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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí kvalitativních parametrů sladu na teplotě 

rmutování při přípravě sladiny. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby sladu, kde 

jsou popsány suroviny výroby, etapy výroby, druhy a kvalitativní vlastnosti sladu. Dále se 

práce zabývá popisem výroby sladiny a jsou zde také popsány metody použité pro stanovení 

vybraných kvalitativních parametrů sladů. 

V experimentální části byl stanoven extrakt, viskozita, čirost, zákal, barva, doba zcukření, 

pH, dosažitelný stupeň prokvašení a obsah β-glukanů v závislosti na teplotě rmutování. 

Na základě těchto závislostí byly dané vzorky porovnány a diskutovány vlivy teplot. Nejvyšší 

extrakt světlého a karamelového sladu byl získán při 70 °C, u barveného sladu při 50 °C. 

Nejnižší viskozita sladiny světlého i barevného sladu byla získána při 65 °C, u karamelového 

při 50 °C. Nejnižší zákal byl získán při 65 °C. Ideální barva sladiny všech druhů sladu byla 

změřena při všech teplotách rmutování. Ideální hodnoty pH všech sladů byly získány 

při teplotě 70 °C. K dokonalému zcukření sladiny za ideální čas došlo při teplotách 70–85 °C. 

Nejvyšší dosažitelný stupeň prokvašení byl získán u všech druhů sladů při 65 °C, kdy došlo i 

k nejvyššímu nárůstu obsahu β-glukanů. 

ABSTRACT 

The Master’s thesis deals with dependence of quality parameters of malt on the temperature 

of mashing at sweet wort preparation. The theoretical part focuses on the technology of malt 

production including description of ingredients, production parts, some kinds of malt and the 

quality parameters. There is also described the technology of sweet wort preparation and the 

methods of determination of the malt quality parameters in the sweet wort there. 

The experimental part focuses on determination of malt extract, viscosity, haze, colour, 

time of starch cleavage, pH, degree of fermentation and β-glucans content. Based 

on temperature dependence of parameters, the individual samples were compared and the 

effects of temperature were discussed. The biggest extract of light and caramel malts was 

explored at 70 °C, of coloured malt at 50 °C. The lowest viscosity of light and coloured malts 

was explored at 65 °C, of caramel malt at 50 °C. The lowest haze of wort was at 65 °C. Ideal 

colour of all malts was at all mashing temperatures. Ideal pH of all malts was explored at 

70 °C. Ideal time of starch cleavage was explored at 70–85 °C. The biggest achievable degree 

of fermentation and the hugest increase of β-glucans content were explored at 65 °C. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sladina, slad, rmutování, extrakt, viskozita, pH, barva, zákal, doba zcukření, dosažitelný 

stupeň prokvašení, obsah β-glukanů 

KEYWORDS 

Sweet wort, malt, mashing, extract, viscosity, pH, colour, haze, time of starch cleavage, 

achievable degree of fermentation, β-glucans content  
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1. ÚVOD 

Historie výroby sladu sahá již do počátků výroby piva, za jehož kolébku je považována 

Mezopotámie v období 10–7 tisíc let před naším letopočtem. Na výrobu kvašených obilných 

nápojů později navázali Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Řekové i Římané. 

Postup výroby sladu na principu máčení, klíčení a sušení obilí není datován, byl 

pravděpodobně objeven náhodou po ochutnání vlhkého vyklíčeného zrna, které mělo 

nasládlou chuť a dalo se lépe rozmělnit, tudíž i lépe zpracovávat pro přípravu kvašených 

nápojů. Ve středověku byly za základní suroviny pro výrobu sladu považovány ječmen a 

pšenice, ostatní škrobnaté suroviny jako rýže, čirok a kukuřice byly a dodnes jsou používány 

jen okrajově. 

První zmínky o výrobě piva u nás pocházejí ze 4. století před naším letopočtem a jsou 

spojené s příchodem Keltů. V 10. století bylo pivovarnictví na primitivní úrovni, 

ke zdokonalení došlo se stavbou klášterů v Praze a Březně. Velký rozvoj nastal se stavbou 

královských měst a novými privilegii, právem várečným a mílovým. Byly vytvářeny 

sladovnické cechy, které kontrolovaly kvalitu surovin, výrobu a kvalitu sladu i piva, díky 

čemuž byl nápoj často vyvážen do okolních zemí. Ve 14. a 15. století bylo vaření piva 

rozšířeno i mezi šlechtu, začalo vznikat velké množství městských pivovarů.  

Největší změna přišla v 18. století díky sládkovi Františku Ondřeji Poupěti, který působil 

v brněnském pivovaru Starobrno. Byl to obrovský reformátor a modernizátor výroby sladu a 

piva. Zavedl drátěné lísky pro sušení sladu místo dřevěných, zasloužil se o používání 

výhradně ječných sladů pro výrobu piva a zajištění mletí sladu přímo v pivovaru. Největším 

přínosem bylo zavedení metod pro kontrolu jakosti sladu, chmele a zavedení teploměru a 

pivní váhy, předchůdce dnešního hustoměru. 

Od poloviny 19. století došlo k velkému rozvoji technologie i zařízení díky osvětlení 

procesů, které probíhají při výrobě sladu a piva, díky vývoji kontrolních metod a 

strojírenského průmyslu, a slad i pivo se proto začaly vyrábět průmyslově. V polovině 

20. století byly objeveny amylolytické, cytolytické a proteolytické enzymy, byl zkonstruován 

první sacharometr profesorem C. N. Ballingem, jež se zasloužil i o odvození kvasných 

attenuačních zákonů, vzorců pro výpočet původní koncentrace mladiny (dnes koncentrace 

extraktu mladiny) a o zdokonalení postupu přípravy kongresní sladiny (využití pro řadu 

kontrolních zkoušek jakosti sladu). Bylo zdokonaleno hvozdění používáním teplého vzduchu 

v kaloriferech místo sušení přímým spalováním, byly sestrojeny mechanické pračky ječmene, 

odkličovadla na slad, mlecí stolice na slad, dvou a vícenádobové varny apod. Díky 

rozvíjejícím se technologiím a vědeckým poznatkům došlo během 20. století k optimalizaci 

sladování a pivovarnictví do podoby, jakou známe dnes v moderních sladovnách a 

pivovarech. 

 

Cílem této diplomové práce byla rešeršní část o výrobě sladu a sladiny a experimentální 

stanovení závislostí kvalitativních parametrů plzeňského, barevného a karamelového sladu, 

konkrétně extraktu, viskozity, čirosti, zákalu, barvy, doby zcukření, pH, dosažitelného stupně 

prokvašení a obsahu β-glukanů na teplotě rmutování. Teplota má totiž při rmutování velký 

vliv na pozdější vlastnosti piva, jednoho z nejoblíbenějších alkoholických nápojů u nás. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Výroba sladu 

Slad je jednou ze čtyř základních surovin pro výrobu piva a vyrábí se z ječmene nebo pšenice 

v pěti technologických etapách, během nichž dochází ke zvýšení extraktivních látek 

v obilném zrnu [1]. 

2.1.1 Sladovnický ječmen 

Rostlinný rod Hordeum L. patří mezi nejstarší kulturní rostliny a patří do třídy 

jednoděložných rostlin, do čeledi lipnicovitých [2]. Je známo 32 druhů ječmene [1], určité 

kultivary z některých druhů jsou využívány jako suroviny pro výrobu piva, kávových 

náhražek, krup, sladových a farmaceutických výtažků nebo jako krmivo [2]. Nejrozšířenější 

sladovnické kultivary zahrnuje varieta Hordeum vulgare convar. vulgare var. nutans (ječmen 

setý dvouřadý nicí) [1]. 

Jedná se o jednoletou rostlinu s vysokými nároky na živiny a pH půdy, středními nároky 

na kyslík a nízkými nároky na obsah vody a teplotu [2]. Ideálními půdami jsou středně těžké 

černozemě a hnědozemě, které se podle reálné potřeby hnojí dusíkatými, fosforečnými a 

draselnými hnojivy [1]. Pěstování ječmene je celosvětově velmi rozšířené, avšak vhodné 

podmínky pro kultivary sladovnického ječmene jsou v mírném pásu střední Evropy 

Obrázek 1: Ječmen setý dvouřadý [3] 
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s nadmořskou výškou 200–300 m n. m., např. v České republice na Hané, v povodí řek 

Moravy, Dyje a Labe nebo ve Francii [4]. 

Morfologická stavba ječmene je v mnoha ohledech stejná jako u dalších zástupců čeledi 

lipnicovitých. Ječmen má svazčité kořeny zasahující do hloubky asi 30–50 cm, které druhotně 

nerostou a zásobují rostlinu vodou, živinami a vznikajícími organickými látkami [2]. 

S velikostí kořenového systému tudíž souvisí výnos a kvalita ječmene [5]. Nadzemní část 

tvoří stonek nazývaný stéblo, jež je duté a rozdělené uzlinami neboli kolénky na 5–8 článků 

[2]. Ječmen vyrůstá do výšky 50 až 130 cm [6], ale dnes se pěstují odrůdy s nízkým stonkem 

[1]. Z každého kolénka vyrůstá listová pochva, která chrání nové listy a dělivé pletivo nového 

článku [2]. Listy jsou přisedlé, střídavé, úzké a čárkovité [2], stonek je ukončen složeným 

květenstvím – klasem [1]. Květ je tvořen pouze pestíkem, tyčinkami a plenkou a je chráněn 

pluškou a pluchou, na jejímž vrcholu vyrůstá až 15 cm dlouhá osina [2]. Plody se nazývají 

obilky a jsou zobrazeny výše, viz Obrázek 1. Obilky mají světle žlutou barvu a jsou tvořeny 

jednotlivými zrny, která se skládají ze tří hlavních částí – obalů, zárodku a endospermu [2]. 

2.1.1.1 Vlastnosti ječmene a chemické složení  

Vlastnosti a chemické složení sladovnického ječmene jsou zkoumány a požadovány 

pro posuzování kvality a výběr vhodných odrůd určených k výrobě sladu a piva již 

od poloviny 19. století [7]. V dnešní době se ječmen hodnotí podle subjektivních, 

fyziologických, mechanických, fyzikálních, chemických a biochemických znaků a podle 

čistoty dané odrůdy, viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: Hodnocení vlastností ječmene [1, 4, 8] 

 
znaky posouzení kvality 

subjektivní tvar, velikost, barva, vůně, lesk, jemnost pluch, moučnatost orientační 

fyziologické 
klíčivost a klíčivá energie, citlivost na vodu, index a 

rychlost klíčení 
zpracování na slad, nejdůležitější 

mechanické 

a fyzikální 

  

třídění ječmene, objemová hmotnost, hmotnost 1000 zrn, 

moučnatost a sklovitost, sedimentační test, hustota, tvrdost 

zrna, odolnost vůči mletí a obrušování, pevnost v tlaku 

zpracování na slad, 

mikrobiologické napadení 

  

chemické a 

biochemické 

  

škrob, nízkomolekulární sacharidy, celulosa, hemicelulosy, 

gumovité látky, dusíkaté látky, polyfenolické látky, lipidy, 

vitaminy, enzymy, fosfáty a minerální látky, regulátory 

klíčení 

živiny, struktura, zdraví zrna, růst, 

technologické problémy, biologické 

změny, senzorické vlastnosti, 

fermentace 

odrůdová 

čistota 
morfologické vlastnosti zrna 

vyrovnaná kvalita, rovnoměrnost 

procesu 

2.1.2 Voda 

Voda je součástí téměř každého potravinářského odvětví, při výrobě sladu a piva hraje velmi 

důležitou roli. Ve sladovnách se používá voda pro máčení ječmene, voda provozní, mycí a 

sterilizační [1]. Na všechnu vodu jsou kladeny vysoké nároky mikrobiální a chemické čistoty, 
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obsahu anorganických iontů, obsahu rozpuštěných solí (tvrdosti vody), neutralizační kapacity, 

obsahu rozpuštěných plynů a obsahu organických sloučenin [9]. 

V dávné minulosti se pro výrobu sladu i piva používala voda bez zásadních úprav, 

s postupem času se však její kvalita zhoršovala a od poloviny 19. století se voda musela 

mechanicky a chemicky ošetřovat [10]. Dnešní sladovny a pivovary mají většinou vlastní 

zdroje vody – vody spodní, pramenité, případně i vody povrchové, které si upravují samy 

podle potřeby a legislativních požadavků [1]. 

Základním čištěním vody pro sladařství a pivovarství je mechanická filtrace na sítech a 

na filtrech a sedimentace v usazovacích nádržích, čímž se odstraňují hrubé nečistoty a 

nerozpuštěné anorganické a organické látky [9]. Jemné koloidní částice jsou odstraňovány 

chemickým čiřením – přidáním chemických činidel, konkrétně síranu hlinitého, železitého, 

síranu železnatého s chlorem nebo hlinitanu sodného a následnou filtrací vzniklého kalu [11]. 

Důležité je odstranění iontů železa a manganu, protože jejich vyšší koncentrace způsobují 

technologické problémy a zhoršení kvality sladu a piva [1]. Železo i mangan ve formě 

hydrogenuhličitanů se odstraňují relativně snadnou aerací, pro mangan se používá přídavek 

hydroxidu vápenatého nebo hydroxidu sodného [9]. Ve formě síranů je odstranění horší, 

používají se silnější oxidační činidla jako manganistan draselný, chlor nebo ozón [9]. 

Dále se z vody odstraňují přebytečné dusičnanové ionty, jež jsou indikátorem 

mikrobiálního znečištění, jejich redukční produkty dusitanové ionty, které jsou toxické 

pro zárodek klíčícího ječmene i pro pivovarské kvasinky a křemičitany [1]. Odstranění je 

založeno na využití iontoměničů, konkrétně se využívá výměny dusičnanových a síranových 

aniontů za chloridové anionty nebo lze také využít elektrodialýzu, reverzní osmózu jiné 

membránové metody [1]. Křemičitany se odstraňují precipitací s chloridem železitým nebo 

síranem hlinitým [11]. 

Z důvodu zabránění koroze potrubí a zařízení se z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý 

pomocí dekarbonizace a odsolení za použití hydroxidu vápenatého, zahřívání, chemickou 

úpravou vápenné vody nebo mramorovými filtry [9]. 

2.1.3 Výrobní proces 

Výroba sladu se skládá z pěti základních fází – příprava ječmene ke sladování, máčení, 

klíčení, hvozdění a odkličování a skladování sladu [1]. 

2.1.3.1 Příprava ječmene ke sladování 

Ječmen musí být před sladováním nejprve převezen do sladovny, poté přečištěn, přetříděn, 

dosušen a skladován [1]. 

Pro dodávku ječmene do sladoven se používají různé způsoby – pytle, vagóny, valníky, 

kontejnery a nákladní auta [1]. Přeprava ječmene v rámci sladovny probíhá pomocí 

mechanických zařízení, jako jsou elevátory (Obrázek 2), řetězové, šnekové a pásové 

dopravníky, vibrační dopravníky, a pneumatických zařízení, jako jsou dopravníky s tlakovým 

vzduchem, sací dopravníky, kombinované pneumatické dopravníky a další [12]. 

