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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá analýzou 3 šarží piva z Akciového pivovaru Dalešice a.s.. 

Analyzovaným vzorkem byla Dalešická jedenáctka – světlý ležák 11%, který byl odebrán 

přímo z ležáckých tanků v pivovaře. V jednotlivých várkách piva byl sledován celkový obsah 

bílkovin, celkový obsah sacharidů, obsah maltosy, celkový obsah polyfenolů a obsah ethanolu.  

Pro stanovení celkového obsahu bílkovin byla využita Hartree-lowryho metoda. Celkové 

sacharidy byly měřeny spektrofotometricky za použití anthronového činidla. Obsah maltosy 

byl měřen pomocí HPLC s ELSD detektorem. Celkový obsah fenolických látek byl měřen 

spektrofotometricky pomocí metody s Folin-Ciocaltauovým činidlem. Obsah ethanolu byl 

analyzován na HPLC pomocí refraktometrického detektoru. Cílem práce bylo porovnat, do jaké 

míry je proces výroby piva stabilní a jaké parametry se případně ve finálním výrobku mohou 

měnit. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the analysis of 3 samples of the same beer, brewed in different 

batches of the brewing process. The analyzed sample is Dalešická jedenáctka - light lager of 

11% of the Stock Brewery Dalešice, a.s., which was taken directly from the lager tanks in the 

brewery. The aspect we have examined were total protein content, total carbohydrate content, 

maltose content, total polyphenol content and ethanol content. The Hartree-lowry method was 

used to analyzed the total protein content. Total carbohydrates were measured 

spectrophotometrically using anthrone reagent. The maltose content was analysed by HPLC 

with an ELSD detector. The total polyphenol content was analyzed by the Folin-Ciocaltau 

reagent method and measured spectrophotometrically. The ethanol content was analyzed on a 

HPLC using a refractometric detector. The aim of the work was to compare to what extent the 

process of beer production is stable and what parameters may change in the final product 

. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pivo, bílkoviny, polyfenoly, sacharidy, ethanol, maltosa 

KEY WORDS 

Beer, proteins, polyphenols, carbohydrates, ethanol, maltose 
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1 ÚVOD 

Pivo je pro Českou republiku takřka národním nápojem a neodmyslitelně patří k naší historii 

i kultuře. Jedná se o nápoj, jehož jistou formu vyráběli lidé již před více než 4 000 let [1]. Od 

té doby prošla technologie výroby piva dlouhou a rozmanitou cestu až k nápojům, které dnes 

známe.  

Tato tekutina obsahuje mnoho blahodárných látek. Patří mezi ně například vitamíny, zejména 

skupiny B, dále pak fenolické látky, které mají antioxidační účinky, nebo také řadu minerálních 

látek. Jeho požití má v malé míře blahodárné účinky na zdravotní stav člověka [4]. Pozitivní 

účinky piva jsou např. prevence proti civilizačním chorobám jako je rakovina 

a kardiovaskulární choroby. Nejedná se však jenom o nápoj jako takový, ale také o tradiční 

prostředek sdružování lidí. Rozumné požití alkoholu odstraňuje napětí a stres a napomáhá 

navazování sociálních kontaktů [4]. 

V naší zemi má pivovarnictví dlouhou tradici. Češi sami patří mezi velké milovníky piva, díky 

tomu je český pivní trh velmi rozmanitý.  V posledních letech značně roste trend řemeslných 

pivovarů, minipivovarů a vaření pivních speciálů [1]. Malé pivovary však často nemají takové 

zázemí, jako již déle zavedené větší pivovary, které jsou mnohdy vybaveny dokonce vlastní 

laboratoří. Ne zcela dokonalé zázemí v kombinaci s novými varními postupy, či zkoušením 

různých surovin může vést k nestabilní senzorické kvalitě piva. Po této stránce by však měl 

každý pivovar mít svůj produkt stabilní. Na senzorický profil piva může mít vliv mnoho 

aspektů, které se v pivě mohou nacházet již na při použití vstupních surovin, nebo mohou v pivě 

vznikat v průběhu jeho výroby. Právě na zkoumání koncentrací některých těchto látek a jejich 

následné srovnání ve třech různých vzorcích stejného piva, se budu v této práci věnovat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie vaření piva 

2.1.1 Světová historie 

Pivo je jedním z nejstarších nápojů světa. Jeho počátky sahají až do doby před více než čtyřmi 

tisíci let př. n.l.  Jeho vznik je lokalizován na území tehdejší Mezopotámie, ale pravděpodobně 

k tomuto objevu došlo nezávisle v různých koutech světa a v různých dobách. Tehdejší pivo 

vzniklo zřejmě náhodným okusením zkvašené obilné kaše a když se projevili jeho účinky, 

začalo se vyrábět cíleně. V počátcích se do piva nepřidával chmel, který mu dává tak typické 

aroma, ale používalo se spoustu jiných způsobů dodání chuti. Tehdejšímu pivu se říkalo „kaš“. 

Pivo pak procházelo v průběhu historie různými změnami a vývojem. Podstatný převrat nastal 

v 15. století, kdy se do piva začal přidávat chmel. Obliba chmeleného piva postupně narůstala, 

až se chmelení zcela běžnou součástí varných receptur. Dalším velkým milníkem pro svět piva 

se stal objev Francouzského mikrobiologa Louise Pasteura. Díky jeho výzkumu se mohlo začít 

s řízením doposud spontánního procesu kvašení. Z významných osobností pro vývoj 

pivovarnictví je možné zmínit vědce Carla von Linde, který v roce 1876 vynalezl princip 

strojního chlazení, což pivovarům významně ulehčilo práci s udržováním nízké teploty pro 

kvašení [1]. 

2.1.2 Historie českého pivovarnictví 

Vaření piva má v české historii významnou roli, kterou si uchovalo až do současné doby. První 

zmínky o vaření piva na našem území se datují do roku 993 n.l. a pocházejí z Břevnovského 

kláštera. V této době bylo vaření piva hlavně v režii mnichů nebo si pivo lidé vařili jen pro 

vlastní potřebu. Při zakládání královských měst začalo být udělováno právo mílové a várečné, 

což vedlo ke sdružování pivovárečníků a zakládání společných pivovarů. Vydání Zlaté buly 

Karla IV. V roce 1356 pak přiřklo právo vařit pivo všem, díky čemuž se pivovarnictví se stalo 

rozšířenějším a rozmanitějším. V 15. století vstoupilo v platnost právo propinační, které opět 

výrobu poněkud usměrnilo. Pivovarnictví se pak stalo velmi výnosnou oblastí, což se jen 

znásobilo příchodem průmyslové revoluce. Tento milník historie s sebou přinesl využití páry 

a parních strojů v pivovarských provozech a umožnil určitý vývoz piva díky železničnímu 

provozu. Opravdový rozkvět pak s sebou přineslo 19. století, kdy došlo ke zrušení propinačního 

práva. Začaly se stavět nové pivovary, zavádět nové technologie. Do pivovarnictví se začaly 

promítat i poznatky z oblasti chemie a mikrobiologie. Neustále vylepšování techniky vaření 

piva pak vedlo ke zvýšení stability piva. Díky této skutečnosti pak mohla započít éra 

velkovýroby. 

Ve 20. století se v Českých zemích vařila více než polovina produkce piva celého Rakouska-

Uherska. Mezi tehdejší největší pivovary patřili např. Pivovar pražských sládků Braník, 
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Měšťanský pivovar v Českých Budějovicích, brněnský pivovar Moravia nebo Společenský 

pivovar v Plzni.  

Smutné období pro české pivovary přišlo v období První a Druhé Světové války a v době 

meziválečné. Tehdejší obyvatelé naší země se potýkal s nedostatkem surovin a nízkou životní 

úrovní, což se rapidně projevilo v pivovarnickém světě. Za tuto dobu u nás zanikly stovky 

pivovarů a snížila se kvalita výroby všeobecně.  

S příchodem komunistického režimu pak do života pivovarníků zasáhlo znárodňování majetků, 

tedy i pivovarů samotných. V pivovarech se začala zvyšovat produkce, a to až natolik, že 

docházelo k přetěžování pivovarů výrobní kapacity, tedy opět k poklesu kvality.  

Po pádu režimu pak přišel opačný proces privatizace, který s sebou nesl velký konkurenční boj. 

Z tohoto důvodu tehdy došlo k zániku většiny menších pivovarů. V tomto období vstupili na 

náš trh i zahraniční investoři v podobě nadnárodních společnosti, kterým byly přeprodány 

některé z pivovarů. Jednalo se např. o společnost Heineken, Carlsberg a zejména pak 

SABMiller [2]. Přesun produkce piva do těchto velkovýroben začal být českou veřejností 

vnímán negativně [3], což vedlo k současnému trendu obnovování a zakládání minipivovarů 

a řemeslných pivovarů. V roce 2017 se na území České republiky nacházelo 380 pivovarů, 

z toho 47 průmyslových a 340 minipivovarů [2]. Česko je zemí s největším počtem pivovarů 

na světě (v přepočtu na obyvatele) [1]. 

2.2 Současné pivovarnictví 

2.2.1 Rozdělení podle technologie 

Výroba piva se může lišit zejména způsobem kvašení. Můžeme mít kvašení takzvaně spodní 

a svrchní. Liší se od sebe zejména druhem použitých kvasinek a teplotou, při které kvašení 

probíhá. Méně rozšířeným druhem je pak spontánní kvašení, kterým vznikají piva poměrně 

odlišných chutí.  

2.2.2 Rozdělení podle stupňovitosti 

Stupňovitost u piva se vyjadřuje dnes již výhradně v procentech a počítáme ji jako procentuální 

obsah výchozích surovin v mladině před tím, než nastane kvašení piva. Stupňovitost úzce 

souvisí s podílem alkoholu v pivě, neboť obsah alkoholu je úměrný množství zkvasitelných 

cukrů v mladině [1]. 

2.2.3 Rozdělení podle barvy 

Barva piva závisí zejména na druhu použitých sladů. Podle barvy je možné pivo rozdělit do tří 

základních skupin. První je světlé pivo, které je vařeno majoritně ze světlých sladů. Dále pivo 

tmavé, jehož barvy se dosahuje použitím více pražených sladů. A nakonec je to pivo polotmavé, 

kde se využívají různé směsi sladů, jak více, tak méně praženého. 
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2.3 Suroviny pro výrobu piva 

„Pivo je slabě alkoholický nápoj, který se po staletí vyrábí z obilných sladů, vody a chmele za 

účasti mikroorganismů – pivovarských kvasinek [4].“ Tyto suroviny jsou skutečně základními 

a neodmyslitelnými složkami piva, i když v současné době se někdy přechází k využívání 

náhražek sladu nebo chmele hlavně z ekonomických důvodů. V následujících podkapitolách 

budou jednotlivé suroviny blíže popsány. 

2.3.1 Slad 

Klíčovou surovinou výroby piva je slad, ten se vyrábí hlavně z ječmene a vody. Lze sladovat 

více druhů obilovin, ale ječmen je nejrozšířenějším. Druhou nejčastěji sladovanou obilovinou 

je pšenice [8]. 

2.3.1.1 Historie sladařství 

Původní výskyt ječmene byl ve formě planého ječmenu, který se do Evropy dostal 

pravděpodobně před 7000–4000 let př.n.l. v souvislosti s migrací obyvatelstva ze severní 

Afriky přes Gibraltar, nebo také ze Sibiře přes jižní Rusko Podunajím.  Písemná zmínka 

o pěstování ječmene na našem území je poprvé ze 13. století. V té době se vařila piva spíše 

z pšenice. V 19. a 20. století byl již jarní ječmen nejdůležitější obilninou na Moravě [7]. 

