

Bentonit – čiřící prostředek poutající kladně nabité částice. Používá se k odstranění 

termolabilních bílkovin v moštech a vínech. 

 

Síření vína 

 

Proces přidávání oxidu siřičitého k zabránění oxidace. Síření chrání víno před 

nežádoucím znehodnocením a proto je nezbytnou součástí jeho výroby. Je nutné však sířit 

šetrně. V současnosti většina významnějších vinařů používá plynný oxid siřičitý, který je 

možné přesně dávkovat. Špatně dávkovaný oxid siřičitý s sebou nese bolesti hlavy druhý 

den po konzumaci vína. 

 

Filtrace 

 

Separační technika, používaná k zachycení pevných částic z roztoku. Vyčiřené 

sedimenty jsou odstraňovány pomocí křemelinového nebo Cross Flow filtru. Před 

lahvováním se provádí sterilní filtrace, při níž víno protéká přes celulózové desky a tím se 

odstraňují kalové částice a mikroorganismy. 

 

Zrání 

 

Ideální podmínky pro zrání bílých vín ve vinném sklepě představuje teplota 9 – 12°C 

a vzdušná vlhkost 70 – 80%. Nižší teploty mohou zrání vína zpomalovat, vyšší negativně 

poškozovat kvalitu vína vznikem chorob a vad ve víně. Dnes se ke zrání vín již spíše 

používají nerezové nádoby a dubové sudy typu barrique, dříve i skleněné nebo dřevěné. 
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Dřevěné sudy mají však mnohem silnější proces mikrooxidace a dodávají vínu další chuťové 

a aromatické látky.  

 

Lahvování 

 

Vybavení na lahvování se liší podle velikosti podniku. Menší vinaři ještě často 

používají ruční plničky. Lahve se plní jedna po druhé a potom se zátkují ruční zátkovačkou. 

[2,3,4,5] 

2.1.4 Složení vína 

 

Voda 

 

Víno obsahuje kolem 80% vody, obsah vody se redukuje pozdním sběrem vinné 

révy. Voda jako hlavní složka hroznů a samotného vína hraje rozhodující roli v ustanovení 

základních charakteristik vína. Uděluje vínu tekoucí charakter a je esenciální složkou pro 

mnoho chemických reakcí zapojených do růstu hroznů, fermentace šťávy a zrání vína. 

 

Minerální látky 

  

Minerální látky obsažené ve víně jsou draslík, vápník, hořčík, sodík, železo, sulfáty, 

fosfáty a další. V červených vínech nacházíme vyšší množství minerálních látek než ve 

vínech bílých. To je způsobeno rozdílnou výrobou obou vín. Minerální látky jsou důležité 

pro růst a činnost kvasinek. 

 

Sacharidy 

 

Obsah cukru ve víně může být prakticky nulový v případě zcela suchých vín, 

případně velmi nízký v případě vín polosuchých. V prvních fázích zrání se vytváří více 

glukózy než fruktózy, postupem zrání se však jejich poměr vyrovnává. Glukóza je hlavním 

substrátem pro kvasinky rodu Saccharomyces při alkoholovém kvašení. Teprve po jejím 

vyčerpání se dalším substrátem stává fruktóza.  
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Ostatní sacharidy jsou zastoupeny méně nebo jen ve stopových množstvích. Jsou to 

sacharóza, ribóza, xylóza, galaktóza, stachióza, rhamnóza, arabinóza, maltóza a další. [5,6,7] 

 

Dusíkaté sloučeniny 

 

V moštu převažují ve formě proteinů. Při kvašení slouží jako potrava pro kvasinky, 

takže se jejich množství snižuje. Na konci kvašení se jejich obsah zase zvyšuje díky autolýze 

odumřelých kvasinek.  

Dalšími dusíkatými látkami jsou aminokyseliny. Arginin, fenylalanin a tyrosin se 

pozitivně podílí na tvorbě aromatických a chuťových látek. Aminokyseliny methionin, 

threoinin a leucin přispívají negativně. Aminokyseliny jsou také výživou pro kvasinky a 

bakterie mléčného kvašení. 

 

Alkoholy 

 

Hlavní alkohol tvoří ethanol, vzniká alkoholickým kvašením cukru. Jeho obvyklé 

množství se pohybuje od 9 do 15 %. Pokud je obsah ethanolu nižší, víno je náchylnější k 

octovatění.  

Dalším důležitým zástupcem je metanol. Není hlavní složkou, ale je důležitý pro 

vývoj vůně ve víně. Je obsažen pouze v malém množství. Vzniká rozkladem pektinových 

látek a celulózy.  

Glycerol je zastoupen pouze v malém množství. Při kvašení vysoce cukernatých 

moštů je jeho obsah vyšší. Zpříjemňuje chuť vína a dodává mu plnost. 