Čištění a třídění ječmene jsou velmi důležité procesy, zajištující kvalitu vyrobeného sladu 

a vhodné podmínky pro skladování [1]. Zařízení pro čištění ječmene se liší v závislosti 
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na sladovně, především jsou však využívány magnetické separátory, které odstraňují kovové 

částice [13], dále aspirátory, sloužící k odstraňování hrubých nečistot při předčištění ječmene 

[1] a jako hlavní čistící zařízení se používají triéry, které odstraňují půlky zrn, zrna plevelů a 

další nečistoty [14], viz Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Schéma elevátoru [15] a triéru [14] 

Třídění ječmene probíhá na soustavách sít s různou velikostí ok, čímž se podle velikosti 

zrn získávají dvě třídy ječmene použitelné pro výrobu sladu – I. třída ječmene se zachytí 

na sítě s otvory 2,5 mm na šířku a 25 mm na délku, II. třída se zachytí na sítě s otvory 

širokými 2,2 mm a dlouhými 25 mm [1]. Poslední podíl se nazývá propad neboli zadina a 

nesmí být použit pro sladování. K třídění se využívají třídiče s horizontálními rovinnými síty 

nebo válcové třídiče v kombinaci s triéry nebo aspirátory [4].  

Před dalšími úpravami ječmene je důležité odstranění prachu ze zařízení, výrobních prostor 

i ječmene samotného, k čemuž se dříve využívaly odprašovací komory a dnes se setkáváme 

s odprašovacími cyklony [4] a sacími prachovými filtry [12]. 

Před skladováním je nutné ječmen zbavit nežádoucí vody, aby nedošlo ke ztrátám extraktu 

a pomnožení mikroorganismů [1]. K tomu je možno využít různé způsoby sušení, jako je 

dosušení na hvozdě nebo sušení v průtokových a vakuových sušičkách [1] buď teplým 
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vzduchem, u něhož se většinou používá teplota vzduchu do 50 °C [16] nebo studeným 

vzduchem, které je však ekonomicky náročnější [1]. 

Skladování ječmene ve starších a menších sladovnách probíhá v hromadách na dobře 

větraných půdách, v moderních sladovnách se ječmen skladuje v silech s automatickou 

regulací vlhkosti a teploty [12]. 

Před sladováním je také důležité, aby byl ječmen fyziologicky dozrálý, tzn. aby 

před zpracováním prošel obdobím klíčivého klidu neboli dormancí [1]. Dormance je adaptace 

rostlin na pravidelně se střídající období nepříznivých podmínek s obdobími s podmínkami 

vhodnými pro jejich růst [17]. Primární dormance je dána geneticky, zabraňuje vyklíčení 

semen rostliny v nevhodných podmínkách a je různě dlouhá v závislosti na odrůdě ječmene 

[18]. Sekundární dormance je vyvolána v době vegetace před sklizní i během skladování 

ječmene a je ovlivněna množstvím srážek, teplotou, množstvím slunečního záření [19], 

skladovací teplotou a technologií klíčení [1]. Souvisí se sníženou citlivostí obilky na silný 

proud vody a upravuje se během posklizňového dozrávání, po kterém je obilka schopna 

rychle a jednotně klíčit [1]. 

2.1.3.2 Máčení ječmene 

Máčení ječmene je velmi důležitý krok při výrobě sladu, díky kterému dochází k příjmu 

vegetační vody, důležité pro klíčení a průběh metabolických dějů v zrnu [1]. Obsah máčecí 

vody je závislý na zpracovávané odrůdě, technologické variantě výroby a zařízení a také 

na druhu vyráběného sladu [20]. 

Příjem vody ječným zrnem je fyzikální proces [1]. Mezi faktory, které příjem vody 

ovlivňují, patří strukturální, fyziologické, chemické a biochemické vlastnosti zrna, genetické 

vlastnosti odrůdy, velikost a alkalita zrna, obsah solí, tvrdost a teplota vody, přísun kyslíku a 

odvod oxidu uhličitého, hydrostatický tlak a technologický postup výroby [16].  

Rychlost absorpce vody je závislá na teplotě máčecí vody, velikosti a struktuře zrna [1]. 

Původní obsah vody v ječmeni nemá na rychlost máčení kromě ječmenů z abnormálně 

suchých nebo deštivých ročníku vliv [20]. Tato hodnota se běžně pohybuje v rozmezí 8–14 % 

[21]. Pro navození klíčení je třeba dodat vegetační vodu do obsahu minimálně 30 %, a poté 

musí být voda přiváděna až do obsahu 40–44 % pro světlé slady, pro tmavé slady 45–48 %, 

aby došlo k aktivaci enzymů a metabolickým i strukturálním změnám zrna [1]. Při porušení 

pluch a osemení zrna nebo kvůli špatným podmínkám máčení může dojít k přemočení 

ječmene, a do zrna tak můžou vnikat nežádoucí soli a inhibitory klíčení, které snižují 

metabolické projevy zrna [22]. 

Fyziologicky nedozrálý ječmen přijímá vodu hůře než ječmen dozrálý, obecně je však 

příjem vody v prvních hodinách velmi rychlý, poté se rychlost postupně snižuje [1]. Příjem 

vody neprobíhá rovnoměrně ve všech částech zrna, ze začátku jsou nejrychleji zásobeny 

pluchy a bazální část zrna, později se voda rychleji dostává do endospermu a zárodečné části 

zrna [23]. Velikost zrn hraje také svou roli, velká zrna přijímají vodu pomaleji než zrna malá 

s větší plochou vzhledem k průměru [22]. Zrna s vyšším obsahem dusíkatých látek přijímají 

vodu pomaleji než zrna s nízkým obsahem [21], naopak více škrobnatá zrna absorbují vodu 

rychleji než zrna sklovitá [22]. 
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Příjem vody ječným zrnem se zrychluje se zvyšující se teplotou máčecí vody [1]. Běžně 

používaná teplota se pohybuje v rozmezí 10–12 °C, jejím zvýšením se dříve docílí 

požadovaného stupně domočení [1]. Bylo několikrát potvrzeno, že logaritmus času 

potřebného k domočení ječmene je nepřímo úměrný teplotě máčení [24]. Příjem vody 

ječmenem v závislosti na teplotě máčení a doba potřebná k máčení ječmene při různých 

teplotách jsou zobrazeny níže, viz Obrázek 3. 

Se zvyšováním obsahu vody v zrnu se zvyšuje také dýchání zrna [1]. Rozpuštěný kyslík, 

jehož koncentrace ve vodě je při teplotách 10–15 °C 6–10 mg∙l–1 [1], je zpočátku absorbován 

organickým materiálem zrna a mikroflórou na povrchu zrna [16]. Proto je nutné do další 

máčecí vody přidávat více kyslíku, aby nedošlo k přechodu z aerobního metabolismu 

do metabolismu anaerobního, kdy dochází k fermentaci škrobnatého substrátu za vzniku 

ethanolu, který může činnost zárodku zpomalit až úplně zastavit [1]. 

 
Obrázek 3: A – Závislost příjmu vody ječmenem při máčení na teplotě máčecí vody, B – Závislost 

potřebné doby máčení na teplotě pro dosažení požadovaného stupně domočení [22] 

Během máčení dochází v ječmeni k různým chemickým a biochemickým změnám. 

Na počátku jsou vyluhovány hlavně rozpustné látky z obalových částí, později z endospermu, 

jako jsou ionty solí, polyfenoly a další [1]. Po několika hodinách dochází k aktivaci a syntéze 

enzymů, vzrůstá aktivita amylas, fosfatas, proteas a ribonukleas [20]. V závislosti na intenzitě 

dýchání se snižuje obsah jednoduchých cukrů, vlivem degradace bílkovin vzrůstá hodnota 

aminodusíku [1]. Dochází ke ztrátám extraktu, které se pohybují v rozmezí 0,5–1,5 % sušiny 

zrna [22]. Intenzita vyluhování je závislá na pH a obsahu alkalických a neutrálních solí 

ve vodě, přičemž voda s pH vyšším než 7 zrychluje příjem vody do zrna [1]. 
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Na máčecí vodu jsou kladeny určité požadavky čistoty a složení, proto jsou používány 

různé metody úprav [1]. Voda používaná k máčení musí být čistá, bez kalících částic, musí 

mít odpovídající teplotu pro daný technologický postup a tvrdost maximálně 35 německých 

stupňů (°D) [1]. Některé zdroje vody, jako je recyklovaná nebo povrchová voda, je nutno 

upravovat [25], některé úpravy jsou popsány v bodě 2.1.2. Mezi speciální úpravy máčecí vody 

patří alkalizace hydroxidem sodným nebo vhodnějším uhličitanem sodným, která snižuje 

obsah polyfenolů na 30 % [16], alkalizace oxidem vápenatým, která snižuje pH sladiny, obsah 

polyfenolů a zlepšuje stupeň rozluštění nebo úprava kyselými přípravky [1]. Pro potlačení 

nežádoucí mikroflóry se často používá dávkování tzv. startovacích kultur především bakterií 

mléčného kvašení [26]. 

Technologické postupy i zařízení pro máčení ječmene se v průběhu let velmi změnily 

vzhledem k novým poznatkům o důležitosti obsahu kyslíku a docílení požadovaného stupně 

domočení, také je snaha zkracovat máčecí postupy a snižovat nároky na množství máčecí 

vody a ekonomiku procesu [1].  

Mokré máčení bez vzdušnění bylo založeno na opakované výměně máčecí vody 

bez přidávání kyslíku po dobu 75–78 hodin a nepoužívá se od druhé poloviny 20. století [1].  

Mokré máčení se vzdušnými přestávkami je o 15–18 hodin kratší a je založeno na střídání 

kratších dob, kdy je zrno pod vodou a delších dob, kdy je bez vody, zároveň se může odsávat 

oxid uhličitý pro zlepšení fyziologického stavu zrna [1]. 

Máčení se vzdušnými přestávkami, vzdušněním a odsáváním CO2 má hodně variant [20] a 

patří k rozšířeným technologickým postupům, protože došlo ke zkrácení doby máčení na 30–

35 hodin [1]. Využívají se varianty se vzdušněním v mokré fázi a odsáváním oxidu uhličitého 

při vzdušné přestávce např. podle Narzisse [20] nebo podle Molla [27]. 

Máčení s přerušovaným kropením nebo mlžením a nuceným provzdušňováním je postup 

využívaný především u ječmenů těsně po sklizni, které ještě nepřekonaly klíčivý klid 

(dormanci) a trvá 48 hodin [16]. 

Záplavové máčení patří k postupům s vysokou spotřebou máčecí vody s dlouhými dobami 

máčení a vzdušnění [1]. Máčení s trvalým přívodem vzdušněné vody je naopak proces 

se sníženou spotřebou máčecí vody, kdy dochází k propírání ječmene intenzivním proudem 

vzduchu a máčením bez výměny vody [1]. 

Máčení v teplé vodě snižuje dobu potřebnou k domočení, avšak s rizikem kontaminace a 

získání nežádoucích pachů ječmene, a proto musí být voda častěji vyměňována, lépe 

dezinfikována a intenzivněji provzdušňována [1]. 

Opakované máčení je založeno na propírání ječmene a máčení do obsahu vody 35–40 %, 

po kterém dochází k třídennímu klíčení a opětovnému máčení ve vodě o teplotě 16–18 °C 

po dobu 24 hodin [1]. Při použití vody o teplotě 40 °C se máčení velmi urychlí a celý proces 

včetně klíční trvá pouze 4 dny [28]. Násobné máčení je založeno na třístupňovém máčení 

s dlouhými aeračními přestávkami ve speciálním zařízení máčírny a klíčírny [28]. 

Máčení s přídavky stimulátorů a inhibitorů klíčení, jako je např. giberelová kyselina, se 

v praxi využívá ke snížení dormance a urychlení rozluštění ječmene zvýšením amylolytické, 

cytolytické a proteolytické aktivity [1]. Nejnižší dávky této kyseliny přidávané do máčecí 

vody se pohybují v rozmezí 0,1–1,0 mg∙kg–1 ječmene [29]. V kombinaci s bromičnanem 

draselným dochází k brzdění růstu kořínků a dýchání s dosažením dobrého rozluštění [1]. 
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Omezení dýchání a proteolýzy lze dosáhnout snížením pH vody na 3,5–4,6 přídavkem 

chlorovodíkové nebo fosforečné kyseliny [1]. 

Zařízení pro máčení ječmene se nazývají náduvníky a ve většině případů se používají 

cylindrokónické typy, které jsou umístěny vedle sebe nebo pod sebou v dobře větrané 

místnosti, nejlépe s regulovatelnou teplotou vzduchu [1], viz Obrázek 4. 

 
Obrázek 4: Schéma nového typu cylindrokónického náduvníku, 1 – odsávání CO2, 2 – tlakové větrání 

vzduchem, 3 – okruhy rozvodu vzduchu, 4 – rozrážecí plech, 5 – sběr splavků, 6 – trysky tlakové vody 

k odprášení [1] 

V nejstarších typech náduvníků se pouze vyměňovala voda, později se vyráběly náduvníky 

s tlakovým provzdušňováním a s odsáváním CO2 [20]. Nové typy cylindrokónických 

náduvníků jsou většinou velkokapacitní, používají se proto samostatně nebo v kaskádě a jsou 

vyrobeny z potravinářské nerezové ocele [1]. Mohou být otevřené nebo uzavřené, přísun 

ječmene a máčecí vody, odsávání CO2, aerace a další procesy bývají automatizovány [1]. 

Před náduvníky se také často zařazují prací šneky nebo bubny pro zvýšení čistoty ječmene, 

ve větším počtu se však mohou používat i jako hlavní máčecí zařízení [8]. Dalším zařízením, 

které se stále používá kvůli dobrému odstranění nečistot a možnosti použití jednoho 

náduvníku na celý proces máčení, je cylindrokónický náduvník s vlastním přečerpáváním, 

navržený roku 1910 [1]. Speciální kategorii tvoří ploché náduvníky, ve kterých je ječmen 

v menších vrstvách, tudíž je méně zatěžován a je rovnoměrně rozprostřen na perforovaném 

dně otočným ramenem s lopatkami [1]. Sem patří starší typ Nordon a moderní kruhový typ, 

který je sice plně automatizovaný, ale velmi ekonomicky náročný [16]. 
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Po dosažení potřebného obsahu vody v ječmeni následuje jeho vymáčení, které může být 

buď suché nebo mokré, a přesun do klíčícího zařízení [1]. Suché vymáčení se používá 

pro klíčení na humnech i ve sladovacích skříních, mokré vymáčení pro klíčení v bubnových 

nebo skříňových sladovadlech a je náročnější na spotřebu vody [1]. 