V počátcích se mezi druhy ječmene nehledal rozdíl, v průběhu historie se ale přišlo na to, že se 

kvalita piva odvíjí mimo jiné i od druhu ječmene, ze kterého je slad vytvářen. Toto zjištění 

společně s poznatkem, že ječmen začíná degenerovat, vedlo k počátkům šlechtitelství v této 

oblasti. Dnes většina sladů u nás pochází z odrůdy Hordeum distichum var. nutans, která patří 

k nejkvalitnějším odrůdám ječmene na světě [8]. 

2.3.1.2 Stavba a složení ječmene 

Rostlina ječmene je tvořena z kořenové soustavy, stébla, listů a květu. Květ je chráněn pluchou 

a pluškou. Obilka se skládá z obalu, zárodku a endospermu. Ze zárodku při klíčení přicházejí 

podměty k aktivaci enzymů. Endosperm tvoří největší část obilky, jedná se o zásobník 

sacharidů, bílkovin a ostatních technologicky důležitých látek. 

Složení ječmene je popsáno v tabulce č.1. 

2.3.1.3 Kontrola kvality 

V současnosti je sladovnická kvalita hodnocena pomocí „Ukazatele sladovnické jakosti“ (USJ). 

Mezi hodnocené parametry patří obsah dusíkatých látek, který by se měl v sušině pohybovat 

v rozmezí okolo 10,7 % – 11,2 %. Dále je hodnoceným parametrem obsah extraktu v sušině 

sladu, který by měl být více než 82 %. Relativní extrakt při teplotě 45 °C by se měl pohybovat 

okolo 37 %. Kolbachovo číslo by mělo nabývat hodnoty 40. Hodnocená je také diastatická 

mohutnost, která by měla dosahovat nad 250 j. Wk., nebo také dosažitelný stupeň prokvašení, 

jehož procentuální hodnota by měla být nad 82 %. Friabilita, což je schopnost sladu rozdrolit 

se, bývá kolem 85 %. Obsah β-glukanů ve sladině pak správně nepřesahuje míru 150 mg/l. 
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Tabulka 1- chemické složení obilky ječmene (tabulka převzata z [9]) 

Látka obsah v obilce [%] 

Sacharidy  

Škrob 60 – 65 

Z toho amylosa 17 – 24 

Z toho amylopektin 76 – 83 

Nízkomolekulární 

sacharidy 
 

Sacharóza 1 – 2 

Ostatní cukry 1 

Rafinosa 0,3 – 0,5 

Maltosa 0,1 

Glukosa 0,1 

Fruktosa 0,1 

Neškrobové polysacharidy  

Hemicelulosy:  

Beta-glukany 3,3 – 4,9 

Pentosany 9 

Celulosa 4 – 7 

Tuky 3,5 

Fosfáty - 

Fytin 0,9 

Fenolické látky 0,1 – 0,6 

Dusíkaté látky 7 – 18 

Rozpustné dusíkaté látky 1,9 

Albuminy a glubuliny 3,5 

Hordeiny (prolaminy) 3 – 4 

Gluteliny 3 – 4 

Minerální látky 2 

2.3.1.4 Výroba sladu 

Pro výrobu piva je nutné přeměnit ječmen ve slad, který díky procesu klíčení a následným 

úpravnám obsahuje důležité enzymatické a aromatické látky. Postup sladování probíhá od 

máčení ječmene přes následné klíčení, sušení a hvozdění zeleného sladu až po úpravu 

odsušeného sladu, jeho skladování a následnou expedici. Při sladování poskytneme zrnu 

optimální podmínky pro naklíčení, kdy se aktivují enzymy, hlavně cytolytické, proteolytické 

a amylolytické. Díky hvozdění, tedy působení vyšší teploty pak dochází k reakcím 

vyvolávajícím změnu chuti a barvy. Právě i na tom, jak je slad upražen závisí druh sladu. 

Základním a nejvíce používaným sladem u nás je tzv. slad Plzeňský. K němu jsou většinou 

přidávány jiné slady již podle toho, jaká je konkrétní receptura pivovaru. Další velmi běžné 

slady jsou například Mnichovský slad, Karamelový slad, slad Barvící a mnoho dalších. 

2.3.1.5 Náhražky sladu 

Náhražky sladu, nazývané též surogáty se používají většinou k částečnému nahrazení sladu, 

a to zejména z důvodů ekonomických, dále ale někdy i technologických. V Česku se používají 
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spíše omezeně, ale v některých zemích je jejich používání poměrně rozšířeno. Náhražky dělíme 

na dva typy, a to škrobnaté a cukerné. 

2.3.2 Voda 

Mezi základní suroviny pro výrobu piva patří také voda, které je v pivovarnictví využíváno 

velké množství. Uvádí se že, na 1 litr piva se spotřebuje i 8 litrů vody (pokud počítáme i sanitaci 

atd.) [1]. Vodu používanou v provozu pivovaru dělíme na varní vodu (Musí splňovat pravidla 

hygienické nezávadnosti a samozřejmě musí být pitná, její charakter ovlivňuje kvalitu 

a specificitu piva), dále pak vodu mycí a sterilizační (Tato voda by měla být bez 

mikroorganismů a chemických kontaminantů) a provozní vodu (Tato voda musí odpovídat 

standardům zvolené operace a používaného zařízení) [4]. Složení vody má velký vliv na finální 

chuť, stabilitu a chování piva. Přírodní vody jsou vlastně koncentrovaným roztokem iontů, 

jejichž obsah závisí na geologickém složení podloží, v němž se voda nachází. 

V tabulce č. 2 je uveden přehled nejhojněji se vyskytujících iontů v běžných vodách. 

U iontů obsažených v pivě je vždy důležitá rovnováha, v malém množství mohou být 

prospěšné, dokonce i nezbytné pro dobré pivo, ale ve větších koncentracích mohou mít zcela 

negativní vliv. 

Hořečnaté ionty jsou součástí varní vody zcela běžně. Jsou důležitými aktivátory enzymů, ale 

ve zvýšeném množství působí hořkou a nakyslou chuť. 

Důležitým iontem je také kationt vápenatý, který stimuluje činnost některých sladových 

enzymů, snižuje degeneraci buněk kvasinek, kompenzuje nadbytek hořečnatých iontů. Dále má 

také pozitivní vliv při flokulaci kvasnic. Neblaze však působí v interakci se šťavelany, kdy 

vznikají nebiologické zákaly a je podporováno přepěňování piva (tzv. gushing). 

Tabulka 2 - Základní ionty obsažené ve vodách z běžných zdrojů (převzato z [7]) 

Kationty Anionty 

H+ OH− 

Na+ Cl− 

K+ HCO3
− 

NH4
+ CO3

2− 

Ca2+ NO3
− 

Mg2+ SO4
2− 

Mn2+ Fosforečnany 

Fe2+ a Fe3+ křemičitany 

Při přebytku sodných a draselných kationtů vzniká drsná příchuť piva, navíc draslík má 

inhibiční účinek na některé sladové enzymy při přípravě mladiny. Na druhou stranu má ale 

draslík pozitivní fyziologický účinek při kvašení. 

Železnaté a železité ionty mohou způsobit přibarvení rmutů, mladiny a pivní pěny, dále snižují 

plnost chuti piva. Kladně však působí na stabilitu pěny. 
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Kationty manganaté jsou důležité pro množení kvasinek, nebo jako důležité kofaktory enzymů. 

Ve vysokých koncentracích mají podobné negativní účinky jako železo. 

Zinečnaté ionty stimulují kvašení. Větší množství však může být toxické a zhoršuje stabilitu 

piva. 

Ionty amonné jsou indikátorem organické kontaminace vody. Stejně tak aniont NO2
− indikuje 

mikrobiální činnost. 

Síranové ionty působí příznivě na koloidní a senzorickou stabilitu piva. Ve větší míře může 

negativně ovlivnit chuť piva. 

Chloridové ionty pak inhibují flokulaci kvasinek, podporují působení amyláz. Ve formě 

chloridu sodného zvyšují plnost chuti, ale je nutné opět hlídat množství, aby nedošlo k zdrsnění 

chuti, jak je již zmíněno u sodných iontů. V přírodních vodách jsou také rozpuštěny plyny jako 

oxid uhličitý, chlor nebo sulfan. 

Voda pro využití v pivovarských provozech se upravuje tak, aby odpovídala požadavkům 

výroby. Mezi postupy používané při úpravách vod patří odstranění větších pevných nečistot, 

odželezování a odmanganování, odstranění dusičnanů, odstranění křemičitanů, odstranění 

volného agresivního oxidu uhličitého, dekarbonizace a odsolení vody, přidávání kyselin, 

přidávání chloridu vápenatého a síranu vápenatého, odvzdušnění a sterilizace vody [4]. 

2.3.3 Chmel 

Chmel je pro výrobu piva dnes už naprosto neodmyslitelný a od jeho druhu a množství se do 

velké míry odvíjí charakteristická chuť a vůně piva. Dodává pivu příjemně hořkou chuť 

a typické aroma. Česká republika je v pěstění chmele velmi úspěšná. Chmel se pěstuje zejména 

ve třech oblastech a to Úštěcko, Tršicko a zejména Žatecko. Skoro třetina českého chmele se 

však vyváží do zahraničí [8]. 

2.3.3.1 Stavba a složení chmelu 

Chmel se skládá ze stopky, vřeténka, pravé a krycí listeny a při oplození je přítomno ještě 

semeno. Na vnitřní straně listů se při zrání chmele nachází pryskyřičná zrna lupulinu. Chemické 

složení chmelu popisuje tabulka číslo 3. 

Pro kvalitu chmele je rozhodující zejména to, kolik obsahují pivovarsky hodnotných tedy 

pryskyřic, polyfenolů a silic. Chmelové pryskyřice dodávají pivu právě již zmíněnou nahořklou 

chuť. Zcela zásadní jsou z pivovarského hlediska α-hořké kyseliny (humulon, kohumulon, 

adhumulon). Obsah α-hořkých kyselin se udává pomocí konduktometrické hodnoty 

v procentech. Naše chmely mívají obvykle hodnotu kolem 3–5 % [8]. Další složkou pryskyřic 

jsou β-hořké kyseliny (lupulon, kolupulon, adlupulon) a nespecifické měkké a tvrdé pryskyřice. 

Polyfenoly neboli třísloviny jsou sloučeniny typu bioflavonoidů a fenolové kyseliny, které mají 

při vaření důležité technické vlastnosti. Sráží vysokomolekulární bílkoviny v podobě 

bílkovinotříslovinového komplexu a mají antioxidační účinky. Neméně důležitou vlastností je 

pak to, že dodávají pivu výraznost a říznost. V chmelu se také může vyskytovat určitý podíl 

cizorodých látek pocházejících z postřiků, ale pouze ve velmi malém množství. 



14 

 

Tabulka 3 - chemické složení chmelu (tabulka převzata z [10]) 

Látka 
Procentuální 

obsah 

Voda 8–12 

Celkové pryskyřice 15–20 

fenolové látky 2–6 

Silice 0,2–2,5 

Vosky a lipidy 1–3 

Dusíkaté látky 12–15 

Sacharidické látky 40–50 

Minerální látky 6–8 

2.3.3.2 Dělení chmele 

Chmel má mnoho odrůd, poskytujících rozsáhlou škálu vůní a chutí. Můžeme jej dělit na jemné 

aromatické odrůdy, aromatické, hořké a vysokoobsažné. Dále chmel rozčleňujeme podle 

zbarvení chmelové révy na zeleňáky a červeńáky [8]. Ovšem způsoby dělení se mohou lišit. 