Vyšší alkoholy jsou ve víně důležité z hlediska komplexity vůně, ovšem ve vyšších 

množstvích ji značně potlačují. [6,8,9] 

 

Aldehydy a ketony 

 

Ketony jsou ve víně obsaženy ve velmi nízkých koncentracích. Nejvýznamnější z 

aldehydů je acetaldehyd, který se tvoří při alkoholovém kvašení z pyruvátu. Jeho redukcí 

vodíkem vzniká ethanol. Ovlivňují tvorbu chuti a vůni u mladých i vyzrálých vín 
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Estery 

 

Estery nižších mastných kyselin jsou příjemně vonící kapaliny. Jsou součástí 

aromatických látek ve víně. Významnými estery ve víně jsou estery kyseliny octové, 

terpenových alkoholů, geraniolu nebo terpenolu. 

 

Kyseliny 

 

Ve víně jsou přítomné především kyseliny vinná a jablečná. Tvoří se v počátcích 

vývoje bobulí a během zrání se jejich obsah snižuje v důsledku snížené tvorby a rozkladem 

v dýchacích procesech. Čím více jsou vyzrálé hrozny, tím více je v hroznech a následně i ve 

víně obsažena jemnější kyselina vinná a méně chuťově ostřejší kyselina jablečná. A naopak 

v nevyzrálejších ročnících je více ostřejší kyseliny jablečné a méně chuťově jemnější 

kyseliny vinné. Takovéto víno, s vyšším obsahem kyseliny jablečné než vinné se dá 

upravovat malolaktickým kvašením. Při tomto procesu se kyselina jablečná přeměňuje na 

kyselinu mléčnou a oxid uhličitý, což má za následek zjemnění chuti. 

Kyselina vinná je důležitým ukazatelem kvality vín. Déle zrající hrozny obsahují více 

kyseliny vinné a následně tak vzrůstá možnost vysrážení vinného kamene v lahvi. Vinný 

kamen v lahvi je znamením dobrého a kvalitního vína.  

Dále jsou zde přítomny kyseliny octová, citronová, jantarová a malonová. Ty jsou 

přítomny v menších množstvích než předchozí dvě, ale mají význam pro tvorbu 

aromatických a chuťových látek.  Kyselina octová při vyšším obsahu čpí a není příjemná – 

vůně octa. Kyselina citrónová, která je také v menším množství ve víně, je ostrá v chuti a 

její přidávání je do vína zakázáno. 

Kyseliny ve víně vznikají také mikrobiální činností. Jde hlavně o kyseliny mléčnou, 

octovou a máselnou. [10,11,12] 

 

Aromatické látky 

 

Jsou obsaženy především ve slupkách hroznů. Jsou směsí aromatických a 

alifatických alkoholů, jejich esterů s kyselinami, aldehydů a heterocyklických sloučenin. 

Množství a poměr jednotlivých aromatických i chuťových látek závisí na odrůdě vína. Jejich 

intenzita vzrůstá s vyzrálostí hroznů.  
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Vitamíny 

 

Víno obsahuje hlavně vitaminy skupiny B a vitamin P, který vyztužuje buněčnou 

stěnu krevních destiček a zmenšuje riziko krvácení a edému. 

 

Fenolické látky 

 

Jejich obsah se liší v závislosti na barvě vína – červené víno obsahuje 800 – 4000 mg 

na litr a u bílých vín je to 200 – 500 mg na litr. Významnými látkami jsou polyfenoly – 

quercetin, katechin, epikatechin a reservatol. 

Quercetin má silné antioxidativní účinky. Má schopnost rozpouštět krevní sraženiny 

a má protizánětlivé vlastnosti.  

Katechin spolu s epikatechinem má silné antioxidační účinky. Z celkového množství 

fenolických látek se vyskytuje v největším poměru.  

Resveratrol vzniká ve slupkách bobulí jako ochranná látka (fungicid) v přirozeném 

boji proti plísním. Má silné antioxidační účinky, potlačuje špatný LDL cholesterol a zvyšuje 

podíl dobrého HDL cholesterolu, má protinádorové účinky. Červené víno obsahuje více 

resveratrolu, díky fermentaci se slupkami. 

Třísloviny neboli taniny jsou ve víně obsaženy kolem 2 g na litr. Mají vliv na barvu, 

stárnutí a texturu vína. Jsou obsaženy ve slupkách, pecičkách a třapinách hroznů. Jsou 

vyžadovány v červených vínech, naopak v bílých vínech jsou spíše nežádoucí. Třísloviny se 

do vína mohou dostat také vyluhováním z dubových sudů, ve kterých se víno skladuje. 

