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Súhrn:  Prchavé látky, vytvárajúce arómu vína, sa výhodne stanovujú plynovou chromatografiou 
s predchádzajúcou mikroextrakciou na tuhej fáze. Vypracovaná inštrumentálna kombinácia poskytuje 
jednoduchú a rýchlu analýzu, využitú na charakterizáciu a klasifikáciu malokarpatských odrodových vín bez 
komplikovanej úpravy vzoriek. Spojenie efektívnej inštrumentácie s klasifikačnými technikami 
mnohorozmernej analýzy dát s využitím moderného komerčného softvéru sa ukázalo ako efektívny spôsob 
autentifikácie druhov vín. Úspešnosť klasifikácie pri viacerých klasifikačných technikách významne 
vzrástla, ak sa pre vlastnú klasifikáciu zaradila redukcia počtu premenných s vynechaním tých píkov, ktoré 
z hľadiska klasifikácie odrôd neposkytujú významnú informáciu.     
 
Kľúčové slová:  odrodové vína, klasifikácia, autentifikácia, plynová chromatografia, diskriminačná analýza, 
umelé neurónové siete  

 

1. Úvod 
 

 Určovanie autentickosti potravín a požívatín predstavuje dôležitý problém 
v procese kontroly kvality a bezpečnosti potravín. Pravosť potravín a požívatín je 
podrobne skúmaná, pretože mnohé z nich sú ľahko falšovateľné, napr. vína - 
vzhľadom na ich dosť známe chemické zloženie a dostupnosť po celom svete 
(MORET a kol., 1994). Ak komerčným produktom je odrodové víno, falšovať ho 
možno prídavkom inej odrody - nad povolenú hranicu 15 % cudzej odrody, čo 
povoľuje  slovenská legislatíva (NÁRODNÁ RADA SR, 1996) i legislatíva Európskej 
únie (THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1989). Na získanie 
lepšej chuti sa víno dodatočne upravuje prídavkom chemikálií, napr. cukru alebo 
zmesi kyselín. V prípade ochrannej známky vína zo špecifického regiónu, falšuje sa aj 
jeho pôvod (lokalita); prípadne sa nesprávne uvádza aj ročník. 
 Z vyššie uvedených dôvodov sú na zachovanie kvality vína odporúčané dôkladné 
a pravidelné kontroly. Pravosť vína je garantovaná prísnymi smernicami, vydanými 
zodpovednými inštitúciami, ako je napr. francúzsky Institut National des Appellations 
d' Origine. Zistenie autentickosti vína je dôležitý, ale komplikovaný problém, keďže 
vína sú zložitou sústavou organických i anorganických zlúčenín. Jeho zloženie je 
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ovplyvnené rôznymi faktormi, závislými od druhu vinohradu, cez meteorologické 
podmienky vo vegetačnom období, až po fermentáciu vo vínnej pivnici.  
 V senzorickom výskume využívajú ľudia svoje zmysly na ohodnotenie určitých 
vlastností vín. Posudky posudzovateľov sa týkajú špecifických vlastností (atribútov) 
vína. Subjektívne posudzovanie vína panelom expertov možno doplniť, ak aj nie 
celkom nahradiť, aj kombináciou modernej inštrumentálnej analýzy v spojení 
s technikami mnohorozmernej analýzy dát (SHARMA, 1996), ktoré sú schopné 
pomocou vhodne zvolených analytických deskriptorov klasifikovať vína podľa 
odrody, lokality pôvodu alebo ročníka (PEŤKA a kol., 2000; PEŤKA a kol., 2001; 
MOCÁK, 2005) a dokážu tiež detailne charakterizovať podobné alebo rozdielne 
zmyslové a chemické vlastnosti jednotlivých vzoriek. Takéto vlastnosti sa 
v mnohorozmernej štatistike označujú ako nezávisle premenné a využívajú sa na 
zhodnotenie výsledkov senzorických a chemických štúdií. 
 Táto práca sa zaoberá klasifikáciou 6 odrôd malokarpatských vín s použitím plôch 
65 chromatografických píkov, ktoré predstavujú koncentrácie všetkých dôležitých 
arómu vína vytvárajúcich látok. Išlo o starostlivo vybrané odrodové vína 
reprezentatívnych výrobcov z malokarpatskej oblasti, ktorých výber cielene urobili 
experti z Výskumného ústavu vinárskeho a vinohradníckeho v Bratislave. Vybrané 
boli vzorky odrôd Frankovka modrá, Chardonnay, Műller Thurgau, Riesling vlašský, 
Sauvignon a Veltlín zelený. 
 Špecifickou črtou tejto práce je, že pri chromatografickej analýze, ani pri ďalej 
opísanom chemometrickom spracovaní nebolo potrebné jednotlivým píkom 
chromatografického záznamu priradiť vzorec príslušnej chemickej zlúčeniny, teda 
klasifikáciu vín bolo možné urobiť bez použitia nákladných štandardov a bez prácnej 
identifikácie zlúčenín. 
 