2.1.3.3 Klíčení ječmene 

Klíčení ječmene je další důležitý krok výroby sladu, při kterém probíhá mnoho chemických, 

biochemických, fyziologických a fyzikálních změn zrna, podmíněných aktivací a syntézou 

velkého množství enzymů [1]. Významným kritériem kvality sladu i piva je cytolytické a 

proteolytické rozluštění neboli modifikace zrna, kterého je docíleno degradací 

vysokomolekulárních látek právě při klíčení [12]. 

Mezi faktory, které ovlivňují průběh klíčení, patří obsah vody v zrnu, teplota, přísun 

kyslíku, koncentrace CO2, stimulátory a inhibitory klíčení a doba klíčení v závislosti na druhu 

vyráběného sladu, vlastnostech zpracovávané odrůdy a použitém technologickém postupu i 

zařízení [27]. Zvýšený obsah vody má dominantní význam pro aktivaci a syntézu 

amylolytických, proteolytických a cytolytických enzymů a zkrácení doby klíčení, vyšší 

teplota ze začátku klíčení je důležitá pro aktivaci sladových enzymů a delší doba klíčení 

podporuje účinek enzymatického štěpení [1]. Dostatečný obsah kyslíku je důležitý stejně jako 

u máčení proto, aby probíhal aerobní metabolismus [1]. Snížený obsah vede k fermentaci 

sacharidů za vzniku ethanolu, nadbytečný obsah zvyšuje ztráty extraktu prodýcháním a 

hromadění oxidu uhličitého omezuje metabolismus zrna, indukci a syntézu enzymů [1]. 

Změnou těchto faktorů lze do určité míry regulovat biologické procesy v zrnu [1]. 

Nedostatek vody lze upravit zkrápěním ječmene na humnech nebo regulačními systémy 

ve skříňových sladovadlech, stejně tak teplotu lze regulovat řízeně ve skříních či 

převrstvováním hromad na humnech [1]. Při optimální regulaci procesu lze vyrobit slad 

se sníženým obsahem vody bez negativního vlivu na kvalitu piva [30]. Do kropící vody může 

být přidána giberelová kyselina, která způsobuje rychlý vývoj enzymů, urychluje klíčení a 

snižuje sladovací ztráty [31]. 

Průběh klíčení mohou ovlivňovat i mikroorganismy na povrchu zrna [1]. Bylo zjištěno, že 

kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy mohou svou enzymatickou výbavou podporovat 

klíčení, a naopak při nekontrolovaném pomnožení klíčení inhibovat a negativně ovlivňovat 

scezování a filtraci sladiny i piva [32]. 

Pro posouzení průběhu klíčení slouží kontrolní test – profil klíčení, při kterém se stanovuje 

klíčivá energie a provádějí se výpočty indexu klíčení, rychlosti klíčení a homogenity [33].  

Z fyziologického hlediska dochází během klíčení k tvorbě kořínků na bazální části zrna, 

které představují asi 4 % sušiny sladu, a k vývinu střelky (zárodku listů), která prorůstá oplodí 

a osemení a směřuje pod pluchou ke špičce zrna [12]. Tyto orgány ovlivňují ztráty extraktu i 

kvalitu sladu, proto by se během klíčení měly vyvinout jen do určité míry [1]. Průběh klíčení 

je zobrazen níže, viz Obrázek 5.  

Bazální část, kořínky a střelka obsahují velké množství proteinů, lipidů a enzymů [1]. 

Kořínky se po usušení odstraňují, zvyšují sladovací ztráty extraktu, ale do procesu výroby ani 

kvality piva již nezasahují [1]. Látky ve střelce naopak mohou ovlivnit pěnu, chuť i stabilitu 
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piva [34]. Lipidy vlivem oxidačních změn negativně ovlivňují senzorickou kvalitu piva, 

především vzniklým (2E)-non-2-enalem, který je produktem oxidace nejvíce zastoupené 

mastné kyseliny ve sladu, linolové kyseliny [35]. 

 
Obrázek 5: Průběh klíčení, A – počátek klíčení ječmene [36], B – naklíčený ječmen [37] 

Nejdůležitějšími procesy probíhajícími během klíčení ječmene jsou syntézy a aktivace 

enzymů za působení přirozených růstových hormonů giberelinů, které putují endospermem 

do aleuronové vrstvy zrna [1]. Bylo dokázáno, že zárodek produkuje jen určité množství 

sladových enzymů, především tříd hydrolas a ribonukleas v prvních fázích klíčení [38]. Jedná 

se o enzymy α-amylasa, limitní dextrinasa, serinové endopeptidasy, endo-β-glukanasa a další 

[1]. Štěpením –SH skupin se aktivují a syntetizují exo-enzymy β-amylasa, karboxypeptidasy, 

exo-β-glukanasa a další [20]. Enzymy pomalu prostupují buněčnými stěnami endospermu, 

degradují je a následně dochází ke štěpení neškrobových polysacharidů a bílkovin [1]. 

Rezervní fytáty v aleuronové vrstvě jsou také štěpeny a pronikají endospermem do embrya, 

lipidy se rozpadají v závislosti na obsahu giberelinů [11]. 

Enzymy štěpící škrob neboli amylolytické enzymy (viz Obrázek 6) patří do třídy hydrolas, 

jsou obsaženy v ječmeni s rozdílnou aktivitou a některé se uvolňují z latentních forem a 

aktivují nebo dokonce syntetizují de novo až ve fázi klíčení [39]. Svou degradační aktivitu 

však uplatňují až v průběhu rmutování v závislosti na procesu mletí sladu a teplotách 

rmutovacího procesu [1]. Dochází tak ke štěpení škrobu na maltosu, dextriny a další 

disacharidy, glukosu, fruktosu, trisacharidy a velké množství oligosacharidů [11]. 
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Mezi tyto enzymy patří endogenní α-amylasa (EC 3.2.1.1), vznikající de novo během 

klíčení [39]. Hydrolyzuje α-(1→4)-glykosidické vazby amylosy za vzniku oligosacharidů 

s šesti až sedmi glukosovými jednotkami, při delší době vzniká maltotriosa, maltosa a glukosa 

[11]. Také štěpí vazby α-(1→4) amylopektinu mezi větveními za vzniku dextrinů s různým 

obsahem α-(1→6) vazeb [1]. Působením enzymu klesá viskozita rmutu, pH optimum je 5,3, 

ve rmutu 5,6–5,8 a pod 4,9 je enzym inhibován, teplotní optimum ve rmutu je 70–75 °C, 

nad 80 °C dochází k rychlé inaktivaci [1]. 

Dále se vytváří exogenní β-amylasa (EC 3.2.1.2), štěpící vazby α-(1→4) amylosy i 

amylopektinu od neredukujících konců za vzniku převážně maltosy. pH optimum leží 

mezi 5,4 a 5,6, teplotní optimum mezi 60 a 65 °C, při pH nižším než 3,0 a teplotě vyšší než 

70 °C je enzym inaktivován, inhibují ho kovové ionty (Cu, Ag, Pb, Hg) [11] a polyfenoly 

[38]. 

Jedním z enzymů štěpících α-(1→6) vazby je limitní dextrinasa (EC 3.2.142), která 

hydrolyzuje vazby v hraničních dextrinech amylopektinu, glykogenu a pullulanu, štěpení je 

však kompletní pouze u α-limitních dextrinů za vzniku maltosy [40]. Druhý enzym 

pullulanasa (EC 3.2.1.41) štěpí vazby pullulanu, amylopektinu a glykogenu, včetně jejich 

hraničních dextrinů, a to kompletně až na maltosu [41]. Obecně se limitní dextrinasa během 

klíčení aktivuje a při hvozdění deaktivuje, ve sladu se vyskytuje ve formě volné, latentní a 

vázané a je aktivní při teplotách v rozmezí 55–60 °C a pH 5,0–5,5 [1]. Je inhibována 

nízkomolekulárním proteinem inhibitorem limitní dextrinasy, který se vyskytuje v ječmeni [1] 

a v dostatečné koncentraci většinou i ve sladu, proto během rmutování často nedochází 

k dokonalému štěpení amylopektinu [42]. 

Maltasa (EC 3.2.1.20) štěpí maltosu na dvě molekuly glukosy, pH optimum má hodnotu 

6,0, teplotní optimum leží mezi 35 a 40 °C, při vyšších teplotách dochází k inaktivaci a je tedy 

účinná jen v počáteční fázi rmutování [11]. Sacharasa (EC 3.2.1.26) štěpí sacharosu 

Obrázek 6: Enzymatické štěpení škrobu [43] 
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na molekulu fruktosy a glukosy, její účinnost ve sladu je nízká vzhledem k teplotnímu optimu 

50 °C a následné rychlé inaktivaci během hvozdění [1]. 

Enzymy štěpící neškrobové polysacharidy (hemicelulosy, β-glukany a arabinoxylany) 

zajišťují cytolytické rozluštění sladu a mají podstatný technologický vliv na scezování sladiny 

a filtraci piva [11], viz Obrázek 7. Jejich hlavním úkolem je rozrušení buněčných stěn 

škrobových zrn a uvolnění škrobu pro amylolytické enzymy při rmutování [1]. 

 
Obrázek 7: Enzymatické štěpení β-glukanů a arabinoxylanů [49] 

Patří sem komplex enzymů štěpící β-glukany a pravděpodobně i arabinoxylany, zvaný β-

glukansolubilasa, který je aktivní už v ječmeni a při klíčení se jeho aktivita zvyšuje [44]. 

Přesný popis solubilizace není znám, ale zřejmě současně působí enzymy se sacharolytickou a 

karboxypeptidasovou aktivitou, ke kterým patří endoxylanasy, arabinofuranosidasy, 

feruloylesterasy a xyloacetylesterasy [1]. Štěpením vznikají β-(1→3)-dextriny, cellobiosa, 

laminaribiosa a glukosa [45]. 

Na degradaci β-glukanů se podílejí také různé glukanasy, které nejsou příliš termostabilní a 

tvoří se až během klíčení [1]. Endo-β-(1→4)-glukanasa (EC 3.2.1.4) vykazuje zvýšenou 

aktivitu při klíčení kvůli mikroorganismům na povrchu zrn [46]. Štěpí vazby β-(1→4) uvnitř 

řetězců za vzniku rozpustných gumovitých látek až na dextriny, díky čemuž se snižuje 

viskozita roztoků, pracuje při pH 4,5–4,8 a teplotě 40–45 °C [1]. Endo-β-(1→3)-glukanasa 

(EC 3.2.1.39) působí ideálně při pH 4,6–5,5 a teplotě 60 °C, nad 70 °C dochází k její 

inaktivaci [11]. Endo-β-(1→3, 1→4)-glukanasa (EC 3.2.1.73) je považována za nejdůležitější 
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enzym pro degradaci buněčných stěn škrobových zrn a vyskytuje se ve dvou izomerních 

formách, lišících se v termostabilitě vůči sušení a rmutování [47]. Aktivita Exo-β-glukanasy 

(EC 3.2.1.58) se během klíčení zvyšuje až desetkrát, štěpí hemicelulosy od neredukujících 

konců za vzniku cellobiosy, laminaribiosy a glukosy. Nemá však větší technologický význam, 

protože působí při nižším pH (4,5) a teplotě (40 °C) než při rmutování (pH 5,2–5,8) [11]. 

Cellobiasa (EC 3.2.1.21) štěpí vazby β-(1→4) v cellobiose za vzniku dvou molekul glukosy, 

je inaktivována při teplotě 25 °C [1]. Laminaribiasa (EC 3.2.1.6) štěpí vazby β-(1→3) 

laminaribiosy za vzniku dvou molekul glukosy, optimální pH má hodnotu 5,0 a teplota 37 °C, 

při 55 °C dochází k deaktivaci [1]. 

Endoxylanasa (EC 3.2.1.8) štěpí β-(1→4) vazby arabinoxylanů za vzniku xylanových 

dextrinů různé délky při optimálním pH 5,0 a teplotě 45 °C, během klíčení aktivita vzroste 

třikrát [1]. Xylobiasa (EC 3.1.2.37) hydrolyzuje β-(1→4) vazby xylanových oligosacharidů 

od neredukujících konců za vzniku xylosy [1]. Exoxylanasa (3.2.1.56) degraduje xylanové 

dextriny až po odštěpení arabinosy za vzniku xylobiosy při pH optimu 5,0 a teplotě 45 °C. 

Arabinosidasa (EC 3.1.2.88) štěpí α-(1→2) a α-(1→3) vazby postranních arabinosových 

řetězců za vzniku oligosacharidů, pH optimum leží mezi 4,6 a 4,7, optimální teplota je 40 °C, 

nad 60 °C dochází k inaktivaci [1]. Na hydrolýze arabinoxylanů se podílejí i některé esterasy 

(EC 3.1.1.1.-) [48]. 

Degradace proteinů během klíčení ječmene i při rmutování sladu je zajištěna velkým 

komplexem proteolytických enzymů, jejichž aktivita při klíčení stoupá a během hvozdění a 

rmutování klesá [50]. Aktivitu enzymů snižují jejich inhibitory až o 5–10 % [27] a teploty 

okolo 20 °C během celého klíčení a v prvních 36 hodinách teploty mezi 25 a 28 °C [16]. 

Nejdříve jsou štěpeny proteiny v aleuronové vrstvě a štítku zrna, vznikají rozpustné proteiny a 

aminokyseliny [1]. Následuje degradace endospermu buněčných stěn škrobových zrn, kdy se 

hydrolyzují proteiny hordeiny a gluteliny s esenciálním významem [1], a nakonec jsou 

vzniklé malé peptidy a aminokyseliny zužitkovány pro tvorbu růstových orgánů embrya [27].  

Endopeptidasy (EC 3.4.21.-) štěpí bílkoviny uvnitř řetězců za vzniku nízkomolekulárních 

sloučenin, jejichž sekvence aminokyselin odpovídá určitému enzymu, aktivita je způsobena 

nejméně pěti enzymy [1]. 90 % veškeré aktivity endopeptidas způsobují sulfhydrylové 

enzymy, jejichž pH optimum leží mezi 3,9 a 5,5, zbylých 10 % připadá na tři metaloenzymy 

s pH optimem 5,5–6,9 a 8,5, ty však mají v technologii výroby piva malý význam [51]. Jsou 

inhibovány ethylendiamintetraoctovou kyselinou (EDTA) a teplotou nad 60 °C [1]. 

Za nejdůležitější endopeptidasy sladu jsou považovány cysteinové proteasy, které při klíčení 

uvolňují aminokyseliny z hordeinů a glutelinů [52]. Jsou relativně termostabilní, ve sladu je 

zachováno 90 % aktivity, ale během rmutování pouze 1 % kvůli vysokému pH optimu [52]. 