[10,11,13,14] 

 

Barviva 

 

Víno obsahuje tyto barevné látky: antokyany, chlorofyly, flavonové látky, karoteny, 

xantofyly a také kvercetin a kvercitrin. Nejvíce barevných látek je obsaženo ve slupce 

hroznů, z nichž se dostávají do vína. Modré hrozny osahují antokyany, což jsou červená 

barviva, která přecházejí do vína v době nakvašování slupek bobulí. Bílé hrozny obsahují 

žlutá barviva flavonoidy a xyntofyl. Obsah barviv je závislý na odrůdě, zpracování hroznů, 

půdních podmínkách apod. [6,10] 
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2.1.5 Dělení vín 

 

Dělení podle barvy 

 

Bílé víno je možné vyrobit z bílých, růžových, červených nebo modrých hroznů 

rostliny révy vinné. Bílým vínům vyrobených z červených nebo modrých hroznů se říká 

klaret. 

Červené víno se vyrábí pouze z modrých odrůd hroznů révy vinné, obsahujících 

červená barviva antokyany. 

Růžové víno se vyrábí několikahodinovým kvašením rmutu z modrých odrůd na 

slupkách a následným zpracováním stejnou technologií jako u bílého vína. Pravé růžové 

víno se vyrábí z modrých hroznů metodou krátkého nakvašení rmutu nebo bez nakvašení, u 

stolních vín, šumivých a perlivých vín i ze směsi bílého a červeného vína. [5,15] 

 

Dělení podle tříd 

 

Stolní víno – vyrobeno z hroznů, které dosáhly alespoň 11° cukernatosti 

 

Zemské víno – stolní víno, vyrobené z hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno, 

hrozny musí dosáhnout alespoň 14° cukernatosti 

 

Jakostní známkované nebo odrůdové víno – na jeho výrobu mohou být použity pouze hrozny 

z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské 

oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Hrozny musí dosáhnout alespoň 15° cukernatosti. 

Jakostní odrůdové víno se vyrábí nanejvýš ze tří odrůd, známkové víno z různých směsí 

hroznů, rmutu, moštu či vín podle stálé receptury. 

 

 

Jakostní vína s přívlastkem se podle stupňů cukernatosti označují: 

 

kabinetní vína – alespoň 19° cukernatosti, lehčí, suchá, příjemně pitelná vína. 

 

výběr z hroznů – alespoň 24° cukernatosti, vína s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším 

obsahem zbytkového cukru. 
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pozdní sběr – alespoň 21° cukernatosti, sklizeň hroznů v pozdějším termínu, kvalitní, suchá 

či polosuchá vína. 

 

vína slámová – alespoň 27° cukernatosti, připravuje se z hroznů, které před zpracováním 

alespoň tři měsíce ležely na slámě či rákosu anebo byly zavěšeny ve větraném prostoru.  

 

výběr z bobulí – alespoň 27° cukernatosti, vína vyrobená z vybraných hroznů, které zrály 

velmi dlouho na vinici, bývají velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká. 

 

vína ledová – alespoň 27° cukernatosti, hrozny se sklízejí až po prvních mrazech při 

teplotách –7 ° C a nižších. 

 

výběr z cibéb – alespoň 32° cukernatosti, vyrábí se pouze z vybraných bobulí napadených 

ušlechtilou plísní šedou anebo z přezrálých bobulí. [5] 

 

Dělení podle obsahu zbytkového cukru 

 

Vína suchá – maximálně 4 g zbytkového cukru na litr nebo obsahuje maximálně 9 g cukru 

v 1 litru 

Vína polosuchá – 4,1–12 g zbytkového cukru na litr 

Vína polosladká – 12,1–45 g zbytkového cukru na litr 

Vína sladká – minimální obsah zbytkového cukru 45 g na litr [5,15] 

 

 

Dělení podle způsobu výroby 

 

Reduktivní způsob – při výrobě vín je kladen důraz na přirozenost a intenzitu odrůdového 

aroma. Jedná se o výrobu s minimálním přístupem kyslíku, který aroma degraduje. 

Výsledkem jsou vína odrůdově přirozená, lehká a mladá, svěží a energická. 

 

Karbonická macerace – jeden z nejstarších způsobů výroby červených vín nakvašením 

neporušených nebo jen částečně narušených bobulí plovoucích v kvasícím moštu bez 

přístupu vzduchu (v prostředí CO2). 
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Oxidativní způsob – je opakem reduktivního. Oxidativní způsob výroby se užívá hlavně při 

výrobě některých likérových vín. Případně se tak označují i starší způsoby výroby běžných 

vín v dřevěných sudech, které spočívaly v častém stáčení vína s jeho provzdušněním. [15] 

2.1.6 Pančování vína 

 

Pančování je proces, při kterém dochází k ředění původně homogenní tekutiny (např. 

vína, mléka, etanolu) jinou tekutinou, takže jestliže je pak výsledný roztok prezentován jako 

původní tekutina, je považován za méně kvalitní (zkažený).  

Pančování v souvislosti s vínem znamená ředit vodou, přidávat alkohol nebo cukr. 

Pančováním nápojů může výrobce snížit své výrobní náklady, ale za účelem zachování 

kvality potravin a jejich zdravotní nezávadnosti bývá často zákonnou úpravou zakázáno. 