2.3.3.3 Zpracování chmele 

Při zpracování chmele mají velký vliv procesy sušení a balení. Projeví se pak v rychlosti stárnutí 

produktu na skladě. Při kontaktu s kyslíkem dochází k oxidačním změnám pivovarsky 

důležitých látek. Obsah vody v čerstvém chmelu se musí snížit z až 80 % na pouhých 10–11 

%. Na sušení používáme např. komorové sušárny nebo sušárny pásové. Dalším krokem úpravy 

pak bývalo síření chmele, které slouží ke konzervování. V posledních letech se ale síření 

provádí jen výjimečně, neboť moderní postupy snížily riziko plísňové kontaminace. Chmel se 

před skladováním ještě lisuje a následně se ukládá do temných, chlazených místností. 

2.3.3.4 Chmelové výrobky 

Z hlávkového chmele je poměrně malá výtěžnost, a proto se velký podíl zpracovává na 

chmelové výrobky. Chmel se upravuje mechanicky, fyzikálně či chemicky. 

Mechanická úprava chmele zachovává nejvíce podobné vlastnosti přírodnímu. Chmel se 

převádí do granulované formy, většinou pelet. 

Dalším druhem úpravy je fyzikální způsob, který se realizuje pomocí rozpouštědel. Nejčastěji 

používaným rozpouštědlem je etanol nebo oxid uhličitý. 

Chemickou cestou se vyrábí izoextrakty a izopelety, které obsahují izomerizované 

a redukované hořké kyseliny. Tyto chmelové výrobky však nedokáží nahradit některé vlastnosti 

skutečného chmele a jsou schopny předat pouze chmelovou hořkost [8]. 
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2.3.4 Kvasinky 

Pivovarské kvasinky jsou houbovité, jednobuněčné organismy. Jedná se o fakultativně 

anaerobní mikroorganismy, které se rozmnožují při kultivaci nepohlavně. Používají se 

k přeměně zkvasitelných cukrů na ethanol a oxid uhličitý. Přeměna je vystižena touto rovnicí:  

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH + vedlejší metabolity + teplo 

Mezi vedlejší produkty této reakce patří např. glycerol, acetaldehyd, diacetyl, kyselina octová 

a další. 

Pro pivovarství jsou nesmírně důležité i přes to, že se jim význam začal přikládat až později 

než ostatním surovinám. V dnešní době existuje mnoho druhů kvasinek. Kombinace 

chromosomů v každém jednotlivém provozním kmeni pivovarských kvasinek je jedinečná 

a díky tomu umožňuje identifikaci jednotlivých kmenů [4]. Každý druh kvasinek, používaný 

v provozu pivovaru by měl mít definované a neměnné vlastnosti, čehož se potom využívá při 

procesu výroby, který by měl být stabilní. Při výrobě piva vzniká ohromné množství odpadních 

kvasinek. Po 1 hl piva zůstává asi 200 g kvasinek. Toho se dá využít a zhodnotit tak tento 

odpadní materiál a zefektivnit výrobu [11].  

V pivovarnictví se využívají zejména dva typy kvasinek, a to kvasinky svrchního kvašení 

a spodního kvašení. Mezi těmito typy jsou pozorovatelné rozdíly jako třeba složení buněčných 

stěn, stupeň zkvášení α-rafinosy, technologické vlastnosti, teplota atd. [4]. 

 Pro tradiční český ležák jsou charakteristické kvasinky spodního kvašení označované jako 

Sacharomyces cerevisiae uvarum. Tyto kvasinky mají hydrofilní povrch a sedimentují na konci 

kvasného procesu ke dnu. Optimální teplota pro jejich využití je 7–15 °C.  

Kvasinky svrchního kvašení jsou používané pro piva typu ALE a optimální teplotou je pro ně 

18–22 °C. Povrch buňky této kvasinky je hydrofobní a při kvašení je pak kvasinky vynášena 

na povrch vzniklým oxidem uhličitým. 

2.3.4.1 Stavba a složení kvasničné buňky 

Jedná se o eukaryotickou buňku kulovitého až vejčitého tvaru. Velikost této buňky je obvykle 

6–8 μm. Kvasinka obsahuje chemické sloučeniny, které jsou popsány v následující tabulce. Ke 

každé skupině látek je zde uveden i výskyt a funkce. 

Tabulka 4 - skupiny a význam látek v kvasničné buňce (tabulka převzata z [4]) 

sloučeniny výskyt Funkce 

Bílkoviny Cytoskeleton, 

ribosomy, actin, 

tubulin 

Stavba buňky, enzymy 

Glykoproteiny Buněčná stěna a její 

enzymy 

Flokulace 
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Polysacharidy Buněčná stěna, 

cytoplasma 

Stavba buňky, zásobní látky 

Lipidy Membrány Stavební, zásobní a signální 

látky 

Nukleové 

kyseliny 

(DNA) 

Jádro, mitochondrie Zásoba genetické informace 

Nukleové 

kyseliny 

(RNA) 

Cytosol, mitochondrie Přenos inforace 

2.3.4.2 Skladování a péče o kvasinky 

Spotřeba kvasinek je poměrně velká a v rámci zefektivnění a snížení finanční náročnosti výroby 

se kvasinky dají nasadit opakovaně. V tomto případě však musí být zaručeno kvalitní 

skladování, které zachovává viabilitu a vitalitu kvasinek a zabraňuje jejich kontaminaci.  

Skladování by mělo být co nejkratší, maximální doba je však závislá na podmínkách 

uchovávání, mikrobiologické čistotě kvasnic, generaci kvasnic a jejich fyziologickém stavu 

v okamžiku stažení z mladého piva. Mezi podmínky skladavoní zařazujeme hlavně teplotu, 

dobu hladovění, oxidativní stres a míchání.  

2.4 Pivo a zdraví 

Názory na účinky piva a alkoholu na lidský organismus se velmi liší. Objektivní hledisko 

bychom mohly získat pouze na základě exaktní analýzy. Pravdou je, že můžeme pozorovat jak 

pozitiva, tak negativa požívání piva. Pravděpodobně nejvíce rozhodující je množství požitého 

nápoje. Zatímco nadměrná konzumace alkoholu je zdraví škodlivá, u střídmého požívání 

alkoholu pozorujeme spíše pozitivní účinky [4]. Co to ale znamená střídmé množství? 

„Odborné prameny se poměrně dobře shodují na tom, že je to takové množství alkoholu, které 

odpovídá dvěma velkým pivům v případě mužů, a dvou, ovšem malých piv u žen denně [2].“  

K pozitivům pití piva se řadí např. prevence proti civilizačním chorobám jako je rakovina 

a kardiovaskulární choroby. Proti těmto nemocem působí zejména fenolické látky, hořké látky 

a isoxantohumol. Právě fenolické látky, jsou schopny na sebe vázat volné kyslíkové radikály, 

které často stojí za vznikem těchto chorob [4]. Isoxantohumol je také známý pro své 

antioxidační účinky, bohužel je jej v pivě však velmi malé množství [5]. 

Jedním z faktorů způsobujících kardiovaskulární choroby je vyšší obsah homocysteinu v krvi, 

kterému se dá zabránit zvýšeným příjmem vitamínu B, který je hojně v pivě obsažen. Dále se 

konzumaci alkoholu přisuzuje účinek na snížení poměru HDL/LDL. Díky tomu se klesá 

ateroskleróza a srážení krve [4]. 

Některé látky v pivě také potlačují nežádoucí změny u žen v klimakteriu. Fenolické sloučeniny 

interagují s intracelulárními estrogenovými receptory, což vede ke zvýšení hormonální 
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rovnováhy při menopauze [6]. Ženy v tomto období mohou mít také problém s osteoporózou 

proti níž působí blahodárně isoxantohumulon [4]. 

Pivo však má samozřejmě i negativní účinky, nepříznivě mohou působit například cizorodé 

látky pocházející ze surovin, nebo vznikající při průběhu vaření. Velmi škodlivé jsou N-

nitrosaminy, které vznikají při hvozdění reakcí oxidů dusíku s aminosloučeninami sladu. Dále 

se v pivě mohou vyskytnout mykotoxiny, pocházející nejčastěji ze špatného skladová sladu. 

Škodlvá může být i přítomnost těžkých kovů a některých dalších prvků [4]. 

2.5 Technologie výroby piva 

Pivo je vyráběno dnes již s velkou pomocí automatických systémů, to ale neznamená, že práce 

sládka není na varně zapotřebí. Každý proces je třeba hlídat, neboť se může vždy lišit už jen 

kvůli tomu, že suroviny nemusí být vždy zcela stejné. Proces výroby piva má dlouholetou 

tradici a již ustálený sled fází, které jsou popsány níže. U operací prováděných při výrobě 

rozlišujeme tzv. horkou a studenou fázi. Do fáze horké zařazujeme výrobu mladiny, do studené 

pak kvašení a závěrečné úpravy. 

2.5.1 Šrotování 

Účelem této operace je vymletí endospermu zrn na vhodné podíly jemných a hrubých částic, za 

současného uchování celistvosti obalu. Ten později při scezování hraje důležitou roli 

přirozeného filtru. Tento proces je mechanický a po jeho skončení by neměly být ve sladovém 

podílu žádná celá zrna. Rozemletí zrnek je nezbytné, kvůli zpřístupnění extraktivních látek 

sladu, které nadále umožňují biochemické změny. Pro rovnoměrný chod šrotovníku je třeba 

zajistit vyrovnanou jakost sladu. 

Slad je obvykle uskladněn na sladové půdě odkud se dané množství sladu před vařením odebere 

a projde očištěním od prachu a nečistot. Slad se také musí přesně zvážit, aby bylo později možné 

počítat výtěžek. Poté je možné slad převést do dávkovacího zařízení. V této fázi je již vše 

nachystáno pro mletí samotné. Způsob mletí se většinou volí dle scezovacího zařízení, které 

máme k dispozici. Mele se většinou na šrotovnících opatřených dvěma, čtyřma, pěti nebo šesti 

válci. Rozlišujeme několik základních postupů mletí a to mletí sladu za sucha, mletí sladu za 

sucha s oddělením jednotlivých frakcí, mletí s kondiciováním, mletí namočeného sladu 

a příprava velmi jemného moučnatého šrotu. Se sešrotovaným sladem by se mělo ideálně začít 

do dvou hodin vařit, jinak může mít delší stání vliv na stabilitu piva [4]. 