2. Materiál a metódy 
 

2.1  Vzorky a analýzy odrodových vín 
 

Charakterizovalo sa a klasifikovalo 72 vzoriek malokarpatských vín šiestich odrôd. 
Ich kvantitatívna analýza sa vykonala plynovou chromatografiou. Skúmali sa vína 
odrôd Frankovka modrá (11 vzoriek, kód FM), Chardonnay (12 vzoriek, kód Ch), 
Műller Thurgau (16 vzoriek, kód MT), Rizling vlašský (9 vzoriek, kód RV), 
Sauvignon (7 vzoriek, kód Sv) a Veltlín zelený (17 vzoriek, kód VZ). Číslovanie 
vzoriek sa vykonalo priebežne v už uvedenom poradí odrôd; vzorky 1-11 sú teda FM, 
vzorky 12-23 sú Ch, vzorky 24-39 sú MT, vzorky 40-48 sú RV, vzorky 49-55 sú Sv a 
vzorky 56-72 sú VZ. Potom napr. poradové číslo 14 má tretia vzorka odrody 
Chardonnay.  

Na kvantitatívnu analýzu sa použili plochy píkov získané integráciou a zistené pri 
65 hodnotách retenčného času, v rozsahu 3,2 až 42,0 min, ktoré sa pri 
chemometrickom spracovaní použili ako nezávisle premenné. Poradie retenčných 
časov píkov jednotlivých zlúčenín bolo rovnaké pre všetky vzorky a spôsob 
vyhodnotenia chromatografického signálu pre všetky retenčné časy bol rovnaký.  
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Tab. 1. Ukážka časti vstupných dát pre prvých 10 plôch píkov a prvých 36 vzoriek vína s priradením do 
príslušných kategórií. 

 No Code Class   v1    v2     v3  v4  v5/10 v6 v7/103  v8   v9/102   v10 
1 FM1 FM 1021 551 538 349 3955 2954 5298 105   169 248 
2 FM2 FM 755 612 464 284 2872 2384 434 77    147 328 
3 FM3 FM 880 449 589 401 2169 2451 4261 48    195 371 
4 FM4 FM 698 651 483 375 3673 2548 5993 34    128 229 
5 FM5 FM 763 436 486 280 3847 2254 4474 40    197 202 
6 FM6 FM 724 491 391 375 3046 2098 5049 85 152 230 
7 FM7 FM 813 545 533 411 3141 2606 6338 72 180 263 
8 FM8 FM 1159 451 424 379 2917 2033 5171 46 179 192 
9 FM9 FM 1010 775 485 387 4122 2403 4035 93 164 371 