Alkoholické nápoje vyrobené z alkoholu pančovaného metylalkoholem se v září 2012 

staly v České republice příčinou několika desítek často smrtelných otrav. [16] 

 

2.2 Kyselina vinná 

2.2.1 Obecně o kyselině vinné 

 

Kyselina vinná se vyskytuje ve 3 prostorových izomerech.  

- L-kyselina vinná 

- D-kyselina vinná 

- kyselina meso-vinná 

V přírodě je nejvíce rozšířena L-kyselina vinná a racemická kyselina vinná, neboli 

kyselina hroznová. Kyselina vinná se používá zejména v potravinářství a vinařství. 

Z kyseliny vinné je odvozena Seignettova sůl neboli vinan sodno-draselný, která je 

součástí Fehlingova činidla, sloužícího k důkazu redukujících sacharidů. [11] 

2.2.2 Kyselina vinná ve víně 

 

Vinná kyselina je specifická pro hrozny, protože se v jiném ovoci ve větším množství 

nevyskytuje. Vinná kyselina je nejdůležitější kyselinou v moštu a ve víně. Nachází se ve 

všech částech hroznů. Nevyskytuje se v takovém velkém množství jako jablečná kyselina. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Racemick%C3%A1_sm%C4%9Bs
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Je mnohem stálejší než jablečná kyselina, která při vyšší teplotě a účinkem slunečních 

paprsků silněji oxiduje. Množství kyseliny vinné se v hroznech zvyšuje, ale část volné 

kyseliny se váže na draslík ve formě vinanu draselného (vinného kamene). Při měknutí 

bobulí se množství vinné kyseliny začíná zmenšovat. Úbytek vinné kyseliny je způsoben 

jednak tím, že se již více netvoří a jednak tím, že se váže na draslík a vápník, přičemž vznikají 

špatně rozpustné vinany, které se již v bobulích vysrážejí. Množství volné vinné kyseliny 

v moštu ze zelených bobulí se obyčejně snižuje na 20 – 25 % z původního množství. Na 

rozpustnost vinanů má vliv teplota a alkoholové kvašení. To znamená, že překvašením 

moštu na víno a současným snížením teploty se velká část solí vinné kyseliny vysráží. Vinná 

kyselina a její soli ovlivňují chuť vína, ale mají také velký vliv na biochemické procesy při 

vytváření vína a tudíž na jeho kvalitu. V bílých vínech je obecně více kyseliny vinné než ve 

vínech červených. 

V prostředí octové kyseliny se vinná kyselina vysráží chloridem draselným v podobě 

kyselého vinanu draselného (vinný kámen – COOK–CHOH–CHOH–COOH). Na této reakci 

je založeno i analytické zjišťování vinné kyseliny. 

Při odkyselování je třeba dbát, aby ve víně zůstalo alespoň 0,5 – 1,0 g/l vinné kyseliny. Jinak 

by se vápník vázal s jinými kyselinami, které tvoří rozpustné soli a které by tak zůstávaly 

v moštu, případně ve víně. [11,12] 

 

2.2.3 Kyselina vinná jako E334 

 

Kyselina vinná se používá především k úpravě kyselosti ovocných nápojů, vín, 

cukrovinek, želé, pekařských výrobků, ovocných šťáv, mražených mléčných výrobků, 

potravinářských barviv nebo sušených vaječných bílků. Dále se využívá jako kyselá složka 

do prášků do pečiva, též jako emulgátor regulující proces rosolovatění nebo jako zvlhčující 

látka. Krom toho má vlastnost vázat železnaté a měďnaté ionty, které katalyzují samovolnou 

oxidaci tuků, a tím může zabraňovat procesu žluknutí.  

U kyseliny vinné nejsou známy žádné nežádoucí účinky, je považována za bezpečnou 

látku. V potravinách se vyskytuje jako přirozená složka. Ve velkém množství však může mít 

projímavé účinky nebo může způsobit zánět žaludku a střev. D-forma kyseliny vinné může 

při vylučování způsobit vznik a růst krystalů. [17] 
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2.3 Titrace 

2.3.1 Obecný princip titrace 

 

Titrace je metoda kvantitativní analytické chemie, sloužící k určení obsahu kyselin 

nebo hydroxidu v analyzovaném vzorku. Principem titrace je přesné měření objemu roztoku 

odměrného (titračního) činidla, které postupně přidáváme (z byrety) k přesně známému 

objemu roztoku analyzovaného vzorku (v titrační baňce) až do okamžiku, kdy mezi nimi 

proběhne kvantitativně chemická reakce (bod ekvivalence), která je doprovázena změnou 

barvy příslušného indikátoru. Podle stechiometrických poměrů chemické rovnice proběhlé 

reakce, z naměřeného objemu titračního činidla spotřebovaného při titraci, z jeho 

koncentrace a z objemu roztoku analyzovaného vzorku vypočítáme ekvivalentní množství 

analyzované látky v objemu analyzovaného vzorku nebo přímo jeho koncentraci. [18] 

2.3.2 Metody titračních stanovení 

 

Acidobazické titrace – stanovení kyselých, resp. zásaditých látek titrací zásadami, resp. 

kyselinami, principem jsou neutralizační reakce 

H3O
+ + OH-  2 H2O 

 

Komplexotvorné titrace – titrace, kdy kation stanovovaného kovu je vázán do rozpustného 

komplexního iontu, takže z roztoku jako volný kation vymizí.  

