
ABSTRAKT 

 

Plody černého bezu Sambucus nigra L. obsahují řadu biologicky aktivních látek, 

z nichž nejdůležitější jsou antokyany. Tato ve vodě rozpustná barviva vykazují silnou 

antioxidační aktivitu, která by mohla být využita v terapii kardiovaskulárních, metabolických 

nebo nádorových onemocnění. Dále byly zjištěny účinky protizánětlivé, antibakteriální a 

antivirové a také příznivé působení na nervovou soustavu. Plody dále obsahují flavonoidy, 

organické kyseliny a další látky. V současné době jsou předmětem výzkumu především 

kulturní šlechtěné odrůdy bezu, které se oproti planým bezům vyznačují vyšší výnosovostí a 

nižším obsahem nežádoucích alkaloidů v plodech.  

Cílem této práce bylo stanovit obsah antokyanů v plodech sedmnácti vybraných 

pěstovaných kultivarů bezu černého (Sambucus nigra L.) a podat přehled nových poznatků o 

jejich biologické aktivitě a metabolismu u člověka. Dále stanovit obsah antokyanů ve 

vzorcích plodů planého bezu během jejich postupného dozrávání. 

Obsah antokyanů byl stanoven spektrofotometricky ve výluhu připraveném ze 

zmrazených plodů. Obsah byl vyjádřen v procentech jako cyanidin-3-O-glukosid-chlorid a 

přepočten na vysušenou drogu. Bylo zjištěno, že kulturní odrůdy bezu obsahují vyšší 

množství antokyanů než bez planý a že se jednotlivé kultivary obsahem liší. Mezi nejbohatší 

odrůdy patřily Samdal (5,9% přepočteno na vysušenou drogu) a Samyl (5,1% přepočteno na 

vysušenou drogu). Mezi kultivary s nejnižším obsahem antokyanů patřily Pregarten (1,7%), 

Dana (1,79%), Weihenstephan (1,89%) a Albida, která se vyznačuje téměř bezbarvými plody. 

Obsah antokyanů se u většiny ostatních plodů pohyboval mezi 2% a 5% při přepočtení na 

vysušenou drogu. 

Planý černý bez se vyskytuje na nejrůznějších stanovištích, což může mít vliv na 

kvalitu plodů a množství obsahových látek. V současné době se odborníci zabývají 

pěstováním kulturních odrůd, a to především podmínkami pěstování.  Zkoumány jsou nároky 

na stanoviště, výsadba, tvarování a řez rostlin, výživa a ochrana, údržba meziřadí a následně 

výnosnost a sklizeň. Plody z pěstovaných rostlin bohaté na obsah antokyanů by se mohly stát 

zdrojem kvalitní drogy Sambuci fructus, využitelné v medicíně a farmacii pro biologické 

účinky obsahových látek. 

 