10  FM10 FM 953 527 483 359 3450 2508 5412 95 151 227 
11  FM11 FM 995 432 349 279 3946 3112 4833 59 130 315 
12 CH1 CH  1314 346 45 1444 1538 1745 5333 10 251 86 
13 CH2 CH 1047 471 80 386 215 2959 6959 41 516 455 
14 CH3 CH 3783 854 401 658 1690 4990 4789 304 151 510 
15 CH4 CH 771 354 100 157 1064 1340 11501 45 963 76 
16 CH5 CH 768 329 90 140 1321 2080 10141 30 643 154 
17 CH6 CH 376 575 228 555 815 940 9424 25  1438 20 
18 CH7 CH 353 561 235 351 930 1039 7376 29 818 22 
19 CH8 CH 459 596 80 156 1062 1227 7562 10 812 85 
20 CH9 CH 892 459 82 245 1256 1024 886 45 186 49 
21  CH10 CH 1601 533 120 432 1514 1526 6557 89 228 85 
22  CH11 CH 1370 294 105 339 2729 1557 7021 98 359 99 
23  CH12 CH 1820 384 180 569 2574 2432 7745 51 344 209 
24 MT1 MT 1683 1959 348 670 2158 3250 4841 277 342 320 
25 MT2 MT 843 956 280 843 1607 2265 3378 111 190 212 
26 MT3 MT 1197 1370 240 492 1318 2164 4264 223 322 133 
27 MT4 MT 997 1213 115 203 1154 2161 3966 249 302 110 
28 MT5 MT 1460 1694 410 795 2414 3145 4958 292 329 268 
29 MT6 MT 1250 1107 220 605 1934 2260 2889 118 159 191 
30 MT7 MT 822 694 230 405 1345 1788 4966 110 303 194 
31 MT8 MT 836 586 235 492 1570 2024 3368 96 175 296 
32 MT9 MT 720 671 275 452 1187 2068 4829 105 185 201 
33  MT10 MT 430 868 170 521 789 951 4250 10 415 110 
34  MT11 MT 476 1132 105 390 646 1291 3204 25 245 304 
35  MT12 MT 423 1137 98 335 948 1666 4618 10 260 381 
36  MT13 MT 426 1015 120 274 779 1522 4287 15 244 342 

 

Získaná finálna matica dát obsahovala číselné údaje v 72 riadkoch a 65 stĺpcoch; 
spolu 4680 údajov. V ukážke v Tab. 1 sa podrobne uvádzajú namerané údaje pre 
plochy prvých 10 zo 65 píkov a prvých 36 zo 72 vzoriek vína, ku ktorým na označenie 
druhu vína je pridaná aj kategorická nominálna premenná Class, potrebná pri 
výpočtoch pomocou klasifikačných metód. Výhodou ďalej uvedeného 
chemometrického spracovania finálnej matice dát je, že jednotlivým 
chromatografickým píkom nebolo potrebné priraďovať prislúchajúce zlúčeniny, čo 
značne zjednodušilo experimentálnu časť práce. Napriek tomu v Obr. 1 pre lepšiu 
orientáciu uvádzame 29 identifikovaných píkov. 
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Obr. 1. Chromatogram arómu vytvárajúcich zlúčenín vo víne Müller Thurgau z malokarpatskej oblasti. 
SPME extrakcia, 2,5 mg Tenax TA, 20,0 ml headspace, kremenná kapilárna kolóna Omegawax 250. 
Priradené píky: 1 - acetaldehyd; 2 - acetón; 3 - metylacetát; 5 - etylacetát; 6 - 2-butanón; 7 - metanol; 8 - 
etanol; 9 - propylacetát; 10 - i-butylacetát; 11 - 2-butanol; 12 - propanol; 14 - butylacetát; 17 - i-butanol; 20 - 
i-amylacetát; 21 - butanol; 22 - amylacetát; 26 - i-pentanol; 27 - etylhexanoát; 29 - pentanol; 39 - hexanol; 
43 - etyloktanoát; 46 - heptanol; 50 - linalool; 54 - etyldekanoát; 57 - α-terpineol; 59 - citronelol; 60 - nerol; 
63 - geraniol; 65 - 2-fenyletanol. 
 