 

Srážecí titrace – založené na vzniku málo rozpustných sloučenin, titrovaná látka vymizí 

z roztoku, protože je z něj vysrážena. 

 

Oxidačně – redukční titrace – titrovaná látka je zoxidována nebo zredukována oxidujícím, 

resp. redukujícím titračním činidlem. [19] 

2.3.3 Princip acidobazické titrace 

 

Acidobazické titrace, jinými slovy také neutralizační odměrná analýza, slouží ke 

stanovení obsahu vodíkových kationtů ve vzorku. Podstatou stanovení je reakce mezi 

kyselinou a zásadou. Při acidobazické titraci sledujeme změny pH roztoku v průběhu reakce 

https://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html#1-2-o
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kyseliny a zásady. Změnu pH v závislosti na objemu přidávaného odměrného roztoku 

znázorňujeme titrační křivkou. [19] 

 

Acidobazické indikátory 

 

Indikátory jsou slabé organické kyseliny nebo zásady používané v praxi při 

acidobazické titraci k určení bodu ekvivalence na titrační křivce. Při titraci různých látek se 

používají různé indikátory. Odevzdáním resp. přibráním protonu přecházejí na 

konjugovanou formu, využívá se té vlastnosti, že disociovaná a nedisociovaná forma má 

rozdílné zbarvení. To vystihuje rovnice:  

 

HInd (zbarvení A)   →   H+   +  Ind- (zbarvení B) 

 

Pozorované zbarvení roztoku závisí na poměru koncentrací ionizované a neionizované 

formy indikátoru. Oblast pH, ve které nastává pozorovatelná změna zabarvení indikátoru, se 

nazývá oblast barevného přechodu indikátoru neboli funkční oblast indikátoru. Indikátor pro 

danou titraci volíme především tak, aby oblast jeho barevného přechodu odpovídala pH 

v okolí bodu ekvivalence na titrační křivce. [18,19] 

 

 

Indikátor Funkční oblast pH Zbarvení kyselé formy Zbarvení zásadité formy 

Thymolová modř 1,2 – 2,8 červené žluté 

Methyloranž 3,1 – 4,5 červené žluté 

Methylčerveň 4,4 – 6,3 červené žluté 

Bromthymolová modř 6,0 – 7,6 žluté modré 

Fenolftalein 8,2 – 10,0 bezbarvé červenofialové 

Thymolftalein 9,3 – 10,5 bezbarvé modré 

Tabulka 1 - Přehled acidobazických indikátorů 

 

Alkalimetrie 

 

Při alkalimetrii se stanovují kyseliny odměrnými roztoky zásad. Nejčastěji se 

používají roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného o koncentraci 0,1 a 0,2 

mol/dm3. Základní látkou (standardem) ke stanovení přesné koncentrace titračního činidla 

je dihydrát kyseliny šťavelové. Alkalimetricky je možno stanovit silné i slabé kyseliny. [18] 

https://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html#1-1-1
https://edu.uhk.cz/titrace/laborator.html#2-1-3
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2.4 Alkalimetrické stanovení kyseliny vinné 

2.4.1 Princip stanovení 

 

Titračním činidlem při alkalimetrickém stanovení kyseliny vinné je hydroxid sodný, 

kterým lze titrovat slabé i silné kyseliny. Odměrný roztok NaOH se standardizuje, tj. určí se 

jeho přesná koncentrace, na pevný dihydrát kyseliny šťavelové (COOH)2⋅2 H2O. Při titraci 

vzorku hydroxidem sodným sledujeme spotřebu hydroxidu sodného až do bodu ekvivalence, 

tedy do doby, kdy se roztok zbarví do růžova. Tuto spotřebu si zaznamenáme a dále ji 

využíváme pro výpočet množství kyseliny vinné ve vzorku vína. Přídavkem KCl ke vzorku 

vína zabráníme reakci dalších kyselin, reaguje tak pouze kyselina vinná.  

 

 

 

+ 𝑁𝑎𝑂𝐻      →              + H2O 

 

    kyselina vinná                                                     hydrogenvinan sodný 

 

2.4.2 Princip standardizace NaOH 

 

Odměrný roztok NaOH lze standardizovat v alkalické i kyselé oblasti. Postup 

v alkalické oblasti je velmi zdlouhavý (je spojen s opakovaným odpařováním titrovaného 

roztoku do sucha). Proto je pokus prováděn standardizací v kyselé oblasti (dle Bruhnse). 

Nejčastěji používanou látkou je dihydrát kyseliny šťavelové.  

