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Nabídka rozborů 

Rozbory v rozsahu akreditace: 

 Rozbor pro zemská/svatomartinská vína – 470Kč 

o skutečný alkohol, zbytkový cukr (glu+fru), celkové kyseliny, SO2 celkový a volný  

o Potřeba vzorku: 750ml 

 Celkový rozbor vína – 750Kč 

o skutečný alkohol, zbytkový cukr (glu+fru), celkové a těkavé kyseliny, pH, SO2 

celkový a volný, relativní hustota, bezcukerný extrakt  

o Potřeba vzorku: 750ml 

 Rozbor pro SZPI pro účely zatřídění vína – 990Kč 

o Skutečný a celkový alkohol, zbytkový cukr (glu+fru+sach), celkové a těkavé 

kyseliny, SO2 celkový a volný, relativní hustota, bezcukerný extrakt  

o Potřeba vzorku: 750ml 

 Stanovení volného oxidu siřičitého – 60Kč 

o Potřeba vzorku: 120ml 

 Stanovení celkového oxidu siřičitého – 75Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení celkových kyselin titračně – 90Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení těkavých kyselin – 120Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení skutečného alkoholu – 140Kč 

o Potřeba vzorku: 250ml 

 Stanovení pH – 70Kč  

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení relativní hustoty vína - 60Kč 

o Potřeba vzorku: 100ml 
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 Stanovení glukózy + fruktózy – enzymaticky – 150Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení GLU+FRU+SACH - enzymaticky  - 290Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení bezcukerného extraktu (rel. hustota vína, alkohol, těk. kys., glu+fru, 

sacharóza) – 470Kč 

o Potřeba vzorku: 500ml 

 

Rozbory mimo rozsah akreditace 

 Stanovení přítomnosti termolabilních bílkovin – 80Kč 

o Potřeba vzorku: 100ml 

 Stanovení bílkovinné stability a dávek čiření (tepelný test) – 140Kč 

o Potřeba vzorku: 500ml 

 Stanovení jedné organické kyseliny (jablečná, mléčná, vinná) - enzymaticky – 100Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Stanovení dvou organických kyselin dle vlastního výběru – enzymaticky – 180Kč 

o Potřeba vzorku: 50ml 

 Rozbor moštu, kvasícího vína nebo vína metodou FTIR  (výběr libovolné jedné 

položky) – 70 Kč  

o U moštu lze stanovit: cukernatost, celkové kyseliny, pH 

o U vína lze stanovit: zbytkový cukr, alkohol, celkové kyseliny, těkavé kyseliny, pH 

o Potřeba vzorku: 100-150ml, případně 200 bobulí 

 

 Příprava roztoku 1 l – 150 Kč 

Platnost od 11.11.2021      Ceny jsou včetně DPH 21%. 