Exopeptidasy odštěpují aminokyseliny z vnějších konců řetězců bílkovin. Ve sladu se 

vyskytují aminopeptidasy, mezi něž patří čtyři neutrální (EC 3.4.11.5) s pH optimem 7,0–7,2 

a jedna alkalická (EC 3.4.11.-) s pH optimem 8,0–10,0, odštěpující molekuly aminokyselin 

od N-konců peptidů a také dipeptidasa (EC 3.4.14.5), štěpící dipeptidy za vzniku 

aminokyselin [1]. Tyto enzymy se však inaktivují při nízkých teplotách a hvozdění sladu, 

proto nemají pro zvýšení koncentrace aminodusíku v mladině význam [1]. Karboxypeptidasy 

(EC 3.4.17.1, EC 3.4.17.2) odštěpují aminokyseliny z C-konců proteinů a je jich celkem pět 

s různou komplementární substrátovou aktivitou [1]. Díky pH optimu (4,8–5,6) podobnému 
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pH rmutů, je 80 % aminokyselin během rmutování odštěpeno právě těmito enzymy [53]. Jsou 

také nejvíce teplotně rezistentní s optimální teplotou 40–50 °C a inaktivací nad 70 °C [1]. 

Ke změnám lipidů dochází již během sladování a pokračují během procesu výroby piva 

kvůli mnoha reakcím jako autooxidace, fotooxidace a enzymové oxidace [11], viz Obrázek 8. 

V ječmeni se lipidy vyskytují převážně v aleuronové vrstvě, dále v zárodku a na povrchu i 

uvnitř škrobových zrn [38] a jejich obsah je uváděn okolo 3,5 až 4,5 % sušiny zrna [11]. 

Sladováním dochází až k 25% ztrátám [54]. 

 
Obrázek 8: Enzymatické i neenzymatické štěpení lipidů  

Enzymy degradující lipidy se nazývají lipasy (EC 3.1.1.-) a jejich aktivita stoupá během 

klíčení o 50–80 % s vyšší teplotou, delší dobou klíčení a vyšším stupněm domočení [1]. 

Nejvíce zastoupené neutrální lipidy jsou štěpeny lipasami s optimálním pH 6,8–7,0 a teplotou 

35–60 °C za vzniku mono- a diacylglycerolů až glycerolu a volných mastných kyselin [1].  

Enzymy zodpovědné za oxidaci nenasycených mastných kyselin za vzniku konjugovaných 

hydroperoxydienových mastných kyselin s vysokou reaktivitou se nazývají lipoxygenasy 

(LOX) (EC 1.13.11.12) a v ječmeni byly poprvé prokázány v roce 1953 [1]. Vzniklé 

hydroperoxidy se dále štěpí pomocí jiných enzymů na aldehydy, mastné kyseliny a jiné 

sloučeniny, které podléhají další degradaci a autooxidaci za vzniku senzoricky aktivních látek 

s typickým aroma zeleného sladu [54]. Ječmen vykazuje lipoxygenasovou aktivitu LOX1 a 

LOX2, jejichž poměr je závislý na odrůdě, během klíčení pak tato aktivita stoupá, ale vlivem 

vysokých teplot hvozdění se snižuje na pouhá 1–3 % aktivity v zeleném sladu [1]. V hotovém 

sladu je pak aktivita LOX1 vyšší než LOX2 [55]. Lipoxygenasy jsou velmi nestabilní enzymy 

s optimální teplotou působení 45–55 °C a pH 6,5–7,0 [1]. V nižším pH se jejich aktivita 

snižuje, proto je výhodné volit nižší pH a atmosféru s CO2 během vystírky, šrotování a 

rmutování kvůli nižší tvorbě senzoricky nežádoucích karbonylových látek [11]. 

Enzymy odbourávající anorganické fosfáty jsou z hlediska acidity a tlumivé schopnosti 

rmutů, mladiny a piva velmi důležité [1]. Kyselé fosfatasy (EC 3.1.3.2) nejsou specifické, 
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působí během sladování a rmutování při pH optimu 5,0 a teplotě 50–53 °C [11]. Jejich 

aktivita je závislá na podmínkách klíčení, stoupá s obsahem vody a vyšší teplotou [20]. 

Alkalická fosfatasa (EC 3.1.3.1) spolu s 3-fytasou uvolňují anorganické fosforečnany 

z nukleových kyselin a organických fosfátů. Enzym 3-fytasa (EC 3.1.3.8) štěpí organickou 

sloučeninu fytin, jehož obsah v zrnu je asi 0,9 % sušiny, během sladování a rmutování 

za vzniku fosforečnanů a myoinositolu [1]. Optimální pH je v rozmezí 4,5–5,0, teplota 53 °C 

a nad 60 °C aktivita enzymu rychle klesá a při 70 °C dochází k inaktivaci [1]. Při hvozdění a 

vystírce s vysokými teplotami proto nedochází ke snižování pH pivovarských roztoků [11]. 

Oxidačně-redukční enzymy jsou během klíčení důležité kvůli dýchání ječmene a následně i 

při výrobě sladu a piva kvůli oxidačním změnám látek, vedoucích ke změně barvy a chuti 

[20]. Podílejí se také na přirozeném čiření meziproduktů vysrážením nestabilních sloučenin, 

negativně působí oxidací na látky extraktu jako polyfenoly nebo nenasycené mastné kyseliny, 

které poté v roztoku zhoršují senzorickou a koloidní stabilitu piva [11]. 

Aktivita enzymu superoxiddismutasy (EC 1.15.1.1.) stoupá během klíčení sladu a vytváří 

reaktivní hydroxylový radikál poškozující biochemické syntézy buněk, vedoucí ke snížené 

senzorické stabilitě piva [1]. Naopak pomáhá minimalizovat změny vedoucí k oxidaci lipidů 

[38]. Enzym katalasa (EC 1.11.1.6) je v ječmeni přítomen v nepatrném množství, během 

klíčení aktivita stoupá v závislosti na vlhkosti a teplotě, avšak během hvozdění se inaktivuje a 

v procesu výroby piva se její schopnost eliminovat peroxid vodíku nijak neuplatní [1]. 

Polyfenoloxidasa (EC 1.14.18.1) se vyskytuje v ječmeni, aktivita výrazně stoupá během 

klíčení a při procesu výroby piva je nejvíce aktivní při 45–65 °C, kdy se podílí na oxidaci 

polyfenolů kyslíkem [56]. Lipoxygenasy (EC1.13.11.12) oxidují nenasycené mastné kyseliny 

na hydroperoxidy [56]. Aktivita peroxidasy (EC 1.11.1.7) během klíčení vzrůstá v rozmezí 

15–18 °C, během rmutování je aktivní od 35 °C, nejvíce v rozmezí 50–65 °C a při 75 °C se 

inaktivuje [1]. Katalyzuje oxidace velkého množství sloučenin extraktu, je nejvíce účinným 

redoxním enzymem díky termostabilitě během rmutování [1]. 

Během sladování a rmutování dochází vlivem enzymů k degradaci DNA a RNA, které jsou 

obsaženy v mitochondriích a plastidech zárodku ječného zrna [1]. Tvoří přibližně 0,2 – 0,3 % 

hmotnosti sušiny zrna, přičemž 30 % je ve formě DNA, 70 % RNA [57]. Jejich degradaci 

způsobují enzymy deoxyribonukleasa (DNA EC 3.1.27.5), ribonukleasa (rostlinná RNA EC 

3.1.27.1) a jiné nukleosidasy a nukleotidasy, štěpící nukleové kyseliny až na volné purinové a 

pyrimidinové báze, ribosu, deoxyribosu a anorganické fosfáty [1]. Enzymy se liší 

v termostabilitě, nukleotidasy jsou během hvozdění inaktivovány vyššími teplotami [1]. 

Podle použitých teplotních podmínek rozdělujeme technologické postupy klíčení na: 

studené klíčení, což je postup s maximální teplotou vzduchu 12 °C, v letních měsících je 

energeticky náročný, ale slad je bohatý na extrakt i enzymy [1], dále se používají postupy 

klíčení se stoupající (12–14 °C →18 °C) nebo klesající teplotou (18 °C →12 °C) a klíčení se 

zvýšenou teplotou (nejčastěji 16–18 °C), které má však na slad špatný vliv v podobě 

nehomogenity rozluštění [1]. Při výrobě tmavých sladů bývá teplota vyšší, standardně 22–

25 °C. Převážně se používá postup vzestupné gradace teplot, který je typický pro humnová i 

pneumatická sladovadla [1]. 

Po transportu vymočeného ječmene do sladovadla probíhají postupně stadia klíčení: mokrá 

hromada, suchá hromada, pukavka, stadium mladíka, stadium vyrovnané hromady, stárnutí 
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hromady, stará zvadlá hromada a zelený slad [4]. Tato stadia jsou doprovázena změnami 

vnějších znaků i vnitřního složení zrna v závislosti na použité technologii a druhu sladu, 

světlý a tmavý slad mají některé fáze klíčení odlišné [1]. Po 6–7 dnech klíčení je zelený slad 

přemístěn na hvozd, kde dochází k jeho postupnému sušení [1]. 

Technologické postupy a konstrukce sladovadel se během let měnily. Nejstarším postupem 

klíčení od přechodu z domácí výroby sladu je sladování na humnech, které bylo postupně 

nahrazováno pneumatickými klíčidly [1], viz Obrázek 9. 

Dříve se humna stavěla jako podzemní místnosti, s řadami podpůrných sloupů zužujícími 

prostor klíčícího ječmene a vyžadovaly ruční předělávání hromad [4]. Podlahy musely být 

rovné, bývaly z hlazeného betonu nebo dlaždic s mírným spádem ke kanálům, výška stropů 

neměla překročit 3–4 m kvůli možné cirkulaci vzduchu a vysychání hromad [1]. Regulace 

teplot bez klimatizace byla a je i dnes velký problém obzvlášť v letních měsících, protože 

optimální teplota pro světlý slad je 10–15 °C [20], pro slad tmavý 23–25 °C, proto v této době 

probíhá údržba [12]. Musí být zajištěno dobré odvětrávání okny nebo ventilátory, vlhkost 

vzduchu by se měla pohybovat mezi 85 a 95 %, vlhkost hromad se udržuje na stálé hodnotě 

vymočení sprchováním [1]. Zavedením umělého chlazení došlo k vyrovnanému klíčení 

během celého roku a ke zvýšení kapacity, což zvýšilo i kvalitu sladu [1].  

Hromady mohou být vysoké jen 10–14 cm, přičemž z 1 tuny ječmene se vyrobí 3,2–3,6 m3 

zeleného sladu a potřebná plocha je 24–36 m2 [4]. Mechanizaci starších humen zajišťují 

maltomobily, což jsou vozíky, které mají na zadní straně válec s několika řadami lopatek 

pro předělávání hromad, modernější a prostornější humna mají po celé šíři obraceče hromad 

s mnoha funkcemi [1]. Kapacita humnových sladoven je nejvýše 15 000 tun sladu ročně [1]. 

 
Obrázek 9: Humna [58] 

V druhé polovině 19. století nastal velký vývoj pneumatických sladovadel kvůli 

prodloužení sladovací doby bez podnebních vlivů, snížení nákladů, omezení ruční práce a 
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výrobě různých druhů sladů [1]. Vzniklo tak velké množství různých sladovadel bez širšího 

uplatnění [38]. Dnešní sladovny s pneumatickými sladovadly mají kapacitu až 80 000 tun 

sladu ročně, jejich činnost není závislá na ročním období, proces je mechanizovaný a 

automatizovaný, nicméně jsou vyšší nároky na technické vybavení a vyšší provozní náklady 

než dříve [1]. Hromady v komorách nebo boxech těchto zařízení dosahují výšky až 1,5 m 

[12]. Všechny typy pneumatických sladovadel jsou vybaveny klimatizovanou komorou nebo 

bubnem, zařízením pro čištění, mísení, temperaci a vlhčení vzduchu, kanálovým systémem 

pro přívod čerstvého, klimatizovaného a vratného vzduchu a odvod oxidu uhličitého, 

ventilátory pro nucený pohyb vzduchu a zařízením pro doplňování vody do klíčícího ječmene 

[1]. Podle konstrukce se sladovadla dělí na bubnová, skříňová, šachtová a horizontální. 

Bubnová sladovadla jsou ve světě méně rozšířena, ale mají hodně variant, mezi které patří 

bubnové klíčidlo systému Galland, vertikální bubnové klíčidlo typu Popp, skříňový buben 

Gruben-Topf a kontinuální bubnové klíčidlo [1]. Skříňová klíčidla dosáhla v posledních 

desetiletích velkého rozmachu a modernizace [12]. Na rozdíl od bubnových klíčidel jsou 

pevně umístěna, mají obdélníkový nebo kruhový tvar a nahoře jsou otevřena [1]. Využívají se 

varianty: skříňová klíčidla obdélníková typu Saladinova skříň (Obrázek 10), skříňová kruhová 

klíčídla s pevným nebo rotujícím dnem, Kropffova dolušťovací skříň, posuvná hromada 

s polokontinuálním procesem klíčení, přemisťovací skříňové klíčidlo systému Lausmann a 

skříňové sladovadlo systému Saturn [1]. Dále existují šachtová neboli věžová sladovadla, 

která vznikla stavbou vertikálních skříňových klíčidel s možností plné automatizace a 

semikontinuálního provozu klíčení. Mají také několik variant, mezi něž patří sladovna Opti-

Mälzer systému Neubert, gravitační sladovadlo systému Frauenheim a systému Graff [1]. 

Moderní věžové sladovny zajišťují kontinuální proces sladování od máčení až po hvozdění 

v jednom systému, přičemž jediná taková sladovna České republiky se nachází v Kroměříži 

s kapacitou 100 Mt sladu ročně [1]. Mezi další kontinuální sladovny se řadí pásové sladovny 

systému Domalt nebo Fairclough, kontinuální věžová sladovna systému Frauenheim atd. [1]. 

 
Obrázek 10: Saladinova skříň [59] 
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Proces klíčení v moderních sladovnách podléhá automatické kontrole pomocí čidel, která 

sledují základní regulační znaky klíčení, jako jsou teplota a vlhkost hromad, teplota a vlhkost 

klimatizovaného vzduchu, používají se postupy sledování spotřeby kyslíku a tvorby oxidu 

uhličitého, velmi důležitá je kontrola technického zařízení a subjektivní hodnocení vzhledu a 

vůně klíčícího zrna [1]. Rozsah laboratorní kontroly závisí na vybavení sladovny, především 

se však na počátku zpracování sladu prověřuje postup proteolytického (Kolbachovo číslo) a 

cytolytického rozluštění (obsah β-glukanů, aktivita daných enzymů), aktivita amylolytických 

enzymů, obsah senzoricky nežádoucích sirných sloučenin nebo zdraví škodlivých nitrosaminů 

a další parametry [1]. 