 

(COOH)2 + NaOH → 2 Na2C2O4 + H2O 

 

Kyselina šťavelová, (přesněji hydrogenšťavelan) je slabá kyselina, kterou je nutné před 

titrací zesílit. Toho lze dosáhnout přídavkem vápenaté soli silné kyseliny (v tomto případě 

CaCl2 ve formě roztoku neutrálního na použitý indikátor). Po přídavku CaCl2 tedy dojde ke 

snížení pH. Šťavelan vápenatý je vysrážen a v roztoku zůstane silná kyselina. 

 

(COOH)2 + CaCl2 → Ca(COO)2 + 2 HCl 
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Přesněji: (COOH)2 + Ca2+ → Ca(COO)2 + 2H+ 

 

 

2.4.3 Indikace bodu ekvivalence 

 

 Bod ekvivalence se v chemii označuje konec titrace – stav, kdy látkové množství 

titračního činidla je ekvivalentní látkovému množství stanovované látky. Bod ekvivalence 

je doprovázen změnou zbarvení indikátoru, v tomto případě proběhla změna z bezbarvého 

do slabě růžového zbarvení, díky indikátoru fenolftaleinu. Princip spočíval v tom, že 

kyselina vinná reagovala s hydroxidem sodným za vzniku hydrogenvinanu sodného, což 

bylo doprovázeno změnou pH, z kyselého do slabě zásaditého. [19,20] 

 

2.5 Další chemické metody stanovení kyseliny vinné 

2.5.1 Spektrofotometrická metoda dle Rebeleina 

 

Pro spektrofotometrické stanovení je nutno kyselinu vinnou převést na barevný 

komplex reakcí s metavanadičnanem amonným. Poté je měřena absorbance tohoto 

barevného komplexu při vlnové délce 530 nm. [21] 

 

3 Praktická část 

Vzorky: 

 

1. Pálava  

 

Původ: (Tramín červený x Müller-Thurgau) Byla vyšlechtěna v padesátých letech minulého 

století. Autorem je Ing. Veverka, který se odrůdou zabýval ve ŠSV Velké Pavlovice a Perná. 

Podíl na celkové ploše vinic v ČR činí 0,7 %. 

Popis: Harmonické a plné s arómatem připomínajícím Tramín červený, ale aromatické látky 

jsou jemnější. 

Rok zápisu: 1977 
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2. Tramín Červený 

 

Původ: Původ není zcela jasný, může pocházet z jižních Tyrol. Je tam dokumentován 

v městečku Tramin již v 15. století, i když počátkem 20. století tam tuto odrůdu pěstoval 

pouze jeden vinař. Může ale pocházet i z Maďarska nebo Rakouska či jihovýchodní Evropy. 

Kolem roku 1935 se na našem území pěstoval na necelých 4 % plochy vinic. Dnes se 

vyskytuje pouze na 2,1 % výměry vinic, přičemž jeho plocha ustupuje.  

 

Popis: Je plné a kořenité. Z dobře vyzrálých hroznů připomíná vůni růží. Pro kvalitní víno 

jsou nezbytné dobře vyzrálé hrozny, které ale pak mohou mít nižší obsah kyselin. Patří 

k odrůdám, ze kterých se získává největší podíl vína s přívlastkem. 

 

Rok zápisu: 1941 

 

3. Sylvánské zelené 

 

Původ: Pochází asi z Rakouska, okolí Kremže. Dříve se uvádělo jako místo původu 

Sedmihradsko, ale tam se začalo pěstovat až kolem roku 1870. Ještě počátkem tohoto století 

patřilo Sylvánské zelené k nejrozšířenějším odrůdám ve střední Evropě. Kolem roku 1935 

se podílelo 12 % na celkové ploše vinic u nás. V současnosti se na celkové ploše vinic ČR 

podílí 0,45 % a jeví se reálným, že tento podíl v nejbližších letech bude stoupat. Větší 

zastoupení má v českém vinařském regionu. 

 

Popis: Dříve bylo velmi oblíbeno, dnes odrůda ustupuje a tím i s vínem se setkáváme 

ojediněle. Obsahuje dost kyselin, je jemně kořenité. Pro svoji ojedinělost se stává 

vyhledávanou specialitou mezi milovníky suchých vín. 

 

Rok zápisu: 1941 

 

4. Chardonnay 

 

Původ: Pravděpodobně vznikla volným křížením Rulandského s odrůdou Heunisch. Na 

Moravě a v Čechách se spolu s Rulandským bílým pěstuje od nepaměti. Nyní tvoří 3,4 % 
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vinic ČR s tendencí k dynamickému růstu (od roku 1994). V poslední době patří 

k nejmódnějším bílým odrůdám jak v ČR, tak i ve světě. 

 

Popis: Oproti Rulandskému bílému je plnější, harmoničtější a má vyšší intenzitu 

aromatických látek. Obsah kyselin v moštu ve srovnání s Rulandským bílým je o 2 až 4 g/l 

vyšší. Víno je vhodné pro dlouhodobé uchovávání a jako jedno z mála bílých odrůdových 

vín je vhodné pro technologii „barrique“. 