2.5.2 Vystírka a zapářka 

Vystírka je důležitým procesem, protože díky ní se dosahuje optimální regulace pro chemické 

a biochemické procesy v následných fázích. Převod látek do roztoku ovlivňuje celý další proces 

výroby piva a také jeho kvalitu. Trvá asi 10–30 minut (podle zvoleného způsobu). Slad obsahuje 

pouze malý podíl látek, které jsou rozpustné ve vodě např. cukry, sacharózu, malé množství 

maltózy, glukózu, fruktózu, gumovité látky, β-glukany, pentozany, nízkomolekulární dusíkaté 

látky, lipidy, fenolické látky, anorganické sloučeniny a velmi málo enzymatických látek. Ty 
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jsou podporovány při zapářce, zejména enzymy cytolytické a proteolytické, které umožňují 

degradaci obalů a zpřístupnění škrobu díky amylolytickým enzymům. Vystírka se odehrává 

smícháním tzv. sypání, což je pevný podíl, a nálevu, což je objem vody. Pokud je vařeno pivo 

se záměrem uvařit světlý nápoj, míchá se řidší rmut. Pokud je vařeno pivo tmavé, tak je rmut 

obvykle hustší. Hlavní nálev se někdy dělí do dvou částí. První částí se provádí vystírka 

a druhou částí zapářka. Některé menší pivovary z kapacitních důvodů smíchají sypání hned 

s celým podílem vody a ten následně ohřívají na zapařovací teplotu. Používají se tři způsoby 

vystírky, které se volí podle kvality sladu, postupu rmutování, zařízení varní soupravy 

a požadavků na kvalitu mladiny. Prvním z těchto postupů je studené vystírání s teplotou pod 

20°C. Dále se používá vystírání teplé, které probíhá za teploty 35–38 °C. Existuje také horké 

vystírání, probíhající při teplotě 50–62 °C. V českém pivovarnictví je nejběžnějším způsobem 

teplé vystírání. Vystírání probíhá ve vystírací nádobě, která je vybavena vystěradlem, 

míchadlem, párníkem, vypouštěcím otvorem a zařízením pro měření teploty [4]. 

2.5.3 Rmutování 

Rmutování se provádí za účelem převést do roztoku škrob, vhodný podíl bílkovin a také dalších 

látek z extraktu a následně umožnit enzymatické procesy, díky kterým se škrob štěpí na 

zkvasitelné cukry. Škrob je polysacharid, skládající se z molekul glukosy. Ta obsahuje amylózu 

a amylopektin, které jsou následně štěpeny pomocí enzymů amyláz. Účinek enzymů je závislý 

na teplotě, pH a době působení [7]. Štěpení škrobu probíhá za působení fyzikálně-chemických 

a enzymatických procesů ve třech stupních, které se nazývají mazovatění, ztekucení a zcukření.  

Rmutovací souprava bývá obvykle složena z jedné, dvou, tří nebo ve výjimečných případech 

dokonce čtyř nádob válcovitého tvaru, záleží na typu používaného rmutování. 

V základu rozlišujeme dva druhy rmutování, a to rmutování infuzní a dekokční. Zvoleným 

postupem lze korigovat rozdíly v kvalitě surovin. Vlastnosti piva jsou však poměrně hodně 

ovlivněny rmutovacím procesem. Rozdílnými technologickými procesy rmutování jsme 

schopni dosáhnout podobných výsledků z hlediska analytických výsledků, ale na chuti se 

odlišnost postupu velmi projeví. Proto je nutné pro zachování charakteru udržovat postup 

rmutování [14]. 

Infuzní rmutování s sebou přináší výhodu nižší investice do zařízení, jednoduchosti procesu 

a energetické nenáročnosti. Na druhou stranu piva vyráběná touto cestou mají světlejší barvu 

a méně výraznou chuť. Navíc je potřeba velmi důkladně rozluštěný slad s vysokou 

enzymatickou aktivitou a trvalé míchání při teplotních prodlevách. Průběh infuzního rmutování 

je následující: vystření šrotu probíhá ve vodě o teplotě 60–62 °C. Při této teplotě se vyčkává asi 

30–40 minut. Dále se obsah zahřeje na 72 °C kdy se zařazuje časová prodleva dvaceti minut. 

Posléze dochází k zahřátí na odrmutovací teplotu 76 °C, ve které dílo odpočívá zhruba dvacet 

minut. Zvláštním případem infuzního rmutování je rmutování skokem, které se ale používá 

pouze pro výrobu speciálních piv s nízkým obsahem alkoholu [7]. 
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Tabulka 5 - optimální teploty a pH působení amylolytických enzymů (tabulka převzata z [7]) 

enzym Štěpené vazby Optimální pH 
Optimální 

teplota [°C] 

Teplota 

inaktivace 

[°C] 

α-amylasa 

α-1,4 

nespecificky 

uprostřed 

řetězců 

5,6–5,8 72–75 >80 

β-amylasa 

α-1,4 od 

neredukujících 

konců řetězců 

5,4–5,6 60–65 >70 

hraniční 

dextrinasa 

α-1,6 

hraničních 

dextrinů 

5,1 55–60 >65 

maltasa 

α-1,4 

v molekule 

maltosy 

6,0 35–40 >40 

sacharasa 

α₁, β₂ 

v molekule 

sacharózy 

5,5 50 >55 

 

Tabulka 6 - optimální teploty a pH působení proteolytických enzymů při rmutování (převzato 

z [7]) 

Enzym Optimální pH 
Optimální teplota 

[°C] 

Endopeptidasy 5,0 40–50 (60) 

exopeptidasy 

karboxypeptidasy 5,2 50 (60) 

aminopeptidasy 7,2 40–45 

dipeptidasy 8,2 40–45 

 

Dekokční rmutování může probíhat jednormutovým způsobem, který je podobný infuznímu 

způsobu, třírmutovým způsobem, který je extrémně zdlouhavý a energeticky náročný, nebo 

dvojrmutovým způsobem, který je nejvíce používaný. Tento způsob rmutování trvá více než tři 

hodiny a probíhá takto: Po učinění vystírky do vody o teplotě 37 °C a následné zapářky na 

52 °C se oddělí část celého díla. Této části se říká první rmut a musí být přesně tak velká, aby 

po jejím povaření a navrácení ke zbytku díla, stoupla teplota celého objemu na požadovanou 

teplotu. Rmut se zahřívá nejprve gradientem 1 °C za minutu až na 63 °C, kde se nechá 10–20 

minut odpočinout. V dalším kroku se gradient ohřevu sníží na 0,7 °C za minutu a pokračuje se 

ve vyhřívání až do 72–74 °C. V této chvíli je opět zařazena prodleva, tentokrát 5–10 minut. 

V posledním kroku se teplota zvyšuje až do varu gradientem 1,5 °C za minutu a po jeho 

dosažení se nechá 15–20 minut povařit. U tmavých piv výrazné chuti může být doba vaření 

o něco delší. Po povaření je rmut navrácen ke zbytku díla a to pomalu, za stálého míchání, aby 

nedošlo k lokálnímu přehřátí. Tímto spojením dojde ke zvýšení teploty celého díla na 62–64 

°C. V tento moment můžeme odebrat takzvaný druhý rmut, který se stejným postupem jako 
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v první fázi zahrává na 72–74 °C a následně je přiveden k varu a opět povařen asi 15 minut. Po 

opětovném smíchání částí stoupne teplota celého díla na 75–78 °C neboli odrmutovací teplotu. 

 

Obrázek 1- příklady rmutovacích postupů (převzato z [7]) 

2.5.4 Scezování 

Scezování je chemicko-fyzikální proces, jehož cílem je získat čirou sladinu a maximum 

extraktu, který byl získán ze vstupních surovin. Při tomto procesu je oddělen extrakt od 

nerozpustných podílů rmutu. Scezování je nejzásadněji ovlivněno několika faktory, mezi které 

patří kvalita sladu, složení sladového šrotu, míra degradace vysokomolekulárních látek, teplotní 

podmínky a procesní zařízení [4]. 

Tento proces obvykle probíhá ve scezovací kádi. Ta má cylindrokónický tvar a může obsahovat 

scezovací kohouty. Dno nádoby má zhruba každého 1,5 m² plochy otvor s odvodným potrubím. 

Velikost scezovacího dna vymezuje výkon varny. Dále pak scezovací káď obsahuje takzvané 

jalové dno, které je vyjímatelné a slouží k zadržování mláta. Na každý 1 m² obsahuje 2500–

3000 štěrbinek. Dále pak scezovací nádoba obsahuje kypřidlo, kropidlo a další vybavení, které 

je zobrazeno na obrázku č. 3 [4]. 
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Obrázek 2 - schéma scezovací soupravy (převzato z [4]) 

Toto schéma vyobrazuje běžnou scezovací káď, která je opatřena kropidlem (1), kypřidlem (2), 

scezovacím jalovým dnem (3), sběrnými trubkami sladiny (4), scezovacími kohouty (5), 

hydraulickým zvedáním kypřidla (6), ukazatelem výšky kypřidla (7), čerpadlem (8), 

zásobníkem kapaliny (9). Čísla 10 a 11 pak zobrazují řezy scezovacími dny a číslo 12 segment 

scezovacího dna. 

 Scezování probíhá ve dvou fázích, a to stahování předku a vyluhování mláta neboli 

vyslazování. Předtím než se začne se samotným scezováním, napouští se mezi plné a jalové 

dno voda o teplotě 78 °C, aby vytlačila vzduch a ohřála dno [15]. Po promytí vodou se do 

nádoby napustí rmut a nechá se odpočinout, mezitím mláto sedimentuje na scezovací dno kádě 

a vytváří vrstvu vysokou asi 20–30 cm, přes kterou následně protéká a čistí se sladina [16]. 

První část sladiny bývá kalná, a tak se vrací zpět a znova se přežene přes přirozený filtr z mláta. 

Dále pak již probíhá druhá část procesu, kterou nazýváme vyslazovaní. Jedná se o prolévání 

mláta horkou vodou, za současného kypření mláta až do doby, než je koncentrace extraktu 1 % 

[17]. Celý proces trvá přibližně dvě hodiny. Nejrychleji se vyluhovávají cukernaté, dusíkaté 

a další snadno rozpustné látky zachycené na povrchu částic a v kanálcích mláta. Na konci 

procesu už se uvolňují spíše méně žádoucí látky jako fenolické látky, hořké látky sladu, lipidové 

složky, minerální látky atd… Větší obsah těchto látek může mít za nísledek zhoršení 

organoleptických a fyzikálně chemických vlastností piva [4]. 

Tabulka 7 - průměrné základní složení sladového mláta (tabulka převzata z [4]) 

Složka Obsah v mokrém mlátě [%] Obsah v suchém mlátě [%] 

Voda 75,0–80,0 10,0 

Vyloužitelný extrakt 0,5–1,0 4,0–5,0 

Veškerý extrakt 1,5–3,0 5,0-8,0 

Dusíkaté látky 5,0 23,0 

Stravitelné bílkoviny 3,5 15,0 
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2.5.5 Chmelovar 

„Chmelovar je jednou z nejdůležitějších operací pivovarské technologie a z mnoha hledisek 

určuje nebo alespoň vytváří předpoklady pro dosažení požadovaných kvalitativních vlastností 

piva.“ [18]. Při chmelovaru probíhá mnoho biochemických, chemických a fyzikálních dějů. 

Tyto děje mají za následek dosažení několika změn, které jsou účelem chmelovaru. Jedná se 

zejména o zahuštění mladiny, sterilaci mladiny a inaktivaci enzymů, koagulaci bílkovin 

a tvorbu lomu, rozpuštění a izomeraci hořkých chmelových látek, tvorbu redukujících 

a aromatických látek, odstranění nežádoucích aromatických látek a jako výsledek těchto dějů 

také změnu barvy a pH [19]. Reakce a celý průběh chmelovaru je ovlivněn několika faktory, 

jako je teplota varu, mechanický pohyb vroucí mladiny, odpar, celková doba varu a další. 

Mladina je z 90 % tvořena sacharidickými složkami z nichž asi 68–75 % je zkvasitelných. 

Pouze malá část těchto látek podléhá interakcím s dusíkatými složkami. Ty tvoří podstatně 

menší podíl mladiny, ale zato poskytují větší variabilitu reakcí. Patří mezi ně například 

denaturace a koagulace vysokomolárních dusíkatých sloučenin. Tyto reakce markantně 

ovlivňují některé vlastnosti mladiny a následně piva hlavně koloidní stabilitu, trvanlivost pěny 

senzorické vlastnosti a další. Velmi důležitým chemickým procesem je také soubor reakcí 

nízkomolárních dusíkatých složek mladiny s přítomnými monosacharidy, nazývaný 

Maillardovi reakce. Díky těmto reakcím vznikají charakteristické chutě a vůně, které pak 

pomáhají vytvářet senzorický profil piva [19]. 