2.1.3.4 Hvozdění zeleného sladu 

Hvozdění zeleného sladu je proces, při kterém dochází ke snížení vlhkosti u světlých sladů na 

3–4 %, u tmavých sladů na 1,5–2,0 % kvůli skladovatelnosti, zastavení vegetačních projevů, 

snížení enzymových aktivit a vytvoření chuťových, barevných a oxidačně-redukčních látek 

typických pro druh sladu [4]. Proces má tři fáze – růstovou, kdy je zrno schopno ještě klíčit 

při teplotě 40 °C a vlhkosti nad 20 %, fázi enzymovou, kdy dochází k zastavení vegetačních 

projevů zrna, ale enzymy jsou stále aktivní při teplotách 40–60 °C, vlhkosti pod 20 % a fázi 

chemickou, která probíhá při teplotách nad 60 °C a vlhkostí pod 10 %, jsou inaktivovány 

enzymy a probíhají změny vedoucí k tvorbě barevných a aromatických látek [1].  

Během hvozdění dochází ve sladu k mnoha fyzikálním, enzymovým a chemickým 

změnám, díky kterým se vytvářejí žádané pivovarské vlastnosti sladu [38]. Tyto vlastnosti 

jsou závislé na vzájemných vztazích teploty, vlhkosti a množství vzduchu v čase [1]. Obecně 

se však rychlost sušení zvyšuje s klesající relativní vlhkostí vzduchu, se zvyšujícím se 

prouděním a s klesající velikostí zrna [1]. 

 
Obrázek 11: Závislost obsahu vody ve sladu na době sušení [26] 
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Vlhkost se může ve sladu vyskytovat ve více formách – jako nevázaná vlhkost, která se 

snadno odstraňuje sušením, protože ulpívá na povrchu v tekutém stavu a jako vázaná vlhkost, 

která je na povrchu a v kapilárním systému vázána fyzikální i chemickou adsorpcí [1]. 

V počáteční fázi sušení se slad ohřívá na teplotu vzduchu, poté se odpařuje nevázaná vlhkost 

konstantní rychlostí až do bodu, tzv. kritické vlhkosti, kdy je ve sladu přítomna pouze 

kapilární vlhkost. Od této doby se rychlost sušení snižuje až do dosažení rovnovážné vlhkosti, 

kterou již nelze sušením odstranit [4]. Závislost obsahu vody ve sladu na době sušení je 

zobrazena výše, viz Obrázek 11. 

Při hvozdění probíhá mnoho chemických změn a tvorba senzoricky, fyziologicky a 

redoxně aktivních látek několika typy reakcí, mezi které patří Maillardova reakce, 

karamelizace a další reakce neenzymového hnědnutí [11].  

V průběhu Maillardovy reakce redukujících sacharidů sladu (glukosa, maltosa, isomaltosa, 

pentosa, arabinosa a xylosa) s produkty štěpení bílkovin (hlavně aminokyselinami) dochází 

za vyšších teplot hvozdění (110 °C, 150 °C) k tvorbě velkého množství reaktivních 

karbonylových a aminokarbonylových sloučenin, ze kterých následně vznikají barevné látky 

sladu – melanoidiny [12]. Dochází také ke vzniku směsi nízkomolekulárních látek 

s charakteristickou vůní a chutí, které se podílejí na výsledném charakteru sladu [1]. Tyto 

senzoricky aktivní látky však tvoří prekurzory pro další reakce a během hvozdění dochází 

z velké části k jejich vytěkání, včetně nežádoucího aroma zeleného sladu [38]. 

V průběhu karamelizace dochází k reakcím mezi redukujícími sacharidy bez přítomnosti 

dusíkatých sloučenin až při vysokých teplotách nad 120 °C, zpravidla při 150–190 °C, 

nejvýše ale při 240 °C [45]. Vzniká tak hnědočerný amorfní produkt zvaný karamel, který 

obsahuje vysokomolekulární látky a také nízkomolekulární látky, které vznikají i 

při Maillardově reakci. Jedná se především o nezreagované sacharidy, kyseliny, anhydridy 

cukrů, deriváty furanu, pyranu a sacharidové fragmenty [45]. 

Během hvozdění dochází také k dalším reakcím neenzymového hnědnutí, kdy reagují 

sacharidy, aminokyseliny a reakční produkty s dalšími reaktivními sloučeninami [1] 

Mezi charakteristické aromatické látky sladu je zařazeno asi 250 sloučenin [60], z nichž 

některé jsou přítomny ve vyšších koncentracích především ve speciálních sladech a patří mezi 

alkoholy, aldehydy, ketony, estery, heterocyklické látky s kyslíkem nebo sírou, β-

dioxopiperaziny, pyrroly, laktony mastných kyselin a kyseliny [1]. Charakteristické aroma 

karamelu mají například sloučeniny furan-2-karbaldehyd, isomaltol, maltol, norfuraneol, 

furaneol a homofuraneol, které jsou detekovatelné pouze v karamelových a dalších 

speciálních sladech [45]. Bylo však prokázáno, že vlivem rmutování a kvašení tyto látky 

vznikají z meziproduktů Maillardovy reakce i ve světlých typech piv [61]. Jako produkty 

reakce sacharidů a prolinu vznikají během hvozdění světlých i speciálních sladů dusíkaté 

deriváty – pyrroly s karamelovou, oříškovou nebo čokoládovou vůní i chutí [1]. 

Mezi nejvýznamnější z nich patří 2-acetyl-1-pyrrolin a 6-acetyltetrahydropyridin [45]. Dále 

vznikají deriváty pyrazinu (2,5-dimethyl-, 2,5-dioxo-, 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazin) 

s charakteristickým praženým, oříškovým aroma [1]. Mezi aromatické látky detekované 

ve speciálních sladech patří například, norfuraneol, furaneol, maltol, 2-acetylpyrrol, β-

damascenon, γ-nonalakton, 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazin a další [62]. 



28 

 

Při hvozdění se také mění zastoupení všech sacharidů, lipidů, aminokyselin, 

polyfenolických látek, sirných sloučenin, nitrosaminů, antioxidačních látek a také acidity 

sladu a aktivity enzymů [1]. Celkový obsah cukrů se snižuje s rostoucí teplotou, světlé slady 

budou proto obsahovat nejvíce sacharidů (především maltosy), pražené a barevné slady 

nejméně [63]. Redukující sacharidy totiž vstupují do Maillardových a karamelizačních reakcí, 

mladina ze rmutů sladů hvozděných při vyšších teplotách bude obsahovat více dextrinů a 

bude hůře zkvasitelná [1]. 

Působením proteolytických enzymů pokračuje štěpení bílkovin a zvyšování obsahu 

volných aminokyselin až do enzymové fáze hvozdění, jejich celkový obsah se však do teploty 

65 °C příliš nemění, zastoupení některých aminokyselin je různé [1]. Stejně jako u cukrů bude 

světlý slad obsahovat více aminokyselin než slad barevný kvůli jejich degradaci 

v Maillardových reakcích [38].  

Obsah lipidů se mění vlivem podmínek sladování a rmutování, lipidy však do sladiny moc 

nepřecházejí, vyluhováním z mláta do piva však snižují jeho pěnivost [1]. Je však nutné dávat 

pozor na enzymové oxidace mastných kyselin, katalyzované lipoxygenasami, které probíhají 

během celého procesu sladování i rmutování [1]. Z hydroperoxidů tak vznikají různé vyšší 

alkoholy, aldehydy, ketony a kyseliny [11]. 

Těkavá sirná sloučenina dimethylsulfid (DMS) vzniká ve sladu nejvíce při vyšších 

teplotách hvozdění ze svých prekurzorů S-methylmethioninu (SMM) a dimethylsulfoxidu 

(DMSO) [11]. Některé slady také obsahují stopová množství karcinogenních nitrosaminů, 

které se tvoří především hvozděním přímými spalinami, při vysoké vlhkosti a teplotě 

nad 60 °C a v klíčcích s vysokým obsahem proteinu hordeinu, čemuž se dá zabránit úpravou 

technologie [1]. 

Mezi nejvíce zastoupené polyfenolické látky sladu patří (+)-katechin a ferulová kyselina, 

která je uvolňována z buněčných stěn ječmene do sladu ve velkém množství při nízkých 

teplotách [1]. Vyskytují se proto jen ve světlých sladech [1], v pražených a speciálních 

sladech byly objeveny pouze vanillová, homovanillová kyselina a 4-vinylguajakol, které 

vznikají rozkladem jiných polyfenolů [64].  

Polyfenolické látky spolu s produkty Maillardových reakcí melanoidiny vykazují 

v závislosti na podmínkách ve sladu antioxidační nebo prooxidační vlastnosti a tvoří většinu 

antioxidační kapacity i v pivu [65]. 

Během hvozdění se mírně snižuje kyselost sladu, dochází k zastavení enzymových reakcí, 

fosforečnany již nejsou uvolňovány z fytinu na rozdíl od klíčení [1]. U světlých sladů dochází 

jen k malým změnám pH, u tmavých sladů dochází k výraznějšímu zvýšení acidity během 

dotahovacích teplot hvozdění kvůli Maillardovým reakcím a vzniku melanoidinů [4].  

Nejstabilnějším enzymem sladu je α-amylasa, jejíž aktivita se na rozdíl od ostatních 

enzymů při hvozdění zvyšuje, poměrně stabilní je enzymový komplex β-glukansolubilasy, 

endopeptidasa a karboxypeptidasy [16]. Naopak nejcitlivějším enzymem je β-glukanasa, β-

amylasa a dipeptidasa jsou také velmi citlivé na vyšší teploty [16]. 

Technologie a zařízení pro hvozdění sladu se v průběhu let velmi měnily, do 17. století se 

používal jednolískový hvozd s vrstvou slámy nebo dřevěnými latěmi, poté se využívalo lísek 

z kovového pletiva s přímým ohřevem spalinami dřeva, později uhlí [10]. V polovině 19. 

století při přechodu na průmyslovou výrobu sladu se technologie změnila a hvozdění 
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probíhalo nepřímým ohřevem teplým vzduchem, konstruovaly se vícelískové hvozdy, což 

přetrvalo do 2. světové války [1]. V druhé polovině 20. století se začaly používat jednolískové 

hvozdy s ventilátory, přešlo se zpět k ohřevu přímými spalinami z topných medií, avšak nález 

karcinogenních nitrosaminů v takto vyráběném sladu způsobil návrat k nepřímému ohřevu, 

který se používá dodnes [1].  

Hvozdění je z celého sladování energeticky nejnáročnější proces, proto se k vytápění 

hvozdů používají průmyslová paliva, jako zemní plyn, přehřátá vodní pára, koks, černé nebo 

hnědé uhlí a ropné oleje [16]. 

Základní prvky se u hvozdů liší podle počtu lísek, druhu vytápění a paliva [16]. 

V minulosti se používala především topeniště na pevná paliva s pevnými nebo mechanickými 

rošty, v dnešní době se používá nepřímé vytápění spalinami z topných olejů nebo plynů 

ve speciálních hořácích, baterie na horkou vodu nebo páru [1]. Pro vedení teplého vzduchu se 

dříve používaly kalorifery, dnes jsou hvozdy vybaveny tepelnými výměníky ze speciální 

oceli, komíny slouží u hvozdů s nepřímým ohřevem k odvodu kouře, u ostatních typů chybí 

[1]. Lísky jsou perforované desky z kónicky lisovaného drátu, na kterých se suší slad, který je 

převracen lopatkovými obraceči, moderní hvozdy mají nastírací a vyprazdňovací zařízení [1]. 

Ventilátory zajišťují rovnoměrný výkon hvozdu, některé typy hvozdů mají dálková čidla a 

regulační prvky pro zajištění kontroly teplot, množství a vlhkosti vzduchu a moderní hvozdy 

jsou vybaveny automatickou kontrolou [1]. 

Ve sladařství se využívá velkého množství variant hvozdů s různou konstrukcí, vzhledem i 

funkcemi, rozeznáváme hvozdy lískové, bubnové a skříňové s přímým nebo nepřímým 

ohřevem, pracující periodicky, polokontinuálně a kontinuálně [1]. Technologický postup 

hvozdění se liší v závislosti na druhu vyráběného sladu, vlhkosti a typu hvozdu.  

Starší typy hvozdů byly jednolískové, v porovnání s novějšími, energeticky výhodnějšími 

vícelískovými, hrozilo menší nebezpečí požárů, byla jednodušší obsluha, vyšší výkon a menší 

investiční náklady [4]. Existoval také zdvojený jednolískový hvozd, který zlepšoval tepelnou 

účinnost. Dnešní vysokovýkonné jednolískové hvozdy mohou být pravoúhlé se sklopnými 

nebo segmentovanými lískami [16] nebo kruhové s rotující nebo pevnou podlahou, které se 

rozšiřují [1]. Dvoulískové hvozdy (Obrázek 12) s hranatými lískami s nepřímým ohřevem 

byly stavěny do poloviny 20. století v celé Evropě, později však byly modernizovány 

na hvozdy s nepřímým ohřevem plynem nebo vodní párou se sklopnými lískami a používají 

se dodnes [1]. V kruhové variantě s automatickým nastíráním a vystíráním, nepřímým 

ohřevem a rekuperací tepla jsou velmi rozšířené [16]. Třílískové hvozdy se staví 

v horizontálním nebo vertikální uspořádání a jsou energeticky o 10 % úspornější 

než dvoulískové, jsou však provozně nákladnější [1]. U vertikálního hvozdu jsou lísky 

umístěny nad sebou [20], u moderního horizontálního hvozdu mohou být lísky nad sebou 

(Triflex od firmy Bühler) i vedle sebe (Trio od firmy Nordon et Cie) a jsou energeticky velmi 

výhodné [16]. Bubnové systémy se používají velmi zřídka, pouze ve spojení s bubnovým 

klíčidlem od firmy Schulz [1]. Dalšími typy hvozdů jsou skříňové hvozdy, kterými jsou 

vybaveny polokontinuální sladovny Saturn nebo moderní věžové sladovny [1]. 

Zařízení pro výrobu speciálních sladů barevných (pražených) a karamelových se nazývají 

rychlopražící bubny a zelený nebo odklíčený slad se v nich praží za velmi vysokých teplot 

bez přístupu vzduchu až do karamelizace nebo zuhelnatění, kdy už ztratily veškerou 
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enzymovou aktivitu [12]. Karamelový slad se nejdříve orosí vodní parou a ztekucuje se a 

zcukřuje 30–45 minut při 70–75 °C, poté se teplota zvedne na 120–180 °C podle druhu sladu 

a následně se opatrně ochladí [12]. Barevné (barvicí) slady se vyrábějí z již hotových sladů 

po 12 hodinách vlhčení kvůli vzniku barevných látek, zcukřují se při 60–80 °C 30–60 minut, 

pak se buben vyhřívá na 160–175 °C a 90 minut se ohřívá na teploty 220–225 °C, při kterých 

vzniká hořká chuť [1]. Dotahuje se do té doby, než má slad požadovanou kakaově hnědou 

barvu, poté se vlhčí, aby se odstranila hořkost, a pomalu se chladí studeným vzduchem [1]. 