 

Rok zápisu: 1987 [22] 

 

3.1 Příprava 0,1M roztoku NaOH 

 

Postup: Na analytických váhách byly naváženy 4 g NaOH.  Toto množství bylo 

vpraveno do odměrné baňky a doplněno po rysku 1 litrem destilované vody.   

 

3.2 Standardizace 0,1M roztoku NaOH 

 

Na vahách odvážíme s přesností na čtyři desetinná místa přibližně takové množství 

dihydrátu šťavelové kyseliny, aby po převedení navážky do odměrné baňky na 100 ml, byla 

spotřeba odměrného roztoku 0,1 mol/l NaOH byla zhruba 10 ml. 

 

Postup při standardizaci NaOH 

 

S přesností na čtyři desetinná místa bylo na analytických váhách naváženo 

vypočítané množství dihydrátu kyseliny šťavelové (0,063 g), navážka byla vpravena do 

titrační baňky a zředěna přiměřeným objemem destilované vody (100 ml). Bylo přidáno 

několik kapek indikátoru Tashiro a titrováno odměrným roztokem 0,1 M NaOH z fialového 

zbarvené do šedého nádechu. Poté bylo přidáno 30 ml 5% CaCl2 a roztok byl opatrně 

dotitrován do zeleného zbarvení vzniklé vápenaté soli. Titrace byla provedena 3krát, 

průměrná hodnota spotřeby NaOH byla využita v dalším výpočtům. Správná koncentrace 

odměrného roztoku NaOH byla vypočtena z navážky standardu, spotřeby titrantu a titrační 
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stechiometrie. Objem NaOH v následujícím výpočtu tedy odpovídá průměrné hodnotě jeho 

spotřeby. 

 

3.3 Postup alkalimetrického stanovení kyseliny vinné  

 

Do 100 ml kádinky byly naváženy 4 g KCl a odpipetováno přesně 25 ml vína. Po 

rozpuštění KCl bylo přidáno 25 ml ethanolu. Vzniklý roztok byl intenzivně míchán po dobu 

3 minut a poté byl nechán 10 minut v klidu. Po 10 minutách byla suspenze zfiltrována přes 

skládaný filtr a sraženina byla 2krát promyta 5 ml ethanolu. Filtrační papír se sedlinou byl 

přenesen do titrační baňky se 100 ml vroucí destilované vody. Po rozpuštění sraženiny byly 

přidány 4 kapky indikátoru fenolftaleinu. Výsledný roztok byl titrován odměrným roztokem 

NaOH do prvního stálého růžového zbarvení.  

 

Tento postup byl proveden se čtyřmi vzorky vína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Výsledný roztok po titraci 
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4 Výsledky 

Výpočet navážky NaOH 

 

c (NaOH) = 0,1 mol/l 

Mr (NaOH) = 40 g/mol 

V (NaOH) = 1 dm3 

 

Výpočet látkového množství NaOH 

 

n = c*V 

n = 0,1*1 

n (NaOH) = 0,1 mol 

 

Výpočet hmotnosti NaOH 

 

m = Mr*n 

m = 0,1*40 

m (NaOH) = 4 g 

Hmotnost potřebného NaOH pro přípravu 1 l 0,1M roztoku jsou 4 g. 

 

Výpočet navážky (COOH)2 

 

Výpočet byl proveden na základě následující rovnice 

(COOH)2 + 2 NaOH → Na2C2O4 + H2O 

 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)  =  𝑐 ∗ 𝑉 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)  =  0,1 ∗ 0,01 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)  =  1 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2)
    =    

2

1
 

𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) =  
𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)

2
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𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) =
1 ∗ 10−3

2
   

𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 5 ∗ 10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑚 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 𝑀𝑟 ∗ 𝑛 

𝑚 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 126,066 ∗ 5 ∗ 10−4 

𝑚 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 0,063 𝑔  

 

Pro jednu titraci bylo tedy použito 0,063 g (COOH)2. 

 

Výpočet přesné koncentrace NaOH 

 

(COOH)2 + 2NaOH → Na2C2O4 + H2O 

 

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 10,86 𝑚𝑙 

𝑀𝑟 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 126,07 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

𝑚 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 0,063 𝑔 

 

𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) =  
0,063

126,07
  

𝑛 ((𝐶𝑂𝑂𝐻)2) = 5 ∗ 10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 5 ∗  10−4 ∗ 2 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 1 ∗  10−3 𝑚𝑜𝑙 

𝑐 (𝑁𝑎𝑂𝐻) =  
𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻)
 

𝑐 (𝑁𝑎𝑂𝐻) =  
1 ∗  10−3

0,01086
 

𝑐 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,092 𝑚𝑜𝑙/𝑙 

 