Chmelovar probíhá v mladinové pánvi válcovitého tvaru se dnem, které je přizpůsobeno druhu 

ohřevu. Nádoba je opatřena kuželovitým víkem, párníkem. Většinou je celonerezová a bývá 

velmi dobře tepelně izolovaná [7]. 

Při chmelovaru se ohřeje celý obsah sladiny až k varu, u některých topných zařízení je nutné 

doprovázet ohřev stálým mícháním. Odebere se vzorek ke stanovení koncentrace a zcukření. 

Při chmelovaru je nutné dosáhnout požadovaného vyloučení dusíkatých látek, vytěkání DMS 

a izomerace hořkých látek. Také po ukončení chmelovaru musí mít mladina požadovanou 

koncentraci. Při vyslazování totiž došlo k zředění sladiny, a to je v této fázi třeba změnit 

odpařením zhruba 10 % obsahu [7]. Celý chmelovar trvá asi 100–120 minut [15]. 

Množství chmele, který je na dávku přidáván se liší dle druhu piva a jedinečné receptury, kterou 

má každý pivovar vlastní, ale na pivo desetistupňové se přidává kolem 250 g chmele na 1 hl 

piva. U ležáků asi 400 g na 1 hl piva a u tmavých piv pak 200 g na 1 hl piva [15]. Chmel je 

možné přidávat na více způsobů, nejčastěji se však používá přidávání chmele natřikrát, někdy 

nadvakrát a nejméně často pak najednou. Čím pozdější je dávka aromatického chmele, tím větší 

zbytkový podíl aromatických silic si mladina uchová [7]. Nejprve se dávkují vysokoobsažné 

chmele a jemné a aromatické se přidávají až ke konci [18]. 

Ke chmelení se v dnešní době používá nejčastěji chmelový granulát nebo chmelové extrakty. 

Je to z důvodu toho, že normální hlávkový chmel je velmi obtížně skladovatelný 

a dávkovatelný, pomalu se extrahuje, dochází zde ke ztrátám hořkých látek a je doprovázen 
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obtížnou separací chmelového mláta. Odstranění kalů, vzniklých při chmelovaru je v dnešní 

době většinou zajištěno pomocí vířivé kádě [7]. 

Tabulka 8 - dávkování chmele (tabulka převzata z [18]) 

Najednou 

Dávka 100 % Na začátku nebo 

10–15 minut po 

povaření 

Nadvakrát 

Dávka 70–80 % Na začátku nebo 

10 min po 

povaření 

Dávka 20–30 % 10–30 minut před 

koncem 

Natřikrát 

Dávka 50 % Na začátku nebo 

10 min po 

povaření 

Dávka 35 % 50–60 minut před 

koncem 

Dávka 15 % 10–30 minut před 

koncem 

Ke chmelení se v dnešní době používá nejčastěji chmelový granulát nebo chmelové extrakty. 

Je to z důvodu toho, že normální hlávkový chmel je velmi obtížně skladovatelný 

a dávkovatelný, pomalu se extrahuje, dochází zde ke ztrátám hořkých látek a je doprovázen 

obtížnou separací chmelového mláta. Odstranění kalů, vzniklých při chmelovaru je v dnešní 

době většinou zajištěno pomocí vířivé kádě [7]. 

Po skončení chmelovaru a odstranění kalů ve vířivé kádi má mladina teplotu 95–97 °C a je 

nutné ji zchladit na zákvasnou teplotu. Dříve se chlazení provádělo na sprchových chladičích, 

dnes už běžně spíše na deskových chladičích. Pro větší pivovary jsou typické spíše 

jednostupňové chladiče, které pro chlazení využívají ledovou vodu o teplotě kolem 2–3 °C. 

V menších pivovarech se používají i dvoustupňové chladiče, které nejdříve předchlazují varní 

vodou a až poté dochlazují na finální teplotu pomocí chladícího média, kterým může být voda, 

solanka, ethylenglykol, nebo přímý odpar amoniaku [7]. 

Teplosměnnou plochu deskového chladiče tvoří paralelně uspořádané desky. Mezi těmito 

dekami proudí v tenké vrstvě asi 3 mm chladivo a mladina v opačných směrech. Před chladičem 

bývá ještě čerpadlo. Desky jsou uchyceny na nosné a vodící tyči mezi nosným čelem a 

přítlačnou deskou [7]. 
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Obrázek 3 - schéma deskového chladiče (převzato z [4]) 

2.5.6 Kvašení 

Úlohou kvašení je řízená přeměna sacharidů na alkohol a oxid uhličitý, za současného vytváření 

organoleptických vlastností piva. Chuťový charakter, který se vytváří je ovlivněný i vedlejšími 

produkty, které při procesu vznikají jako jsou vyšší alkoholy, estery, ketony, aldehydy nebo 

sloučeniny síry atd. [7].  

 Celý kvasný proces je možné rozdělit na dvě části, a to na hlavní kvašení a dokvášení. Také se 

kvašení liší podle druhu kvasinek. Rozeznáváme tak tedy svrchní kvašení, spodní kvašení 

a spontánní kvašení. Hlavní kvašení je ovlivněno několika faktory. Určuje jej složení mladiny 

a její koncentrace, vlastnosti kmene kvasinek, jejich vitalita a viabilita, teplotní průběh 

a regulace, doba kvašení a stupeň provzdušnění, dávka kvasnic a způsob kvašení, dosažený 

stupeň homogenizace směsi kvasnic a mladiny, druh fermentoru a jeho geometrie, způsob 

a intenzita cirkulace, dále pak podmínky tlaku [4]. 

Před samotným procesem musí být mladina transportována do místnosti, kde kvašení probíhá. 

Tato místnost se nazývá spilka. Při kvašení zde dochází k velkému vývinu oxidu uhličitému, 

který se drží u země a v koncentracích od 3 % je nebezpečný (aktivní ohrožení života v 7–10 

%), proto musí být místnost dobře ventilována. Musí zde být dodržována maximální hygiena, 

aby nedošlo ke kontaminaci. Kvasné kádě bývají vyrobené z nerezy. Na spilce se obvykle 

nachází i místo pro skladování kvasinek [7].  

Mladina je z varny transportována potrubím na spilku a při této příležitosti je provzdušňována. 

Následuje zakvašení mladiny. Díky zakvašení se kvasinky rozšíří do celého objemu zchlazené 

mladiny. Provzdušnění pomůže optimálnímu nastartování metabolismu kvasinek. Následuje 

proces hlavního kvašení, který má několik fází [7]. První fází je zaprašování. To nastává po 12 

hodinách od zakvášení, můžeme pozorovat první bílou pěnu na povrchu. Následuje takzvané 

odrážení, kdy pěna houstne a je vytlačována do středu kvasné kádě. Po dvou až třech dnech 

kvašení nastává fáze nízkých bílých kroužků, kdy je kvašení nejintenzivnější, dochází 
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k největšímu vývinu oxidu uhličitého a vzhled pěny je hustý a smetanový. Následně poklesem 

pH a vyplavením chmelových a bílkovino-tříslovinových sloučenin přecházíme do fáze 

vysokých hnědých kroužků. Závěrečnou fází je pak propadání kroužků, kdy se tvoří hustá 

„deka“, která se sbírá, aby nedošlo ke zhoršení chuti piva. Proces spodního kvašení za tohoto 

průběhu trvá 6–10 dní za teploty 5–10 °C. Po skončení kvasinky sedimentují na dno a recyklují 

se [15]. Svrchní kvašení pak trvá 2–8 dní za teploty o něco vyšší a to 15–22 °C [4]. 

 

Obrázek 4 - příklad diagramu průběhu svrchního kvašení (převzato z [4]) 

 

Obrázek 5 - diagram fází spodního kvašení (převzato z [4]) 
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V současné době je také velmi rozšířené kvašení v cylindrokonických tancích. Jejich hlavní 

předností je intenzifikace a racionalizace procesu. Lákavé jsou také nízké pořizovací náklady, 

snadná montáž, malá zastavěná plocha, možnost jímání oxidu uhličitého a v neposlední řadě 

možnost automatizace. Obvykle jsou vyrobeny z nerezu a izolovány pomocí polyuretanové 

pěny a pozinkovaným plechem. Jejich tvar, výška i vrcholový úhel mají vliv na samotný průběh 

kvašení. Při kvašení v těchto tancích se využívá buď jednofázový postup, kdy probíhá kvašení 

i dokvášení v jedné nádobě, nebo dvojfázový postup, kdy se po hlavním kvašení mladé pivo 

přečerpá do jiného CKT nebo do ležáckého sklepa. U tohoto způsobu kvašení nelze popsat 

jednotný optimální postup, neboť se jednotlivé postupy liší. Hlavní kvašení tímto způsobem 

probíhá 5–9 dní [4].  

2.5.7 Dokvášení a zrání 

Cílem dokvášení je pomalé zkvašování sacharidů při nízkých teplotách, zatímco se pivo sytí 

oxidem uhličitým, vyčiří se a dosáhne těch správných organoleptických vlastností [15]. Kromě 

vytváření senzorického charakteru se ustanovuje rovnováha v koloidním systému [8]. Proces 

probíhá v ležáckém sklepě. Tento prostor by měl být odvětráván, kvůli vznikajícímu oxidu 

uhličitému, dále by zde mělo být zajištěno chlazení a vysoká úroveň hygieny [7]. V ležáckém 

sklepě jsou umístěny ležácké tanky, což jsou válcovité nádoby, které mohou být zhotoveny 

z různých materiálu, nejčastěji však z oceli či nerezu. Je třeba, aby byly uzpůsobeny na přetlak, 

který v nádobách při ležení piva vzniká. Regulace tohoto tlaku je zařízena pomocí přístroje, 

který vypouští přebytečný oxid uhličitý [15]. Teplota pro dokvášení by měla být velmi nízká, 

aby proces probíhal pozvolna. Většinou se pohybuje kolem 1–3 °C [8]. 

Vznik oxidu uhličitého je při dokvášení zcela zásadní, neboť dodává výslednému pivu říz 

a podílí se i na dalších faktorech jakosti piva. V pivě je obsažen v množství kolem 0,5 %. [15] 

Sycení piva je závislé na hradícím tlaku a na teplotě. Čím je tlak vyšší a teplota nižší, tím více 

probíhá sycení a fixace oxidu uhličitého. Ten se v pivě rozpouští a vzniklá kyselina uhličitá 

následně disociuje dle rovnice níže [4]: 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3 ↔ (𝐻𝐶𝑂3)− + 𝐻+ 

Při zrání se také odbourává chuť mladého piva. Klesá obsah oxidu siřičitého, thiolů, 

acetaldehydu, mastných kyselin a diacetylu. Současně se mění složení a narůstá obsah 

senzoricky aktivních esterů. Dochází také k interakci polyfenolických látek a bílkovin při níž 

se tvoří nerozpustné komplexy [7]. 

Součástí procesu dokvášení a zrání a je také čiření. Jedná se o soustavu procesů, při kterých 

dochází k mechanickému vylučování kalů, adsorbci na povrchu a řadě fyzikálně chemických 

reakcí. Čiření ovlivní následný průběh filtrace, pěnivost piva, chuť nebo jeho koloidní 

stabilitu [7]. 
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Doba ležení piva se nedá přesně stanovit, odvíjí se od jeho stupňovitosti a charakteru. Výčepní 

piva leží obvykle zhruba 21 dní, ležáky pak až 70 dní [7]. Některá specifická piva však mohou 

ležet dokonce několik měsíců [8]. 