2.2 Experimentálne podmienky  
 
    GC analýzy sa vykonali na prístroji GC 8000 Top Series (CE Instruments, Rodano-
Milan, Italy), s modifikovaným split-splitless vstupom a plameňovo-ionizačným 
detektorom. SPME (solid-phase microextraction) mikrokolóna 1 mm (i.d.) bola 
naplnená 2,5 mg Tenaxu TA (Alltech, Deerfield, IL, USA). Výstup mikrokolóny bol 
tesne spojený s kapilárnou kolónou (HRIVŇÁK P., 2002). Prchavé zlúčeniny 
z priestoru nad hladinou vína sa adsorbovali do mikrokolóny plnenej Tenaxom TA. 
Použila sa kapilárna kremenná kolóna Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 
(Supelco, Bellefonte, PA, USA). Teplota GC vstupu a detektora bola 250°C, 
počiatočná teplota kolóny bola 25 °C. Termálna desorpcia z mikrokolóny prebiehala 
pri tlaku 10 kPa počas 5 min, potom sa tlak zvýšil na 50 kPa a teplota kolóny lineárne 
vzrastala rýchlosťou  4 °C min-1 až po 210 °C; táto teplota sa udržiavala 10 min. Ako 
nosný plyn sa použilo hélium. Veľkou výhodou zariadenia je malý mŕtvy objem 
mikrokolóny, ktorá prakticky je časťou kapilárnej kolóny, čím sa umožňuje dokonalé 
využitie účinnosti kolóny. 

Opakovateľnosť meraní bola stanovená pomocou analýzy tej istej sady vzoriek 
vína (n=5) a vyjadrila sa absolútnymi plochami vybraných zlúčenín. Zistená relatívna 
smerodajná odchýlka, RSD, pre 5 opakovaných meraní signálu bola v rozpätí 1-8 % 
s mediánom  2,4 %, čo umožňuje priamo použiť tuto metódu na autentifikáciu vína. 
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2.3 Štatistické výpočty 
 

Na mnohorozmernú analýzu dát (SHARMA, 1996), vykonané výpočty a grafické 
zobrazenia, sa použili komerčné softvérové balíky Statgraphics Plus, ver. 5.1, JMP, 
ver. 5.1.1, SAS ver. 9.1.3 a SPSS, ver. 13. Na klasifikáciu vín sa využili diskriminačné 
techniky (KHATREE a NAIK, 2000) lineárna diskriminačná analýza (LDA), 
kvadratická diskriminačná analýza (QDA), logistická regresia (MOCÁK, 2004a; 
MOCÁK, 2004b) a metóda K-teho najbližšieho suseda (KNN), ako aj umelé 
neurónové siete (ANN) (ZUPAN a GASTEIGER, 1999). Úkony spojené s primárnym 
spracovaním nameraných dát, ako je transpozícia dodaných dátových matíc a ich 
skladanie do finálnej matice, deskriptívna štatistika, robustná štatistika a výpočet 
párových korelačných koeficientov sa robili v tabuľkovom procesore MS Excel.  
 
 