 
Obrázek 12: Kruhový hvozd [66] 

2.1.3.5 Odkličování a skladování hotového sladu 

Po ukončení hvozdění, případné karamelizace a přemístění sladu do skladu se vykonávají 

následující závěrečné úpravy. 

Jako první se slad musí ochladit z teploty 80 °C kvůli zastavení inaktivace enzymů a 

zvyšování barvy sladu, přičemž během odkličování dochází ke snížení teploty na 35 °C a 

na konci úprav má slad teplotu 20–25 °C [1]. Způsob chlazení závisí na vybavení sladovny, 

u jednolískových hvozdů se slad chladí proudem studeného vzduchu po dobu 30 minut, 

u sušících skříní trvá chlazení déle [20]. U vícelískových hvozdů s malou kapacitou se slad 

chladí ve sběrném koši a při odkličování, u hvozdů s velkou kapacitou se musí před dalšími 

úpravami slad dostatečně ochladit v systému perforovaných trubek [1]. 

Odkličování sladu je velmi důležitá úprava sladu, protože klíčky (sladový květ) jsou silně 

hygroskopické, navlhlý slad by byl hůře skladovatelný a zhoršovala by se kvalitu sladu i piva 

[20]. Klíčky musí být odstraněny co nejdříve po hvozdění pomocí různých typů zařízení, mezi 

která patří bubnová lištová odkličovadla, šneková a pneumatická odkličovadla [8]. 
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Před expedicí a skladováním se slad čistí a leští za účelem odstranění zbytků sladového 

květu, prachu a rozdrcených zrn, čemuž se říká polírování, a používají se k němu aspirátory, 

síta nebo speciální kartáčové polírky s možnými leštícími zařízeními [1]. 

Slad se kromě výjimek, kdy se mele v pivovaru za vlhka nebo s kondicionováním, ihned 

po hvozdění nezpracovává, ale nechává se odležet kvůli jeho nízké vlhkosti, která může 

způsobovat technologické problémy hlavně při scezování sladiny nebo potíže se stabilitou, 

pěnivostí a chutí piva [1]. Během skladování dochází k přiměřené hydrataci sladu na 4–5 %, 

čímž se zvýší hodnoty kvalitativních parametrů, např. obsah extraktu, diastatická mohutnost 

nebo aktivita proteolytických enzymů, na celkovou kvalitu sladu to však vliv nemá, naopak 

při zvýšení vlhkosti na 10–12 % může dojít k technologickým problémům [1]. Ke skladování 

sladu slouží půdy, dřevěné nebo ocelové skříně a v dnešní době nejrozšířenější ocelová nebo 

železobetonová sila [1]. 

2.1.4 Druhy sladu 

Ze sladovnického ječmene se na celém světě vyrábí mnoho druhů sladu, nejvíce však světlé 

slady plzeňského a tmavé slady mnichovského typu, vídeňské slady, jež jsou na rozhraní 

světlých a tmavých typů a v neposlední řadě se vyrábějí slady speciální, mezi které se řadí 

karamelové, barevné, melanoidinové, diastatické, nakuřované, kyselé a další typy, viz 

Obrázek 13 [11]. 

 
Obrázek 13: Druhy sladu [67] 
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K sladování však můžou sloužit i jiné škrobnaté plodiny jako pšenice, žito, oves, čirok, 

rýže a podobně [12]. Svrchně kvašená piva z těchto plodin jsou stále oblíbená především 

v Německu nebo v Belgii [68]. 

2.1.5 Vlastnosti sladu 

S druhem sladu souvisí i jeho vlastnosti, které jsou získány jak výběrem určité odrůdy 

ječmene, tak úpravami technologie výroby sladu [20]. Vlastnosti sladu jsou ovlivněny 

úpravami máčení, kdy dochází k degradaci vysokomolekulárních látek a k aktivaci enzymů 

[20], a úpravou hvozdění nebo pražení, kdy především změnou teplotního programu a obsahu 

vody v zrnu vznikají barevné a aromatické látky [1]. 

Vlastnosti surovin, technologie výroby i podmínky sladování mají vliv na kvalitu sladu a 

na fyzikálně-chemické, biochemické a senzorické vlastnosti z něj vyrobeného piva [69]. 

Kvalita sladů se hodnotí podle mechanických, fyzikálních, a především chemických kritérií, 

jež se stanovují v kongresní sladině připravené tzv. kongresním postupem rmutování jemně 

rozemletého sladu [70]. Analýza barevných a karamelových sladů se provádí v kongresní 

sladině, která je připravena ze směsi vzorku se světlým sladem o známé hodnotě extraktu, 

barvy, vody aj. a příslušný podíl na barevný nebo karamelový slad se vypočte [70]. 

Posouzení kvality sladu je trojího druhu – subjektivní, mechanické a fyzikální a chemické. 

Metody stanovení jednotlivých parametrů jsou uvedeny v mnoha publikacích jako například 

Analytika EBC [70], Brautechnische Analyse Methoden MEBAK [71] nebo Pivovarsko-

sladařská analytika 1, 2 [72, 73]. 

2.1.5.1 Subjektivní vlastnosti 

Subjektivně se hodnotí vlastnosti jako vůně, chuť, barva a lesk sladu, tvar, velikost a 

vyrovnanost zrn, stupeň znečištění sladu a napadení sladu škůdci [1]. Chuť světlého sladu by 

měla být nasládlá a čistá, vůně sladová bez cizích přípachů, zrna světlá, lesklá, zbarvená 

jednotně a o stejné intenzitě, bez skvrn a zahnědlých špiček [1]. Znečištění se projevuje 

obsahem příměsí, půlek zrna a semen plevelů, škůdci se ve sladu vyskytovat nesmí [1]. 

2.1.5.2 Mechanické a fyzikální vlastnosti 

Mezi mechanické a fyzikální vlastnosti sladu patří třídění sladu, které se provádí stejně jako 

u ječmene, objemová hmotnost vyjadřující hmotnost jednoho hektolitru sladu v kilogramech 

[72], hmotnost tisíce zrn vyjádřená v gramech sušiny a hustota sladu stanovená flotačním 

testem [70].  

Dále se posuzuje vzhled endospermu, u kterého se hodnotí vlastnosti jako moučnatost a 

sklovitost a barva stanovovaná vizuálně na příčném řezu zrn [72]. Spolu s křehkostí 

(friabilitou) sladu tyto vlastnosti souvisí s mírou rozluštění čili modifikací, tzn. odbouráním 

buněčných stěn škrobových zrn během klíčení [74]. Vyrovnanost rozluštění zrn se nazývá 

homogenita a je dána odrůdou [1]. Modifikace patří mezi nejdůležitější kvalitativní ukazatele 

sladu z hlediska technologie výroby piva [74].  
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Za statisticky významný ukazatel rozluštění sladu je považována viskozita kongresní 

sladiny [1]. Spolu s filtrovatelností sladiny jsou hodnoty důležité pro předpověď 

technologického procesu v pivovarství, ovlivňují průběh scezování sladiny i filtraci piva [75]. 

Přímá závislost mezi viskozitou sladiny, piva a jejich filtrovatelností však nebyla prokázána, 

spíše jsou odvozovány souvislosti mezi viskozitou a stabilitou pivní pěny [76]. 

Barva kongresní sladiny ukazuje na správné rozluštění sladu, je hodnocena vizuálně nebo 

spektrofotometricky a udává se v jednotkách EBC (European Brewery Convention) [70]. 

Za další základní parametry sladu, se kterými však mají sladovny neustále problémy, jsou 

považovány diastatická mohutnost, jenž je ukazatelem β-amylasové aktivity a udává se 

ve stupních Windisch-Kolbacha (j. WK), a dosažitelný stupeň prokvašení (zdánlivý stupeň 

prokvašení), což je důležitá vlastnost pro technologii výroby piva [1]. 

Důležitým parametrem pro výrobu piva je doba zcukření neboli stupeň rozštěpení škrobu, 

který se vyjadřuje v celých minutách a úzce souvisí s aktivitou α-amylasy ve sladu [11]. 

Posledním fyzikálním parametrem je pH, které leží v případě pivovarských surovin 

v kyselé oblasti [77]. To je způsobeno obsahem anorganických, organických kyselin, solí, 

polypeptidů a kyselých aminokyselin vlivem rozpadu bílkovin, a také přítomností 

hydrogenfosforečnanů, které vznikají z fytinu [77]. 

2.1.5.3 Chemické složení 

Zkoumání chemického složení sladu je zásadní kvůli technologickému procesu výroby piva i 

jeho biochemickým a senzorickým vlastnostem [1].  

Základním parametrem je vlhkost, která by neměla překročit hodnotu 6 % z důvodu 

možného snížení extraktivnosti, zvýšení rizika mikrobiální kontaminace a problémů 

s kvašením [1]. 

Extrakt sladu se stanovuje denzitometricky (měření relativní hustoty) v kongresní sladině a 

pomocí tabulek je hustota postupně přepočítána na extrakt v původním sladu a sušině [72]. Je 

velmi důležitým technologickým parametrem pro výrobu piva, má vliv na kvašení, 

biochemické i senzorické vlastnosti a také na ekonomickou stránku procesu výroby piva [1]. 

Na extraktivnost sladu má velký vliv obsah škrobu v endospermu a stupeň rozrušení 

buněčných stěn škrobových zrn, díky čemuž je škrob zpřístupněn amylolytickým enzymům 

během rmutování [1].  

Obsah neškrobových polysacharidů se mění během procesu sladování v závislosti 

na podmínkách a odrůdě a na rozdíl od ječmene obsahuje slad méně hemicelulos a více 

rozpustných gumovitých látek [1]. Mezi ně patří méně zastoupené arabinoxylany (pentosany) 

[78] a hojně zastoupené nízkomolekulární β-glukany, které negativně ovlivňují hodnoty 

viskozity a filtrovatelnost sladiny, mladiny a piva [79], na druhou stranu zlepšují chuťové 

vlastnosti piva a mají pozitivní vliv na zdraví člověka [80]. Množství těchto látek závisí nejen 

na odrůdě ječmene, ale i na obsahu a aktivitě enzymů β-glukansolubilasy a endo-β-glukanasy, 

které β-glukany rozkládají během sladovacího procesu [11]. 

Významným parametrem sladu je obsah dusíkatých látek, který závisí na kvalitě ječmene a 

technologii sladování [1]. Sladovací proces způsobuje štěpení a rozpustnost dusíkatých látek 

[49]. S mírou proteolytického rozluštění sladu souvisí Kolbachovo číslo, které vyjadřuje 
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poměr rozpustných dusíkatých látek k jejich celkovému obsahu ve sladu a nabývá hodnot 

v rozmezí 35–45 % [1]. 

Mezi lipidy obsažené ve sladu patří mastné kyseliny, acylglyceroly, fosfolipidy, 

lipoproteiny, lipopolysacharidy a steroly, které mají hydrofobní vlastnosti a jejich obsah se 

příliš neliší od obsahu v ječmeni [1]. 

Ve sladu se dále vyskytuje velká skupina látek o různých vlastnostech a molekulové 

hmotnosti, zvaná polyfenoly, jež mají pozitivní i negativní vliv na technologii výroby piva 

[81]. Monomerní polyfenoly mají přirozené antioxidační účinky [82]. Oddalují tak stárnutí 

chuti piva způsobené karbonylovými sloučeninami [1] a zabraňují tvorbě koloidních zákalů 

díky schopnosti asociovat s polypeptidy a vylučovat tak kaly během chlazení mladiny [82]. 

Oxidované a kondenzované polyfenoly zvyšují barvu sladiny, mladiny i piva, zhoršují jeho 

chuť a vytvářejí v něm nebiologické zákaly [1]. 

Slad také obsahuje množství nežádoucích senzoricky aktivních sirných sloučenin, jejich 

prekurzorů a enzymů katalyzujících jejich tvorbu během klíčení a hvozdění [83]. Patří sem 

sloučeniny jako dimethylsulfid (DMS), což je těkavá látka, která ovlivňuje senzorické 

vlastnosti piva (chuť po vařené zelenině) [84], a jeho prekurzory S-methylmethionin (SMM) a 

dimethylsulfoxid (DMSO) [11], které se na DMS přeměňují během tepelných procesů 

hvozdění, rmutování a chmelovaru [1]. Koncentrace DMSO a SMM ve sladu je závislá 

na pěstebních a klimatických podmínkách ječmene, koncentrace DMS se zvyšuje s rostoucí 

teplotou hvozdění [85]. 

Kvůli senzorické stabilitě by měl mít slad nízkou enzymovou aktivitu lipoxygenas, které 

rozkládají mastné kyseliny za vzniku senzoricky nežádoucích karbonylových sloučenin, 

především (2-E)-non-2-enalu [11]. 

Velkým problémem dnešní doby je přepěňování piva (gushing), které je primárně 

způsobeno druhem sladu, konkrétně sladovými bílkovinami, proteolytickou aktivitou a 

obsahem vody [1]. Tyto látky jsou důležité pro rozvoj mikroorganismů, jejichž zastoupení se 

mění během sladování [86]. Jako hlavní příčina primárního přepěňování piva se ukázala 

kontaminace sladu mikroskopickými vláknitými houbami (nesprávně nazývanými „plísněmi“) 

[87], především rody Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Nigrospora a Stemphylium [88]. Ty 

totiž vylučují povrchově aktivní látky bílkovinné povahy jako hydrofobiny nebo 

fungispuminy, které stabilizují malé bublinky oxidu uhličitého vytvořením vrstvy a vyvolávají 

tak přepěňování piva [88]. Sekundárními příčinami vzniku gushingu jsou mikrobublinky 

jiných plynů než CO2, nepravidelný povrch lahví, zbytky mycích prostředků, pevné částice 

v pivu, vysoký obsah šťavelové kyseliny a vápenatých iontů nebo ionty některých kovů (Fe, 

Sn, Ti, Ni, Co) [1]. 

Dalším problémem jsou těkavé N-nitrosaminy, především karcinogenní, teratogenní a 

mutagenní N-nitrosodimethylamin (NDMA), který se dostává ze sladu do piva [89]. Ve sladu 

vzniká během hvozdění a úpravami při vysokých teplotách složitými nitrosačními reakcemi 

z různých prekurzorů, např. graminu, hordeninu a dimetyhlaminu [90]. Celkové množství N-

nitrosaminů ve sladu by nemělo z technologického hlediska překročit hodnotu 2,5 µg∙kg–1 a 

v pivě 0,5 µg∙kg–1 [1]. 

Do kontroly kvality sladu je zařazeno i stanovení obsahu akrylamidu, neurotoxické, 

potencionálně karcinogenní látky [91], vyskytující se zejména ve škrobnatých potravinách 
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zpracovaných teplotou nad 120 °C [92]. Akrylamid vzniká v průběhu Maillardových reakcí 

redukujících cukrů s aminokyselinami a bílkovinami ječmene při hvozdění [93] nejvíce 

za vysokých teplot (150–180 °C) [1]. Speciální a barevné slady obsahují vyšší koncentrace 

než slady světlé [93]. 