2.5.8 Závěrečné úpravy 

Než se pivo dostane ke spotřebiteli je nutné jej vhodně upravit, podle toho, jakým způsobem 

s ním bude dále nakládáno. Mezi závěrečné úpravy patří filtrace piva, pasterace a stabilizace, 

a nakonec také stáčení piva.  

Filtrace je proces, který má za cíl upravit pivo před stáčením tak, aby se jeho vlastnosti 

v transportním obalu nezměnili [7]. Při filtraci se pivo zbavuje zbytků neusazených 

mikroorganismů a koloidních částic, aby dosáhlo biologické stability. Po provedení filtrace 

pivo získává tzv. jiskru [8]. Filtrace by však neměla snižovat pěnivost piva nebo dodávat látky, 

které by změnili chemické složení piva nebo jeho organoleptické vlastnosti. Používané filtrační 

materiály dělíme na vláknité, mezi které patří pivovarská hmota nebo syntetická tkanina, dále 

zrnité a práškovité, které zahrnují křemelinu, perlity, kombinované materiály z celulózové 

vlákniny, silikagel či aktivní uhlí, nakonec pak pórovité materiály, což jsou membrány z plastu, 

kovu nebo keramiky. Druhů filtrů je mnoho, například kombinované filtry, filtrační 

naplavovací desky, desky pro dofiltraci piva, filtrační membrány a další. Dále se dají využít 

tzv. odstředivky, které se ale pro filtraci už v době už používají velmi výjimečně. Dále se 

využívá membránová technika, jejíž velkou výhodou je snížení obsahu křemeliny ve filtrech 

[4]. Tato technika je moderní a účinná, ale poměrně nákladná [8]. 

Stabilita piva se dá zvýšit pomocí pasterace. Ta se provádí buď přímo v obalech za teploty asi 

62 °C nebo pomocí průtokové technologie, kde je teplota ještě vyšší [8]. Při tomto procesu se 

tepelně inaktivují veškeré mikroorganismy, které mohou kazit pivo. Pasterace se dá částečně 

nahradit ostrou filtrací pomocí EK filtrů a membránových filtrů nebo i dalšími, ne však tak 

používanými způsoby. V dnešní době [4]. 

Pro biologickou stabilitu je však zcela zásadní hlavně hygiena při celém procesu výroby piva. 

Ta je v současné době na velmi vysoké úrovni, čímž se u některých provozů vyloučila nutnost 

pasterizace [7]. K účelu sanitace se využívají takzvané CIP stanice [8]. 

Proces stabilizace zaručí dokonce mnohaměsíční trvanlivost odstraněním prekurzorů zákalu 

piva. Používají se hlavně adsorbční stabilizátory. Tyto látky se přidávají před koncem 

dokvášení, aby případné sraženiny bylo možné odstranit filtrací. Využívání stabilizátorů je však 

v některých zemích omezeno zákonem. 

Většinou poslední úpravou je plnění piva do obalů, které jsou nadále již distribuovány 

z pivovaru. Pivo může být plněno do skleněných lahví, plastových obalů, plechovek, sudů či 

cisteren. Při plnění je hlavně nutné zamezit ztrátám oxidu uhličitého, čehož je možné docílit 

díky izobarickému principu strojů, a také zabránit styku s kyslíkem. Toho se snaží pivovary 

docílit pomocí stáčení piva pod tlakem oxidu uhličitého. Obaly, do kterých se pivo stáčí jsou 

také předplněny tímto plynem, případně jeho kombinací s dusíkem [8]. 



28 

Sudování piva se provádí do v dnešní době zejména do KEG sudů, které mají armaturu pro 

plnění i čepování na sudu umístěnou napevno. Většinou jsou vyrobeny z nerezy, ale setkáváme 

se i s hliníkovými nebo plastovými sudy. Moderní jsou také výčepní tanky. Mohou být mobilní, 

nebo nastálo zabudované. Jedná se o malé přetlačné tanky, uvnitř nichž je umístěn jednorázový 

plastový sak, který je stlačován hnacím plynem a při opětovném plnění tanku se vždy 

vyměňuje [4]. 

Pivo se plní do lahví pomocí lahvárenské linky. Jedná se o sestavu strojů, která je funkčně 

seřazena a propojena dopravníky tak, aby zajistila veškeré operace potřebné k naplnění lahve. 

Podíl piva plněného do lahví v České republice se pohybuje kolem 50 % celkového výstavu 

[7]. Jedná se tedy o nejpočetnější obaly. Sklo má totiž pro uchování piva velmi příznivé 

vlastnosti [4]. 

Používají se také plastové láhve, vyrobené ze speciálního materiálu polyethylennaftalátu. Tento 

materiál má vyšší teplotní stabilitu a nižší prostupnost pro plyny než klasický PET [4]. 

V minulém roce jsem v rámci předmětu Odborná praxe navštívila školení o pivních vadách 

v Akciovém pivovaře Dalešice. Toto školení probíhá tak, že se zakoupí izolované nežádoucí 

látky, které v pivu mohou vznikat a z uzavřené baničky jsou nality do určitého objemu piva. 

Následně probíhá ochutnávání každé vady zvlášť.  

2.6 Kontrola kvality piva 

Pivo je velmi komplexní nápoj obsahující více než 3000 různých sloučenin, jako například 

sacharidy, proteiny, ionty, organické kyseliny nebo fenolické látky [30]. V průběhu jeho vaření 

a skladování dochází ke změnám různého druhu, které mohou pivo ovlivnit ve všech ohledech. 

Přesto, že vaření piva má své počátky ve starověku, identifikace a kvantifikace jednotlivých 

komponent piva je mnohdy složitá. Jednotlivé sloučeniny mají však přímý vliv na chuť a kvalitu 

piva, proto je nutné složení piva stabilizovat, aby byl zákazník spokojený a dokázal daný 

produkt identifikovat na trhu. K analytickým metodám používaným pro analýzu piva patří 

například plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza, 

hmotnostní spektrometrie, nebo UV/VIS spektrometrie [30]. 
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Obrázek 6 - látky ovlivňující pivo a metody jejich analýzy (převzato z [30]) 

Na obrázku 6 je znázorněno jaké typy látek se mohou vyskytovat v používaných surovinách 

pro výrobu piva a jaké látky se sledují ve finálním výrobku. Zároveň jsou zde nejčastější 

analytické metody, používané pro analýzu těchto látek. Tyto látky mohou působit jak na 

senzorický profil piva, tak i na jeho vzhled a stabilitu. Proto je žádoucí, abychom byli schopni 

určit jaké látky jsou pro kvalitu piva důležité, a určit jejich koncentraci. Mnohé látky mohou 

být totiž spotřebitelům v určitém množství příjemné, v jiném množství je jejich přítomnost ale 

nevhodná.  

Mezi látky. Které se v pivě nejčastěji sledují patří proteiny, těkavé látky, ketony, sacharidy, 

kyseliny a kontaminanty [30]. 

Proteiny se v pivě vyskytují zejména díky použitému sladu, který obsahuje asi 10 až 12 % 

bílkovin. Zhruba třetina ze sladových proteinů je extrahována během rmutování a velká část je 

pak během procesu vaření odstraněna [30]. Pro analýzu proteinů je vhodné využití HPLC s MS 
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detektorem, případně také s detektorem VWD. Další využitelnou metodou pro analýzu proteinů 

je kapilární elektroforéza. 

Vůně a chuť piva je z velké části ovlivněna těkavými látkami, pocházejícími z chmele. Jedná 

se o terpeny, estery, aldehydy či ketony. Každá odrůda chmele je schopná poskytnout pivu jiné 

tóny ať už se jedná o charakteristické aroma tradičního českého Poloraného červeňáku, nebo 

o citrusové tóny amerických chmelů. Těkavé látky se mohou během chmelovaru snadno ztratit, 

a proto se využívá přidání části chmele až ve finální fázi chmelovaru. Na analýzu těchto 

sloučenin se využívá plynová chromatografie za použití MS detektoru nebo s využitím vakuové 

ultrafialové spektroskopie [30]. Těkavé látky v pivě nemusí představovat pouze estery a další 

látky příznivě ovlivňující senzorické vlastnosti piva, ale např. i vicinální diketony, které naopak 

v pivě působí rušivě. Na měření těchto těkavých látek se používá také plynové chromatografie 

s MS detektorem, nebo s ECD detektorem. Dále je také možné použití plamenově-ionizačního 

detektoru. 

Sledování obsahu sacharidů v pivě je důležité zejména pro vývoj nových příchutí a výběr 

surovin [30]. Pivo obsahuje až 4,4 % sacharidů, nejvíce dextrinů, dále pak monosacharidů, 

oligosacharidů a pentosanů. Sacharidy byly analyzovány i v této práci. Na analýzu těchto 

sloučenin je možné využít mnoho metod například HPLC s použitím MS detektoru, 

fluorescenčního detektroru. UV nebo RI detektoru. Dále se pro stanovení sacharidů v pivě 

využívá plynová chromatografie nebo iontová chromatografie [30]. 

Kyseliny přítomné v pivě můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou iso-α-hořké 

kyseliny, které se do piva dostávají z chmele. Obsah těchto kyselin je často udáván v IBU 

jednotkách, které jsou měřeny pomocí UV absorpce izooktanového extraktu okyseleného 

piva [30].  Pro jejich měření je možné využít i HPLC metodu. Druhou skupinou jsou kyseliny 

organické, které jsou konečným produktem kvasných procesů. Tyto kyseliny jsou pro 

senzorický profil piva většinou spíše nevhodné není to však pravidlem [30]. Mezi běžně 

přítomné organické kyseliny v pivě patří kyselina mléčná, vinná, jablečná nebo například 

citronová. Pro stanovení těchto kyselin v pivě je vhodná zejména chemiluminiscenční metoda, 

využít lze také iontové chromatografie nebo některé z elektrochemických separačních 

metod [30]. 

V pivě se také mohou vyskytovat kontaminanty jako mykotoxiny, pesticidy nebo residua 

desinfekčních látek. Pesticidy obvykle přicházejí do piva se vstupními surovinami. Jejich 

přítomnost ve finálním produktu může být pro spotřebitele nebezpečná. Nejpoužívanější 

metodou pro detekci pesticidů je kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostní 

spektrofotometrií nebo také plynová chromatografie. Mykotoxiny jsou nežádoucími látkami 

přicházejícími do piva z použitého sladu, jejich přítomnost může být pro spotřebitele stejně jako 

u pesticidů velmi škodlivá. Je nutné dodržovat stanovené limity, aby nedošlo k poškození 

lidského zdraví opakovanou konzumací kontaminovaného piva. Pro analýzu mykotoxinů se 

používá takzvaný enzymový imunotest nebo je možné použít HPLC s UV nebo FLD 

detektorem [30]. 
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2.6.1 Použité metody analýza piva 

2.6.1.1 HPLC 

High performance liquid chromatography neboli HPLC se řadí mezi nejčastěji využívané 

separační metody. Hlavními výhodami je zejména vysoká účinnost metody, její dobrá 

opakovatelnost a robustnost. Analýza je založena na separaci analytů na základě jejich 

distribuce mezi stacionární a mobilní fází. Během separace pak dochází k mnoha typům 

interakcí (např. analyt s mobilní fází, fáze mezi sebou, nebo sorpce analytu na stacionární 

fázi) [20]. Separace může probíhat buď podle gradientová eluce, kdy dochází k postupné změně 

složení mobilní fáze během analýzy, nebo pomocí izokratické eluce, při které se složení mobilní 

fáze během analýzi nijak nemění [22]. 