3. Výsledky a diskusia 
 
 Všetky vzorky klasifikovaných vín boli analyzované plynovou chromatografiou 
s mikroextrakčným zakoncentrovaním vybraných 65 látok, eluujúcich za prísne 
konštantných podmienok v dobre separovaných GC píkoch. Plochy píkov, určené 
pomocou integrátora, reprezentujú koncentrácie vybraných látok a menia sa podľa 
druhu vína - každá zo šiestich skúmaných odrôd malokarpatských vín takto vytvára 
špecifický vzor, vhodný pre chemometrické spracovanie. Klasifikácia 72 vzoriek vína 
podľa odrody diskriminačnou analýzou bola  100 %-ná pre všetky vzorky zaradené do 
trénovacieho súboru. Ilustráciu úspešnej klasifikácie prináša Obr. 2, na ktorom sú 
vzorky zobrazené v súradniciach troch najvýznamnejších diskriminačných funkcií; 
v skutočnosti sa  však diskriminácia robila v 5- rozmernom priestore diskriminačných 
funkcií a zvyšujúce dva rozmery (ktoré nevidieť) viac prispievajú k dokonalosti 
rozlíšenia vzoriek vín podľa odrody.  
 Štatisticky nevychýlený odhad percentuálnej úspešnosti zatriedenia vín podľa 
odrody však vyžaduje na vyhodnotenie úspešnosti použiť vzorky, ktoré neboli 
zahrnuté do trénovacieho súboru pri výpočte diskriminačného modelu. V prípade, že 
vzoriek nie je veľa, najlepším spôsobom je vyčleniť z pôvodného súboru vín malý 
počet n vzoriek a tieto použiť len na testovanie úspešnosti vypočítaného modelu. Ak 
n=1, ide o techniku leave-one-out, pri ktorej sa na vyhodnotenie úspešnosti zo súboru 
72 vzoriek  postupne vyberie prvá vzorka, potom druhá, atď., až sa napokon získa 72 
jednočlenných testovacích súborov. Podobne možno pracovať aj pri súčasnom 
vynechaní viacerých, napr. troch vzoriek (leave-three-out). Sumár výsledkov, ktoré 
sme získali rôznymi klasifikačnými technikami a rozličným komerčným softvérom sa 
nachádza v Tab. 2, kde sa použili všetky namerané údaje (65 píkov pre každú vzorku 
vína). Najúspešnejšou bola technika KNN, dobrú spešnosť vykazovali aj techniky 
ANN a QDA.  
 Výborná úspešnosť predikcie v rozmedzí 90-100 % sa dosiahla pri všetkých 
použitých klasifikačných technikách v prípade, ak sa pred klasifikáciu zaradil krok, v 
ktorom sa spomedzi 65 píkov vybralo 30 najlepších (feature selection step). V tomto 
kroku  sa  odstránili  premenné   (t.j.  píky),  ktorých   použitie   málo   prispieva  alebo 
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Obr. 2. Úplne (100 %-né) rozlíšenie odrodových vín lineárnou diskriminačnou analýzou v súradniciach 

najdôležitejších diskriminačných funkcií DF1 – DF2 – DF3. 
  
Tab. 2. Úspešnosť predikcie zatriedenia 6 druhov 72 slovenských odrodových vín podľa odrody s použitím 
všetkých hodnotených 65 chromatografických píkov a dvoch validačných techník s postupným vynechaním 
1 resp. 3 vzoriek z trénovacieho súboru a ich použitím na vyhodnotenie predikcie*).  

Metóda Úspešnosť klasifikácie Leave-1-out Leave-3-out Softvér 

správne / všetky 37 / 72 26 / 72 
LDA 

%   51,4 36,1 
SAS 

správne / všetky 64 / 72 32 / 72 
QDA 

%   88,9 44,4 
SAS 

správne / všetky 72 / 72 26 / 72 
KNN 

%   100,0 36,1 
SAS 

správne / všetky - 32 / 72 
LR 

%   - 44,4 
SPSS 

správne / všetky - 67 / 72 
ANN 

%   - 93,1 
JMP 

*) Úspešnosť zatriedenia pri reklasifikácii vzoriek trénovacieho súboru bola 100 %. 
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Tab. 3. Úspešnosť predikcie zatriedenia 6 druhov 72 slovenských odrodových vín podľa odrody s použitím 
optimálne vybraných 30 chromatografických píkov (spôsob STEPWISE v SPSS) a dvoch validačných 
techník s postupným vynechaním 1 resp. 3 vzoriek z trénovacieho súboru a ich použitím na vyhodnotenie 
predikcie*).  