Slad nesmí obsahovat vysoká množství zdravotně nebezpečných těžkých kovů, 

polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) [1] nebo karcinogenních, teratogenních a 

mutagenních mykotoxinů mikroskopických vláknitých hub, nejčastěji r. Fusarium, 

Aspergillus nebo Penicillium [94]. 

2.2 Výroba sladiny 

Sladina se vyrábí z pomletého sladu neboli šrotu vystřením vodou o dané technologické 

teplotě ve varně, kde dochází rmutováním k různým fyzikálním, chemickým a enzymatickým 

změnám sladu a výsledkem je směs, ze které scezováním získáme roztok s vyextrahovanými 

významnými látkami sladu [11]. 

2.2.1 Mletí sladu 

Mletí neboli šrotování sladu je mechanický proces, jehož účelem je rozdrcení zrna a 

zpřístupnění endospermu s extraktivními látkami sladu a urychlení jejich rozpouštění 

pro fyzikální, chemické a enzymatické přeměny během rmutování [11].  

Části sladového zrna jsou nerovnoměrně rozluštěné, proto mají jednotlivé podíly různé 

chemické složení a fyzikální a biochemické vlastnosti [49]. Buněčné stěny škrobových zrn 

jsou u dobře rozluštěných sladů degradované, jemné části endospermu uvolňují největší podíl 

extraktivních látek, špatně rozluštěné slady způsobují problémy při scezování sladiny a filtraci 

piva a podíl extraktivních látek je menší [11]. Obalové části zrna, pluchy, jsou poměrně 

elastické a během mletí odolávají mechanickému porušení, což je velmi důležité pro mletí 

sladu za sucha a pro vytvoření filtračního koláče při scezování sladiny [11]. 

Způsob mletí sladu a podíl frakcí šrotu je volen podle zařízení určeného k scezování 

sladiny. Základními postupy mletí sladu jsou: za sucha, za sucha s oddělením frakcí, 

kondicionování, za mokra, velmi jemné mletí [11]. Zařízení pro mletí sladu se nazývají mlecí 

stolice – šrotovníky a jsou umístěny v samostatných místnostech – šrotovnách blízko varny 

spolu s odlučovači kovových částic, transportními zařízeními a čističkami sladu a dalšími [9]. 

K mletí za sucha se používají dvouválcové, čtyřválcové, pětiválcové a šestiválcové 

šrotovníky, pro kondicionování se používají šnekové kondicionéry, pro mokré mletí namáčecí 

šachty pro vlhčení sladu před mletím ve šrotovníku, pro velmi jemný šrot se používají 

horizontální a vertikální kladivové mlýny [95].  

2.2.2 Vystírání 

Vystíráním se rozumí dobré promíchání sladového šrotu s hlavním nálevem varní vody [11]. 

Množství varní vody závisí na výsledném typu piva, pro světlé typy se volí nálevy na přípravu 

řidších rmutů s vyšším dosažitelným stupněm prokvašení a vyšší enzymovou aktivitou, tmavá 

piva potřebují hustý rmut pro delší zachování proteolytické aktivity [11]. Hlavní nálev bývá 
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rozdělen do dvou podílů, přičemž prvním o dané teplotě se vystírá a druhým nejčastěji 

s teplotou 80 °C se provádí zapářka [11] za zvýšení teploty vystírky většinou na 50–52 °C, 

kdy dochází k zvýšení cytolytické a proteolytické aktivity enzymů [9]. Doba vystírání závisí 

na použitém postupu a pohybuje se většinou v rozmezí od 10 do 30 minut [11]. 

Důležitá je teplota vody na vystírku, ovlivňuje rychlost procesů během rmutování a volí se 

podle vlastností použitého sladu, zařízení a požadavků na kvalitu mladiny [49]. Studené 

vystírání s vodou o teplotě pod 20 °C se doporučovalo pro tmavé a špatně rozluštěné slady 

kvůli podpoře degradačních procesů při teplotě 50 °C [9]. Teplé vystírání s vodou o teplotě 

35–38 °C se používá pro dobře rozluštěné slady s dekokčním způsobem rmutování, typickým 

pro výrobu českých piv, a pro přeluštěné slady se využívá voda o teplotě 50–62 °C [11]. 

Pro vystírání se používají vystírací pánve z ocelového plechu, mědi, nerezové oceli nebo 

plátových plechů, mohou být kulaté, hranaté nebo oválné a musí být dobře izolované a 

uzavřené [11]. Jejich základním vybavením je míchadlo, vypouštěcí otvor, čidlo pro měření 

teploty, párník a vystěradlo (Obrázek 14) s více konstrukčními variantami – podle Fehrmana, 

podle Steela, kulové vystěradlo, modernější typ AlloySius nebo šnekové vystěradlo, 

při mokrém šrotování se vystírka realizuje přímo ve šrotovníku [11]. 

 

Obrázek 14: Vystěradla podle Fehrmanna a Steela [9] 

2.2.3 Rmutování 

Rmutování je proces, při kterém dochází vlivem zvyšující se teploty k mnoha chemickým, 

fyzikálním a enzymatickým změnám vlivem především amylolytických, proteolytických a 

cytolytických enzymů, které vznikly nebo se aktivovaly během klíčení sladu [11]. Díky těmto 

dějům se extraktivní látky sladu dostávají do roztoku, zvaného po scezení mláta sladina. 

Nejdůležitějším procesem probíhajícím během rmutování je amylolytické štěpení škrobu 

na zkvasitelné cukry, viz bod 2.1.3.3, které probíhá ve třech následujících stupních. Bobtnání 

a mazovatění škrobu je závislé na rychlosti a teplotě zahřívání, probíhá od 50 do 57 °C a má 

fyzikálně-chemický původ [9]. Teplota mazovatění navíc vytváří doporučený regulační bod 

rmutování kvůli možným významným změnám extraktu mladiny při dodržení technologické 

β-amylasové prodlevy při 62 °C [96]. Ztekucení škrobu je výsledkem enzymatického štěpení 

amylosy a amylopektinu α-amylasou a zpočátku i limitní dextrinasou při teplotách 65–75 °C 
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na nízkomolekulární štěpy škrobu, čemuž se říká zcukření, a rmut nedává barevnou reakci 

s jodovým roztokem [9]. Čím pomaleji stoupá teplota rmutování a čím intenzivnější je 

rmutování, tím dokonalejší je ztekucení a zcukření škrobu [11]. 

Neškrobové polysacharidy (β-glukany, arabinoxylany a hemicelulosy) přecházejí během 

rmutování do roztoku a zvyšují jeho viskozitu, v intervalu teplot 35–50 °C se začnou 

postupně enzymaticky štěpit, viz bod 2.1.3.3., viskozita rmutu klesá [11]. Při teplotách 45–

50 °C pokračuje rozpouštění extraktu, uvolňují se další β-glukany a v rozmezí 60–70 °C 

dochází k velké extrakci uvolněním z vazeb s bílkovinami, štěpí se a nad 70 °C se již 

množství rozpuštěných β-glukanů ve rmutu nemění [49]. Sladiny z dobře rozluštěných sladů 

mají potom nižší obsah β-glukanů než sladiny ze sladů špatně rozluštěných [11]. 

Působením proteolytických enzymů, viz bod 2.1.3.3, dochází ke štěpení bílkovin 

na nízkomolekulární štěpy a v menší míře než při klíčení i na aminokyseliny, díky čemuž se 

zvyšuje podíl rozpuštěného dusíku ve rmutu [11]. Štěpení je nejvyšší v intervalu teplot 40–

60 °C, což odpovídá i peptonizační technologické teplotě 45–55 °C, kdy se může zařazovat 

bílkovinná prodleva u špatně rozluštěných sladů [9]. Velkou roli hraje i pH rmutu, s hodnotou 

blízkou 5,0 se zvyšuje podíl všech bílkovinných frakcí, úpravy jako karbonizace vody a 

okyselování rmutů tak podporují proteolýzu [11]. 

Během rmutování se uvolňují, oxidují, polymerují a srážejí z roztoku polyfenolické látky, 

jejichž obsah ve rmutu se zvyšuje vlivem rostoucí teploty [49]. Vlivem jejich oxidačních 

změn, které jsou katalyzovány oxidačně-redukčními enzymy popsanými v bodě 2.1.3.3, se 

zvyšuje intenzita barvy a zákalu, během dalších procesů výroby piva koncentrace polyfenolů 

klesá [11]. Klesá také pH z původní hodnoty vystírky 5,7–6,0 asi o 0,15–0,30 působením 

fosforečnanů sladu uvolněných enzymy během klíčení, viz bod. 2.1.3.3, aminokyselin, 

organických kyselin, jako je především mléčná kyselina, a iontů vody [11].  

V průběhu výroby mladiny probíhají různé oxidace volnými kyslíkovými radikály, 

způsobené především zvýšenou hladinou kyslíku v procesu, a ovlivňují barvu a čirost mladiny 

a stabilitu piva [11]. Redoxní aktivitu ve rmutu vykazuje pět enzymů sladu, které jsou 

popsány v bodě 2.1.3.3. Během rmutování dochází vlivem autooxidací, fotooxidací a 

enzymatických oxidací a štěpení až k 25% změnám lipidů ve rmutu [97]. Podstatná část lipidů 

ze sladu však zůstává v mlátě a v kalech z dalších technologických procesů [11]. Uplatňují se 

zde dva enzymové systémy, které jsou blíže popsány v bodě 2.1.3.3. 

Technologie rmutování ovlivňuje celý další proces výroby i kvalitu piva, přesné postupy se 

mezi pivovary liší, avšak v zásadě se dělí na postupy dekokční a infuzní [11]. Dekokční 

postupy jsou založeny na postupném ohřívání jednoho, dvou nebo tří podílů rmutu na důležité 

technologické teploty a jejich povařováním, infuzní postupy se naopak realizují bez ohřívání a 

povařování jednotlivých podílů rmutu [9]. Postupy se od sebe liší především v době působení 

technologicky důležitých teplot, které zobrazuje Tabulka 2. Technologické postupy se 

přizpůsobují kvalitě surovin a výsledného piva, nejčastěji se dnes používá dvourmutový 

postup, trvající přibližně 200–215 minut, třírmutový postup je typický pro výrobu 

piva Plzeňského Prazdroje a tmavých piv a jednormutové postupy se používají pro výrobu 

nízkoprocentních piv z dobře rozluštěných sladů [11]. Infuzní postupy trvají asi 180 minut, 

jsou energeticky méně náročné, mohou se realizovat v jedné nádobě a jsou vhodné pro dobře 

rozluštěné slady [9]. 
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Tabulka 2: Důležité technologické teploty rmutování [11] 

Název teploty Teplota [°C] Popis 

kyselinotvorná 35–38 
podpora rozpouštění látek extraktu, zpřístupnění pro enzymatické 

přeměny vlivem teploty 

peptonizační 45–55 
podpora proteolýzy, štěpení fosforečnanů, neškrobových 

polysacharidů, štěpení škrobu 

nižší 

cukrotvorná 
60–65 

optimální podmínky pro amylolytické enzymy, především β-

amylasu, zvýšení podílu redukujících cukrů 

vyšší 

cukrotvorná 
70–75 

optimální podmínky α-amylasy, viskozita klesá, zcukření rmutu 

kontrolováno jodovou zkouškou 

odrmutovací 76–78 po ukončení rmutování a spojení díla dekokčních postupů 

Zařízení pro rmutování se nazývají rmutovací pánve neboli varny, viz Obrázek 15, a jsou 

to oválné nebo hranaté nádoby s půlkruhovým nebo rovným dnem [9], vyrobené z mědi, 

častěji z nerezové oceli, vyhřívané dříve dřevem, uhlím, plynem a dnes nepřímo plášťovým 

výhřevem sytou vodní parou [11]. Základním vybavením je výkonné míchadlo, párník, 

zařízení pro měření a regulaci teploty, měřidlo výše hladiny a průzor [11]. Rmutovací pánve 

mají několik konstrukčních variant, často se dodávají v kombinaci s vystírací pánví jako 

rmutovystírací soustava nebo rmutovystírací pánev [9]. 

 
Obrázek 15: Rmutovací pánev [98] 

2.2.4 Scezování sladiny a vyslazování mláta 

Po ukončení rmutování a odrmutování následuje scezování sladiny [99], což je fyzikální 

proces zvaný filtrace, který je velmi časově náročný (3–3,5 hod) a v praxi často působí potíže 

[9]. Nejdříve se odděluje tzv. předek, roztok obsahující extraktivní látky sladu, od sladového 
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šrotu, mláta [11]. Poté následuje vyluhování extraktu z mláta horkou vodou, čemuž se říká 

vyslazování a získané výluhy neboli výstřelky dávají dohromady s předkem celkový objem 

sladiny [11]. Mokré mláto se používá jako krmivo, sušené se přidává do pekařských výrobků 

nebo stavebních materiálů, může se využívat k výrobě biopaliva a mléčné kyseliny [11]. 

Je důležité, aby předek i výstřelky stékaly čiré a neobsahovaly zbytky pluch a bílkovinných 

zákalů, které mohou činit potíže při kvašení a filtraci piva [9]. Velkou roli na scezování 

sladiny hraje kvalita sladu [99], složení šrotu, teplotní podmínky, použité zařízení a míra 

degradace vysokomolekulárních látek [11]. Filtrovatelnost sladiny i piva negativně ovlivňují 

především neškrobové polysacharidy, jako jsou β-glukany a arabinoxylany, protože zvyšují 

jejich viskozitu [78]. Podle současných poznatků mají na filtrovatelnost vliv také minerální 

látky, polyfenoly a kalící částice bakterií (Micrococcus spp., Pseudomonas spp. aj.), jejichž 

výskytu se dá zabránit intenzivnějším mícháním během rmutování [100]. 

Během vyslazování se ve sladině snižuje obsah extraktu, koncentrace předku proto musí 

být o 4–6 % vyšší než požadovaná koncentrace sladiny před chmelovarem [11]. Kromě 

filtrace se uplatňuje i proces difúze, která se postupně zpomaluje a poslední zbytky extraktu se 

z mláta vymývají velmi obtížně [9]. Důležitý vliv na přechod extraktivních látek z mláta 

do roztoku má i množství a teplota vyslazovací vody [11]. Čím více se použije vody, tím více 

extraktu se získá, ale na úkor energetických nákladů při odpařování vody v chmelovaru a 

teplota by se měla udržovat v rozmezí 75–78 °C kvůli probíhajícímu zcukření a aktivitě α-

amylasy [11]. Nežádoucí jsou dlouhé doby scezování kvůli tvorbě různých karbonylových 

sloučenin, které mají negativní dopad na senzorickou kvalitu a stabilitu piva [11]. 