Přístroj se obvykle skládá z čerpadla, které musí zajišťovat konstantní průtok mobilní fáze, 

zařízení na dávkování vzorku, kolony, která bývá zhotovena z nerezové oceli a tvrzeného skla 

a maplněna vhodnou stacionární fází, dále pak z detektoru a vyhodnocovacího zařízení [21]. 

Výstupem z detektoru je grafický záznam závislosti odezvy detektoru na koncentraci v čase 

neboli chromatogram, ve kterém hodnotíme plochu nebo výšku píku [20]. 

2.6.1.2 UV/VIS spektrofotometrie 

Tento způsob analýzy patří k nejrozšířenějším metodám v analytické praxi. Molekulová 

absorbční spektrofotometrie je založena na sledování absorpce elektromagnetického záření 

z oblasti UV či VIS molekulami analytu v roztocích. Principem je interakce mezi elektrony 

vazebných či nevazebných orbitalů molekuly s fotony UV/VIS záření. Dochází k excitaci 

elektronů do vyšší energetické hladiny, zároveň dochází k pohlcení určitého množství záření 

o konkrétní vlnové délce [23]. 

Spektrofotometrických zařízení je mnoho typů ale v základu by měl UV/VIS spektrofotometr 

obsahovat zdroj záření, monochromátor, absorbující prostředí (kyveta se vzorkem), detektor záření 

a výstupní či řídící zařízení [24].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Postupy 

3.1.1 Použité přístroje 

Tabulka 9 - nastavení spektrofotometru Helios gamma 

Materiál kyvety Optické sklo 

Délka optické dráhy [cm] 1 

Vlnová délka Dle příslušného postupu 

 

Tabulka 10 - nastavení HPLC pro měření maltosy 

Název přístroje Agilent Infinity 1260 

Objem nástřiku [μl] 8 

Průtok mobilní fáze [ml/min] 1 

Složení mobilní fáze Acetonitril:voda (75:25) 

Teplota termostatu [°C] 35 

Detektor ELSD 

Kolona PrevailCarbohydrates ES (4,6x250 mm; 5 

μm) 

 

Tabulka 11 - nastavení HPLC pro měření ethanolu 

Název přístroje HPLC  

Objem nástřiku [μl] 20 μl 

Průtok mobilní fáze [ml/min] 1 ml/min 

Složení mobilní fáze 0,005 mol/l kyselina sírová 

Teplota termostatu[°C] 30 °C 

Detektor RID 

Kolona Zorbax Carbohydrate, 250 x 46 mm, 5 μm 

 

3.1.2 Použité vzorky 

Analyzovány byly tři šarže piva Dalešické 11 %, ležáku odebraného pod atmosférou oxidu 

uhličitého do sterilních lahví přímo z tanku v pivovarském sklepě. Vzorky byly otevřeny až 

bezprostředně před samotným měřením a do té doby uchovávány při teplotě do 4 °C. 

3.1.3 Použité chemikálie 

• tetrahydrát vinanu sodno-draselného  

• uhličitan sodný  

• hydroxid sodný  
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• pentahydrát síranu měďnatého  

• Folin–Ciocalteauovo činidlo  

• anthronové činidl  

• glukosa 

• acetonitril 

• ultračistá deionizovaná voda 

• kyselina sírová 

• ethanol 

• hovězí albumin 

3.1.4 Pomůcky 

• vodní lázeň  

• pipety, odměrné baňky, zkumavky 

• stříkačkový filtr 

• vortex 

3.1.5 Stanovení obsahu celkových bílkovin 

Stanovení celkových bílkovin probíhalo Hartree-Lowryho metodou. Roztok A byl připraven 

smícháním 2 g tetrahydrátu vinanu sodno-draselného se 100 g uhličitanu sodného a 500 ml 1 

mol/l hydroxidu sodného a roztok byl doplněn do 1 l. Roztok B byl připraven smícháním 2 g 

tetrahydrátu vinanu sodno-draselného s 1 g pentahydrátu síranu měďnatého a 10 ml 1 mol/l 

hydroxidu sodného a roztok byl doplněn vodou do 1 l. Roztok C byl připraven zředěním 1 

objemu Folin–Ciocalteauova činidla s 15 objemy vody.  K 1 ml vzorku ve zkumavce bylo 

přidáno 0,9 ml Hartree–Lowryho činidla A. Vzorek byl nechán inkubovat ve vyhřáté vodní 

lázni o teplotě 50 °C 10 minut. Vzorek byl ochlazen na laboratorní teplotu a poté byl přidán 0,1 

ml činidla B. Vzorek byl protřepán a nechán inkubovat 10 minut při laboratorní teplotě. Do 

každé zkumavky byly pak přidány 3 ml činidla C a opět ponecháno inkubaci ve vyhřáté vodní 

lázni o teplotě 50 °C po dobu 10 minut. Poté byl vzorek ochlazen na laboratorní teplotu 

a změřena absorbance při 650 nm proti slepému vzorku. Kalibrační roztoky byly připraveny 

stejným postupem, pouze vzorek byl zaměněn za stejný objem destilované vody. Kalibrace byla 

provedena hovězím albuminu v rozsahu 0,01 – 0,2 mg/l. 
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3.1.6 Stanovení obsahu celkových sacharidů 

Bylo odebráno 200 μl vzorku a pipetováno do 50 ml odměrné baňky a doplněno po rysku 

přečištěnou deionizovanou vodou. Celkem 3 ml takto naředěného vzorku byly pipetovány do 

uzavřené zkumavky. Zkumavka pak byla vychlazena na 2 °C a bylo do ní přidáno 10 ml stejně 

vychlazeného anthronového činidla a promícháno. Poté byla zkumavka umístěna do předem 

vyhřáté vodní lázně o teplotě 95 °C a zde byla ponechána 20 minut. Pak byla rychle schlazena 

na teplotu 20°C. Následně byla změřena absorbance při vlnové délce 625 nm proti slepému 

vzorku. Kalibrace byla provedena na roztocích glukosy v rozsahu viz výše. 

3.1.7 Stanovení obsahu maltosy 

Vzorek piva byl ponechán odstát a následně byl přefiltrován přes stříkačkový filtr. Analýza byla 

provedena pomocí metody HPLC-ELSD. Podmínky měření jsou uvedeny v tabulce 10. 

3.1.8 Stanovení celkového obsahu fenolických látek 

Ve zkumavce byl smíchán 1 ml roztoku Folin-Ciocaltauova činidla s 1 ml ultračisté 

deionizované vody a 100 μl vzorku. Tento roztok byl promíchán na vortexu a byl nechán 

reagovat 5 minut. Poté byl přidán roztok uhličitanu sodného a ponechán 30 minut reagovat. 

Nadále byla změřena absorbance při vlnové délce 765 nm proti slepému vzorku na již předem 

změřenou kalibraci. 

3.1.9 Stanovení obsahu alkoholu 

Měření probíhalo na HPLC SHIMADZU s isokratickou elucí. Podmínky měření jsou shrnuty 

v tabulce 11. Na přístroji jsme zkoušeli několik způsobů měření, abychom našli ten, který bude 

nejpřesnější. Po několika pokusech se ukázalo, že odplynění vzorku pomocí ultrazvuku může 

ovlivňovat naměřenou koncentraci ethanolu ve vzorku, proto nebylo odplynění pomocí 

ultrazvuku používáno a vzorek byl pouze promícháván a ponechán k odstátí. Zároveň bylo 

nutné vzorek piva naředit 25x. Kalibrace byla provedena pomocí standartních roztoků, které 

obsahovaly 0,05 % v/v ethanolu, 0,1 % v/v a 0,2 % v/v ethanolu. Před samotným měřením byl 

vzorek přefiltrován přes stříkačkový filtr. 

4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Naměřené hodnoty 

Tabulka 12 - hodnoty absorbance stanovení obsahu bílkovin 

VZORKY 

číslo 

vzorku 
A1 A2 A3 Aprůměrná 
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1 0,722 0,733 0,734 0,730 

2 1,003 1,003 1,004 1,003 

3 1,001 1,027 1,020 1,016 

 

Tabulka 13 - hodnoty absorbance stanovení celkového obsahu sacharidů 

VZORKY 

číslo 

vzorku 
A1 A2 A3 Aprůměrná 

1 1,270 1,258 1,232 1,253 

2 1,468 1,336 1,350 1,385 

3 1,398 1,402 1,400 1,400 

 

Tabulka 14 - hodnoty absorbance stanovení obsahu fenolických látek 

VZORKY 

číslo 

vzorku 
A1 A2 A3 Aprůměrná 

1 1,726 1,52 1,640 1,629 

2 1,668 1,68 1,614 1,654 

3 1,554 1,59 1,464 1,536 

 

Tabulka 15 - plochy píků stanovení obsahu alkoholu 

VZORKY 

číslo 

vzorku 
A1 A2 Aprůměrná 

1 40672 31754 36213,0 

2 39485 34600 37042,5 
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3 42117 39019 40568,0 

 

4.2 Diskuse 

4.2.1 Stanovení obsahu celkových bílkovin 

Tabulka 16 - výsledné hodnoty stanovení obsahu celkových bílkovin 

číslo 

vzorku 

výsledná 

hodnota [g/l] 

1 2,53 ± 0,06 

2 3,48 ± 0,01 

3 3,52 ± 0,12 

 

 

Graf 1- výsledné hodnoty obsahu celkových bílkovin 

Měření obsahu celkových bílkovin pomocí Hartree-Lowryho metody zahrnuje použití dvou 

činidel pro biuretovou reakci v kombinaci s Folin-Ciocalteuovým činidlem pro fenoly, 

obsahujícím fosfomolybdenové a fosfowolframové kyseliny redukované tyrosinovými zbytky 

proteinů za vzniku modrého barviva [26]. Zhruba 85 % bílkovin v pivě pochází ze sladu a zbylá 

procenta by měla pocházet z kvasinek [25]. Ve třech sledovaných šaržích vyrobeného piva byl 

nalezen statisticky významný rozdíl v obsahu celkových bílkovin pouze u vzorku 1. 

koncentrace celkových bílkovin ve vzorku 1 byla 2,53 ± 0,06 g/l. U vzorku číslo 2 byla tato 

koncentrace 3,48 ± 0,01 a u vzorku číslo 3 pak 3,52 ± 0,12 g/l. Dle tabulky průměrného složení 

dvanáctistupňového světlého ležáku vyráběného v ČR, uvedené v [4], je obvyklá hodnota 
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celkového obsahu bílkovin4,3 g/l. Této hodnotě neodpovídá žádná z naměřených hodnot, 

nicméně je třeba podotknout, že vzorek analyzovaný v této práci byl jedenáctistupňové pivo, 

na jehož výrobu se používá menší množství sladu, tedy i množství bílkovin musí být nižší. 

Tabulka uvedená v [27] udává hodnotu obsahu bílkovin u standartního ležáku 0,3 g na 100 ml 

piva. Tato hodnota odpovídá naměřeným obsahům bílkovin více, ale ve zdroji není uvedena, 

pro jakou stupňovitost piva je hodnota udána. Vzorek číslo jedna se významně lišil od ostatních 

vzorků i v jiných sledovaných parametrechVzorky číslo 2 a 3 byly ve většině měřených 

oblastech práce vzájemně podobné, zatímco vzorek číslo 1 se lehce lišil. Ze záznamu pivovaru 

je možné usoudit, že na výrobu vzorku číslo 1 byla použita rozdílná vstupní surovina než 

u vzorku 2 a 3. Lišila se šarže sladu, což může vysvětlovat nalezené odchylky. 