Metóda Úspešnosť klasifikácie Leave-1-out Leave-3-out Softvér 

správne / všetky 69/72 69/72 
LDA 

%   95,8 95,8 
SAS 

správne / všetky 66/72 65/72 
QDA 

%   91,7 90,3 
SAS 

správne / všetky 72/72 67/72 
KNN 

%   100,0 93,1 
SAS 

správne / všetky - 69/72 
LR 

%   - 95,8 
SPSS 

správne / všetky - 68/72 
ANN 

%   - 94,4 
JMP 

*) Úspešnosť zatriedenia pri reklasifikácii vzoriek trénovacieho súboru bola 100 %. 

vôbec neprispieva k úspešnosti klasifikácie, čím sa odstráni šumová zložka merania. 
Naopak, po eliminácii nevýznamných premenných sa vyberú najlepšie, t.j. také, ktoré 
sú nositeľmi informácie, signifikantnej k rozlíšeniu vín podľa zvoleného 
klasifikačného kritéria, v tomto prípade podľa odrody. Údaje zhromaždené v Tab. 3 
svedčia o vysokej úspešnosti klasifikácie a vhodnosti použiť nájdenú inštrumentálnu 
metódu v spojení s príslušnou klasifikačnou technikou na spoľahlivú autentifikáciu 
malokarpatských vín. 
 

4. Záver  
 

V spolupráci s Výskumným ústavom vinárskym a vinohradníckym, Bratislava, sa 
úspešne vykonala klasifikácia malokarpatských odrodových vín v 72 vzorkách 6 
odrôd, a to 11 vzoriek vína Modrá Frankovka, 12 vzoriek Chardonnay, 16 vzoriek 
Műller Thurgau, 9 vzoriek Riesling vlašský, 7 vzoriek Sauvignon a 17 vzoriek vína 
Veltlín zelený. Analytickým signálom boli plochy chromatografických píkov s 
rovnakým retenčným časom, prislúchajúce tým istým 65 prchavým a arómu vína 
vytvárajúcim látkam vo všetkých vzorkách. Použili sa rozličné klasifikačné techniky 
mnohorozmernej analýzy dát: lineárna a kvadratická diskriminačná analýza (LDA, 
QDA), metóda K-teho najbližšieho suseda (KNN), logistická regresia (LR) a umelé 
neurónové siete (ANN). Ak sa klasifikovali všetky vzorky vína, ktoré sa použili na 
výpočet klasifikačného modelu (vzorky vytvárajúce trénovací súbor), všetky vzorky 
boli správne zaradené (úspešnosť 100 %). Pri odčlenení vzoriek použitých len na 
testovanie úspešnosti sa úspešnosť klasifikácie vo viacerých prípadoch významne 
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zvýšila po selekcii najvýznamnejších 30 píkov kombináciou doprednej a spätnej 
selekcie premenných. Najúspešnejšie boli techniky KNN (úspešnosť 100 %), LDA a 
LR (95,8 %) a ANN (94,4 %). 
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Chemometric characterization, classification and authentification of 
Slovak varietal wines 
 
Abstract:  Volatile compounds creating wine aroma can be determined favorably by gas chromatography 
with the preceding solid-phase microextraction. Elaborated instrumental combination provides a simple and 
quick analysis without a complicated sample preparation, utilized for characterization and classification of 
the Small Carpathian varietal wines. The coupling of effective instrumentation with multivariate 
classification techniques, employing modern commercial software, has been proved as an effective way of 
the varietal wine authentification. Classification success of several classification techniques significantly 
increased if a feature reduction step preceded the proper classification step, eliminating those peaks, which 
are insignificant with regard to the wine classification according to variety.  

Key words: varietal wine, classification, authentification, gas chromatography, solid-phase microextraction, 
discriminant analysis, artificial neural networks 