Byla stanovena přesná koncentrace roztoku NaOH 0,092 mol/l. Tato hodnota byla použita 

k dalším výpočtům. 
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Následující výpočty byly prováděny podle této rovnice 

 

 + 𝑁𝑎𝑂𝐻      →              + H2O 

 

 

     kyselina vinná                                                      hydrogenvinan sodný 

 

Vypočítané množství kyseliny vinné je uváděno vždy v 1 litru vína. U jednotlivých vzorku 

vína je vždy uveden objem NaOH, tedy jeho spotřeba při titraci  

 

a) vzorek vína č. 1 – Pálava  

 

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) =  4,2 𝑚𝑙  

𝑀𝑟 (𝐶4𝐻6𝑂6) =  150,087 𝑔 /𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 𝑐 (𝑁𝑎𝑂𝐻) ∗ 𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,0042 ∗ 0,092 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 3,864 ∗ 10−4 𝑚𝑜𝑙 

 

 
𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6)
=  

1

1
 

 

𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 3,864 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 
 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6) ∗ 𝑀𝑟(𝐶4𝐻6𝑂6)  

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) =  3,864 ∗ 10−4 ∗ 150,087  

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,058 𝑔 / 25 𝑚𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,058 ∗ 40 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 2,320 𝑔/𝑙 

 

b) vzorek vína č. 2 – Tramín červený 

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 4,7 𝑚𝑙 (𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎) 

 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,0047 ∗0,092 



 

Strana 26 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 4,324 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 4,324 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 4,324 ∗ 10−4 ∗ 150,087 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,0649 𝑔 / 25 𝑚𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,649 ∗ 40 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 2,576 𝑔/𝑙 

 

c) vzorek vína č. 3 – Sylvánské zelené 

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 4,1 𝑚𝑙 (𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎) 

 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,0041 ∗ 0,092 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 3,772 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 3,772 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 3,772 ∗ 10−4 ∗ 150,087 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,0566 𝑔 / 25 𝑚𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,0566 ∗ 40 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 2,264 𝑔/𝑙 

 

d) vzorek vína č. 4 – Chardonnay 

𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 4,0 𝑚𝑙 (𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎) 

 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,004 ∗ 0,092 

𝑛 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 3,68 ∗ 10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑛 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 3,68 ∗  10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 3,68 ∗  10−4 ∗ 150,087 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,0552 𝑔 / 25 𝑚𝑙 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 0,0552 ∗ 40 

𝑚 (𝐶4𝐻6𝑂6) = 2,209 𝑔/l 
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Tabulka výsledků 

 

 

  

Název Druh Obsah kyseliny vinné (g) 

Pálava polosladké 2,320 

Tramín červený polosuché 2,576 

Sylvánské zelené polosladké 2,264 

Chardonnay polosladké 2,209 

Tabulka 2 - obsah kyseliny vinné ve sledovaných vzorcích 
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5 Diskuse 

Bylo zjištěno, že obsah kyseliny vinné ve stanovovaných vzorcích zcela odpovídá 

výsledkům dlouhodobých analýz. Hodnoty těchto dlouhodobých analýz se pohybují 

v rozmezí 0,73 – 5,80 g kyseliny vinné v 1 litru vína. Stanovované vzorky se od sebe 

hodnotami příliš nelišily. Rozdíl obsahů kyseliny vinné v jednotlivých vzorcích není vyšší 

než tři desetiny gramu. Možné odchylky při stanovení mohly být způsobeny nepřesností při 

pipetování roztoků, nepřesnostmi při titrování nebo nepřesnou standardizací NaOH. 

Stanovované vzorky byly zakoupeny v téže vinotéce a kromě Tramínu červeného patří 

všechna vína mezi polosladká, Tramín je víno polosuché. Tramín červený má vyšší obsah 

kyseliny vinné než ostatní vína, což může mít vliv na jeho chuť, která může být kyselejší 

než u ostatních vzorků. Kyselina vinná však není pouze ukazatelem kyselosti vína. Neplatí, 

že má-li víno vyšší obsah kyseliny vinné, musí být kyselejší. Ve víně jsou přítomny i další 

kyseliny, které ovlivňují chuť vína. Kyselina vinná je důležitým ukazatelem kvality vín. 

Celkově vzorky obsahují průměrné množství kyseliny vinné, které se dá předpokládat 

u středně kvalitních vín zakoupených v běžných vinotékách. 
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5 Závěr 

V maturitní práci bylo provedeno měření za účelem zjištění obsahu kyseliny vinné 

v jednotlivých vzorcích vín a následné porovnání s průměrnými hodnotami. Naměřené 

hodnoty spadají do výsledků dlouhodobých analýz, potvrdilo se tedy průměrné množství 

kyseliny vinné ve stanovovaných vzorcích. Při měření mohly vzniknout odchylky způsobené 

nepřesností při odečítání spotřeby chemikálií nebo při nepřesném pipetování. Na základě 

výsledků však lze říci, že měření proběhlo úspěšně. 
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