4.2.2 Stanovení obsahu celkových sacharidů 

Tabulka 17 - výsledné hodnoty stanovení obsahu celkových sacharidů 

číslo 

vzorku 

výsledná 

hodnota [g/l] 

1 19,6 ± 0,69 

2 21,5 ± 2,58 

3 21,7 ± 0,07 

 

 

Graf 2 - výsledné hodnoty obsahu celkových sacharidů 

Sacharidy představují hlavní energetickou složku piva (asi 60 %) a to jak snadno využitelnými 

cukry, tak i hůře resorbovatelnými dextriny [25]. Škrob obsažený ve sladu se v průběhu 

pivovarského procesu rozkládá na dextriny a dále na maltosu, sacharózu. Pivo může obsahovat 
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také glukosu a fruktosu, ale pouze v minimální koncentraci, většina těchto sacharidů je využita 

kvasinkami Celkové sacharidy byly měřeny na standard glukosy. Podobně jako v případě 

analýzy celkového obsahu bílkovin byla koncentrace sacharidů významně nižší ve vzorku číslo 

1 než ve ve vzorcích 2 a 3. Ve vzorku číslo 1 byl stanpven celkový obsah sacharidů 19,6 ± 0,7. 

Naměřený obsah celkových sacharidů u vzorku číslo 2 čítal 21,5 ± 2,6 g/l a u vzorku číslo tři 

21,7 ± 0,1 g/l.  Dle tabulky v [4] se koncentrace celkových sacharidů ve dvanáctistupňovém 

pivě pohybuje okolo 30 g/l. Vzorky 2 a 3 se stejně jako u měření obsahu bílkovin blížily 

tabelované hodnotě více než vzorek číslo 1. Nižší koncentraci celkových sacharidů ve vzorku 

v porovnání s tabelovanou hodnotou stejně jako u stanovení celkového obsahu bílkovin lze 

pravděpodobně vysvětlit menším množství použitého sladu na várku z důvodu nižší 

stupňovitosti piva. Důvodem rozdílu mezi vzorkem 1 a zbylými dvěma vzorky by mohla být 

i jiná šarže sladu, použitého  na výrobu  piva číslo 1 než u vzorků 2 a 3. Nižší obsah celkových 

sacharidů ve vzorku piva číslo 1 by mohl být teoreticky způsoben vyšší prokvašeností piva,  

tato hypotéza se ale nepotvrdila při měření koncentrace alkoholu ve vzorku. 

4.2.3 Stanovení obsahu Maltosy 

Tabulka 18 - výsledné hodnoty stanovení obsahu maltosy 

číslo 

vzorku 

výsledná 

hodnota [g/l] 

1 0,29 ± 0,13 

2 1,05 ± 0,09 

3 0,59 ± 0,04 

 

 

Graf 3 - výsledné hodnoty obsahu maltosy 
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Maltosa byla měřena na HPLC HPLC Agilent Infinity 1260 pomocí ELSD detektoru. Na 

chromatogramu (obrázek 7) lze vidět pík maltosy v reálném vzorku (RT 14,826 min). 

Koncentrace maltosy byla rozdílná ve všech třech vzorcích. U vzorku číslo 1 byl změřen obsah 

maltosy 0,29 ± 0,13 g/l. U vzorku 3 byl pak obsah maltosy skoro dvojnásobný tedy 0,59 ± 0,04 

g/l a u vzorku číslo 2 dokonce trojnásobný v porovnání se vzorkem 1 (1,05 ± 0,09 g/l). Nejnižší 

obsah maltosy u vzorku číslo 1 je s velkou pravděpodobností zapříčiněn tím, že vzorek byl 

vařen z rozdílného sladu, jak již bylo zmíněno u měření celkového obsahu sacharidů a proteinů. 

U vzorku 2 a 3 byl pro výrobu piva použit stejný slad a stáří vzorku je stejné, proto není 

pravděpodobné, že by byl rozdíl způsoben těmito faktory. Z informací, které jsou mi přístupné 

nejsem schopna určit důvod rozdílné hodnoty u vzorku číslo 2 a 3. Dle článku [27] se 

koncentrace maltosy v pivě pohybují od 0,8 g/l do 2,0 g/l na druhou stranu tabulka v literatuře 

[29] udává u obsahu maltosy 0 g/l lze tedy usoudit, že obsah maltosy v pivu se můžě značně 

lišit.   

 

Obrázek 7 - chromatogram jednotlivých sacharidů 

4.2.4 Stanovení obsahu celkového obsahu fenolických látek 

Tabulka 19 - výsledné hodnoty stanovení celkového obsahu fenolických látek 

číslo 

vzorku 

výsledná 

hodnota [g/l] 

1 0,517 ± 0,083 

2 0,525± 0,028 

3 0,487± 0,052 
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Graf 4 - výsledné hodnoty obsahu celkových fenolických látek 

Do piva se fenolické látky dostávají ze surovin, tedy ze sladu a chmele. Tyto sloučeniny 

ovlivňují nejen celkovou trvanlivost, ale i senzorické vlastnosti produktu. Obecně se fenolické 

látky podílejí na chemicko-fyzikální stabilitě piva, na odolnosti proti jeho stárnutí, oxidaci a na 

formování pěny [28]. Přítomnost fenolických látek v pivě je ze 75 % sladového původu a z 25 

% chmelového původu [4]. Ve třech šaržích vyrobeného piva nebyl nalezen statisticky 

významný rozdíl v celkovém obsahu fenolických látek. U vzorku číslo 1 byla změřena hodnota 

0,517 ± 0,083 g/l. U vzorku číslo 2 byl obsah fenolických látek 0,525 ± 0,028 g/l a u vzorku 

číslo 3 pak 0,487 ± 0,052 g/l. Tabelovaná hodnota fenolických látek ve dvanáctistupňovém pivě 

je 0,185 g/l. koncentrace celkových fenolických látek v pivech analyzovaných v této práci jsou 

vyšší ve všech případech. Vyšší stanovený obsah celkových fenolických látek, je 

pravděpodobně způsoben používaným sladem či chmelem. 

4.2.5 Stanovení obsahu alkoholu 

Tabulka 20 - výsledné hodnoty stanovení obsahu alkoholu 

číslo 

vzorku 

výsledná 

hodnota [%] 

1 3,65 ± 3,96 

2 3,73 ± 2,56 

3 4,09 ± 1,61 
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Graf 5 - výsledné hodnoty obsahu alkoholu 

Alkohol v pivě vzniká alkoholovým kvašením, při kterém vzniká jako hlavní produkt právě 

ethanol. Ve vzorku číslo 1 byla změřena koncentrace alkoholu 3,65 ± 0,15 %, u vzorku číslo 2 

pak byla naměřena hodnota 3,73 ± 0,09 %, ve vzorku číslo 3 byl obsah alkoholu změřen na 

4,087 ± 0,07 %.  Na oficiálních stránkách pivovaru je uveden obsah alkoholu v pivě Dalešická 

11 % 4,3 % ethanolu. Ve všech třech vzorcích byl naměřen nižší obsah alkoholu v porovnání 

s údaji na etiketě.  Obsah alkoholu s údajem od výrobce souhlasil v případě vzorku č. 3. 

Podhodnocené výsledky obsahu alkoholu ve vzorcích piva získané v rámci této práce mohou 

být způsobeny faktem, že pro měření byla použita nevalidovaná, nově zavedená metoda, a pro 

validaci metody HPLC-RID nebyl dostatek času z důvodu řešení závad na hardwaru i softwaru 

HPLC a z důvodu restrikcí v souvislosti s výsledkem výskytu Covid19. V další práci by bylo 

dobré se validací této metody zabývat a zároveň ověřit vliv úpravy vzorku (odplynění) na 

stanovení ethanolu v pivu.  
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5 ZÁVĚR 

V této práci byla zkoumána stabilita obsahu vybraných látek (obsah celkových bílkovin, obsah 

celkových sacharidů, obsah maltosy, obsah ethanolu a obsah fenolických látek) v pivě u tří 

vzorků piva různé šarže. Všechny tyto vzorky pocházeli ze stejného pivovaru a byly vařeny 

stejným technologickým způsobem. Vzorky byly odebrány přímo z ležáckých tanků v pivovaře 

pod ochranou atmosférou oxidu uhličitého těsně před jejich stáčením do sudů a následné 

distribuci konzumentům. Analyzovaným vzorkem byla Dalešická 11%, kterou pivovar sám 

považuje za svoji „vlajkovou loď“. Toto pivo vaří pivovar Dalešice ve stabilní receptuře několik 

let.  

Celkový obsah bílkovin byl měřen pomocí Hartree-Lowryho metody. Díky reakci dvou činidel 

pro biuretovu reakci v kombinaci s Folin-Ciocalteuovým činidlem vzniká modré zbarvení, 

které je měřeno spektrofotometricky při 650 nm. Obsah bílkovin ve vzorku byl pak porovnán 

s tabelovanou hodnotou, která však nemohla zcela odpovídat hodnotě mnou změřené. Jednalo 

se totiž o hodnotu pro dvanáctistupňové pivo vařené podle tradiční české receptury, zatímco 

můj vzorek byl jedenáctistupňové pivo. Konkrétnější tabulky jsem bohužel nebyla schopna 

dohledat, neboť většina zdrojů se omezuje spíše na označení běžný český ležák či běžné výčepní 

pivo.  

Výsledky této práce ukázaly, že kvalita piva Dalešická 11 % je poměrně stabilní z hlediska 

sledovaných parametrů v pivě. U jedné várky piva byl nalezen menší obsah bílkovin 

a celkových sacharidů v porovnání s ostatními várkami, nalezené rozdíly však byly malé. Tento 

rozdíl lze vysvětlit použitím jiné šarže sladu a také faktem, že pivo Dalešická 11 % není pivo 

pasterizované ani filtrované. Mírné odchylky v koncentraci sledovaných látek v rámci 

jednotlivých šarží piva lze tedy očekávat. Významně se v různých šaržích zkoumaného piva 

měnila pouze koncentrace maltosy. Stanovený obsah alkoholu byl ve všech případech nižší než 

hodnota udávaná výrobcem, je však možné, že výsledky získané v této práci jsou celkově 

podhodnoceny z důvodu použití nevalidované metody HPLC-RID. I přes získání 

pravděpodobně podhodnocených koncentrací ethanolu v pivě byl obsah alkoholu ve všech 

šaržích stabilní, naměřené rozdíly byly zanedbatelné. Rovněž rozdíl obsahu celkových 

fenolických látek v různých šaržích Dalešického piva byl zanedbatelný, což ukazuje na dobrou 

stabilitu výrobního procesu piva. 

Je jasné, že pro formulování hlubšího závěru by bylo nutné provést více měření a použít ve 

všech případech validované techniky. Vypracování této bakalářské práce však bylo významně 

ovlivněno problémy s použitou instrumentální technikou a v neposlední řadě také pandemií 

koronaviru. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

HPLC High performance chromatografy 

CKT cylindrokonický tank 

PET polyethylentereftalát 

CIP cleaning in place 

DMS dimethylsulfát 

UV ultrafialové záření 

VIS viditelné záření 

MS mass spektrometry 

VWD Variable Wavelength Detector 

ECD  electron capture detector 

RI  refractivní index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