Technologické postupy scezování a vyslazování jsou závislé na použitém zařízení, kterých 

existuje celá řada. Scezovací nádoby mají cylindrokónický tvar, jsou vyrobeny z mědi nebo 

nerezové oceli a typickým vybavením jsou scezovací kohouty, perforované dno s odvodným 

potrubím, kypřidlo s noži, kropidlo a další [9]. Nejčastěji se používají klasické scezovací 

kádě, viz Obrázek 16, a sladinové filtry různých typů, moderní scezovací kádě a velkoplošné 

scezovací zařízení Strainmaster se používají okrajově [11]. 

 
Obrázek 16: Scezovací káď [101] 
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2.3 Metody stanovení vybraných kvalitativních vlastností sladu 

2.3.1 Příprava kongresní sladiny 

Kongresní sladina je sladina připravená tzv. kongresním způsobem, což znamená standardním 

způsobem provedený postup rmutování s jemně rozemletým sladem (90 % moučky). 

Kongresní sladinu je nutno připravit pro všechna kvalitativní stanovení [70]. 

2.3.2 Příprava sladiny ze speciálních sladů 

Sladina ze speciálních sladů, mezi které patří slady karamelové, barevné a jiné, se připravuje 

upraveným způsobem přípravy kongresní sladiny, kdy se speciální slad smíchá s plzeňským 

sladem o známém obsahu vody, extraktu a hodnotě barvy a směs se rmutuje kongresním 

způsobem [70]. 

2.3.3 Stanovení extraktu sladu denzitometricky 

Extrakt sladu se stanoví ve sladině připravené tzv. kongresním postupem. Hodnota 

stanoveného extraktu informuje o obsahu extraktivních látek a o předpokladu jejich uvolnění 

v procesu rmutování [70]. Po filtraci je sladina odebrána ke stanovení hustoty 

na denzitometru. Naměřená hustota je přepočtena na extrakt [70]. 

Běžné hodnoty extraktu sladu jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Hodnoty extraktu sladu v sušině [102] 

Druh sladu Minimální extrakt [%] 

Plzeňský 78 

Vídeňský 78 

Mnichovský 77 

2.3.4 Stanovení extraktu speciálních sladů denzitometricky 

Metoda je určena pro speciální slady, jako jsou karamelové, barevné apod., používané 

pro speciální účely – výroba tmavého piva, skotské whisky aj. Extrakt se stanoví ve sladině 

připravené upraveným způsobem rmutovaní, kdy je speciální slad smíchán s plzeňským 

v poměru 1:1 a rmutován kongresním způsobem [70]. Po filtraci je sladina odebrána ke 

stanovení hustoty na denzitometru. Naměřená hustota je nakonec přepočítána na extrakt 

připadající na speciální slad [70]. 

Běžné hodnoty extraktu speciálních sladů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Hodnoty extraktu speciálních sladů [102] 

Druh sladu Extrakt v sušině [%] 

Karapils ≥ 77 

karamelový světlý ≥ 75 

karamelový tmavý ≥ 73 
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2.3.5 Stanovení viskozity 

Viskozita je mírou odporu kapaliny proti mechanickým deformačním silám. Měří se doba 

pádu standardní kuličky mezi dvěma ryskami skleněné kapiláry naplněné analyzovaným 

vzorkem [72]. Změřená viskozita je přepočtena na extrakt v 8,6% nebo 12% sladině, podle 

kterého je v tabulce [72] odečtena hodnota dynamické viskozity [70].  

Viskozita kongresní sladiny je významný ukazatel rozluštění sladu, orientačně informuje 

o stupni degradace β-glukanů a o předpokladu doby scezování sladiny [70]. Běžné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 5). 

Tabulka 5: Běžné hodnoty viskozity přepočítané na 8,6% sladinu [72] 

Slad Viskozita [mPa∙s] 

vysoce rozluštěný < 1,53 

normálně rozluštěný 1,53–1,61 

slabě rozluštěný 1,62–1,67 

špatně rozluštěný > 1,67 

2.3.6 Stanovení čirosti 

Metoda je použitelná pro posouzení subjektivních vlastností sladiny [70]. 

Dobře rozluštěné slady stékají čiré. Čerstvé slady dávají opalizující sladiny, po odležení 

sladů se čirost příslušných sladin upraví. Kalné sladiny jsou ze sladů hůře rozluštěných, 

špatně zcukřujících a ze sladů vyrobených z ječmene s vysokým obsahem bílkovin [70]. 

2.3.7 Stanovení čirosti (zákalu) nefelometricky 

Zákal kapaliny se určuje na základě měření světla rozptýleného ve vzorku pod úhlem 90° a 

12° vzhledem ke směru šíření sondujícího světelného svazku [70]. Metoda umožňuje stanovit 

podíl částic různé velikosti v měřené kapalině. Měření pod úhlem 12° umožňuje stanovení 

částic větších než 1 µm, pod úhlem 90° lze stanovit i koloidní částice, např. bílkoviny [103].  

Metoda představuje objektivní stanovení velikosti zákalu (čirosti) sladiny, mladiny nebo 

piva. Čirost sladiny ukazuje na dobré rozluštění a dostatečné odležení sladu [70]. 

2.3.8 Stanovení barvy sladiny kolorimetricky 

Barva kongresní sladiny se stanoví vizuálně v komparátoru porovnáním se sadou barevných 

sklíček v rozsahu 2–27 j. EBC. Metoda je použitelná pro stanovení barvy kongresní sladiny. 

Ta dává orientační informaci o typu analyzovaného sladu [70], viz Tabulka 6. 

Tabulka 6: Běžné hodnoty barvy sladiny [102] 

Druh sladu Barva [jednotky EBC] 

Plzeňský < 4,5 

Vídeňský < 9,0 

Mnichovský < 20 
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2.3.9 Stanovení barvy speciálních sladů kolorimetricky 

Stanoví se barva sladiny připravená kongresním postupem ze směsi analyzovaného 

karamelového nebo barevného sladu a plzeňského sladu se známou hodnotou barvy sladiny. 

Vypočte se barva sladiny karamelového nebo barevného sladu [70]. 

Metoda je použitelná pro stanovení barvy karamelových a barevných sladů [70]. Běžné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Běžné hodnoty barvy sladiny ze speciálních sladů [102] 

Druh sladu Barva [jednotky EBC] 

karapils  20 

světlý karamelový  120 

tmavý karamelový  220 

čokoládový  1200 

barvící (černý)  1500 

2.3.10 Stanovení barvy sladiny fotometricky 

Barva sladiny se stanoví fotometricky při vlnové délce 430 nm [70]. Principem UV-VIS 

spektrofotometrie je měření absorbovaného elektromagnetického záření molekulami vzorku. 

Vyhodnocení se provádí pomocí změřené absorbance. Absorbance je rovna zápornému 

dekadickému logaritmu transmitance, která je dána poměrem prošlého zářivého toku Φ 

k původnímu zářivému toku Φ0 podle Rovnice 1 [104]. 

(1)  

 

Metoda je použitelná pro stanovení barvy kongresní sladiny [70]. Běžné hodnoty jsou 

uvedeny výše, viz Tabulka 6, Tabulka 7. 

2.3.11 Stanovení pH potenciometricky 

Hodnota pH je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů v molech na litr 

v roztoku. Měří se potenciometricky [105]. 

pH se obvykle stanovuje instrumentálně pomocí pH metrů. Hlavní součástí pH metru je 

kombinovaná elektroda, která spojuje skleněnou pH elektrodu, referenční elektrodu a teplotní 

čidlo [105]. Elektroda se musí před každým měřením kalibrovat pro určité rozmezí pH 

pomocí standardních tlumivých roztoků, přičemž se používají roztoky s pH 4,00 a 7,00 [71]. 

Metoda je vhodná pro stanovení pH ve sladině. Běžná hodnota pH kongresní sladiny 

plzeňského sladu je 5,60–6,10 [71]. 
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2.3.12 Stanovení doby zcukření sladiny 

Doba zcukření kongresní sladiny je důležitým ukazatelem činnosti amylolytických enzymů 

sladu [72]. Informuje o předpokladech průběhu zcukření při výrobě mladiny v provozních 

podmínkách, kde se kontroluje zcukření sladiny a mladiny stejnou metodou [70]. 

Vzorek sladiny reaguje s roztokem jodu a podle vybarvení směsi se posuzuje míra 

rozštěpení škrobu a tím zcukření sladiny [70]. Běžné hodnoty doby zcukření a hodnocení 

doby zcukření zobrazují Tabulka 8 a Tabulka 9. 

Tabulka 8: Běžné hodnoty doby zcukření [102] 

Druh sladu Doba zcukření (min) 

Plzeňský  15 

Mnichovský  25 

Tabulka 9: Hodnocení doby zcukření pro plzeňský slad [72] 

Doba zcukření [min] Hodnocení 

do 10 velmi dobré 

10 až 15 dobré 

15 až 20 vyhovující 

nad 20 nevyhovující 

2.3.13 Stanovení dosažitelného stupně prokvašení denzitometricky 

Sladina (mladina, pivo) se zakvasí pivovarskými kvasinkami a nechá se prokvasit způsobem 

předepsaným pro danou metodu. V procentech se vyjádří rozdíl mezi extraktem původní 

sladiny (mladiny, piva) a extraktem po prokvašení [106]. 

Dosažitelný stupeň prokvašení informuje o kvalitě složení sladiny, která ovlivňuje hloubku 

kvasného procesu. Jedná se o nepřímé stanovení obsahu zkvasitelných látek. Metodu lze 

použít pro sladinu, mladinu a pivo [106]. Běžné hodnoty u kongresní sladiny z plzeňského 

sladu se pohybují v rozmezí 78,0 až 82,0 % [107]. 

2.3.14 Stanovení obsahu β-glukanů analyzátorem SFA 

Segmentová průtoková analýza (SFA) je analytická metoda, jejímž principem je rovnoměrné 

vstřikování vzorku do tekoucího nosného proudu tlumivého roztoku a činidla. Dochází tak 

k chemické reakci vzorku s činidlem a tlumivým roztokem za vzniku barevného komplexu 

[108]. Vzniklý barevný komplex je detekován fluorescenčním detektorem [108]. 

Metodu lze použít pro stanovení obsahu β-glukanů v ječmeni, ve sladu, sladině a nápojích 

[70]. Fluorochrom Calcofluor vytváří v roztoku s vysokomolekulárními β-glukany komplexy, 

které vykazují zvýšení fluorescenční intenzity tohoto barviva [109]. Fluorescence je měřena 

při excitační vlnové délce 365 nm a při emisní vlnové délce 425 nm fluorescenčním 

detektorem [108]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Chemikálie, roztoky, materiály 

• deionizovaná voda (vodivost menší než 1,5 µS/cm) 

• jodid draselný – Lach-ner 

• jod – Lach-ner 

• pivovarské kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

• bílá školní křída 

• hydrazinsulfát p. a. – Sigma-Aldrich Co. 

• hexamethylethylentetraamin – Sigma-Aldrich Co. 

• azid sodný p. a. – Sigma 

• calcofluor p. a. – AK Scientific, Inc. 

• standardní ječný β-glukan – Biocon (U. K.) LTD 

• hydroxid sodný p.a. 98 % – Sigma-Aldrich Co. 

• kyselina sírová p.a. 96 % - PENTA s. r. o. 

• Triton X-100 10 % – SKALAR 

• tris(hydroxymethyl)methylamin (TRIS) – Sigma-Aldrich Co. 

• kyselina chlorovodíková 35 % – PENTA s.r.o. 

• kalibrační pufr pH 4,00 a 7,00 – Mettler Toledos 

• 3M roztok KCl pro uchování elektrody – Mettler Toledos 

• sacharosa p. a. – Merck KGaA 

3.2 Pomůcky 

• běžné laboratorní sklo 

• Büchnerova nálevka 

• teploměr – 0–100 °C 

• kádinky kovové o objemu 500 ml 

• filtrační papír 

• skládané filtry, průměr 320 mm (Schleicher-Schull č. 597 1/2) 

• křemenné kyvety 10, 25 mm 

• mikrofiltry, velikost pórů 0,45µm 

• injekční stříkačka 5 ml 

• sada sklíček 2–6, 6–10, 10–18, 19–27 j. EBC 

• kyveta pro nefelometrii 

• zkumavky s teflonovou šroubovací zátkou 15 ml 

• magnetické míchadlo 

• stopky 

3.3 Přístroje 

• analytické váhy Sartorius ScalTec SBC 41  

• mlýnek Miag (90 % moučky) 

• dovažovačka Sartorius 3889 

• PPG Helligeho neokomparátor 
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• LLG-uniSPEC2 Spectrophotometer LabSystem 

• pH metr inoLab pH 7110 

• plastová kombinovaná elektroda s gelovým elektrolytem 

• vývěva KAF Lab Laboport 

• laboratorní zákaloměr MZN 2009 

• Skalar SAN+ System 

• Windows software FlowAccess V3 –pro systémy Skalar SAN+ 

• Rmutovací lázeň KONGRES HARTONG 1-CUBE 

• denzitometr DMA 5000 

• automatický mikroviskozimetr Anton Paar 

• podavač vzorků Sp-1m Anton Paar 

• chlazená centrifuga Sigma 1-13 

• ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex 

• vodní lázeň Julabo TW 20 

• magnetická míchačka MM 2A Laboratorní přístroje Praha 

3.4 Stanovení kvalitativních ukazatelů sladu 

3.4.1 Použité vzorky 

Pro stanovení byly použity vzorky sladů: 

• Kontrolní slad plzeňského typu 1 (KS1) 

• Kontrolní slad plzeňského typu 2 (KS2) 

• Karamelový slad (karamel) 

• Barevný (barvící) slad (barevný) 

Vzorky byly poskytnuty firmou Sladovny Soufflet ČR, a. s. sladovny Hodonice a Litovel. 

Celá experimentální část práce byla vykonána na Výzkumném ústavu pivovarském a 

sladařském, a. s. v Brně. 

Všechna stanovení byla provedena podle návodů k metodám, uvedených v příslušné 

literatuře [70] (metodiky EBC č. 4.5.1, 4.7.2, 4.8, 5.2, 5.6, 8.5, 8.13.2, 9.29), [71] (metodika 

MEBAK č. 3.1.4.2.7) [72, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109]. 

3.4.2 Kvalitativní ukazatele vzorků sladu stanovených na VÚPS 

Hodnoty vybraných parametrů pro oba kontrolní slady plzeňského typu i pro karamelový a 

barevný slad jsou uvedeny v tabulkách, viz Tabulka 10 a Tabulka 11. 
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Tabulka 10: Standardní hodnoty parametrů daných kontrolních sladů, stanovených v roce 2015 a 

2017 na VÚPS 

Parametr sladu 
KS1 (2015) KS2 (2017) 

jednotka průměr tolerance jednotka průměr tolerance 

Extrakt mouky v sušině % 81,7 ± 0,2 % 81,2 ± 0,7 

Barva sladiny j. EBC 4,0 ± 0,5 j. EBC 3,2 ± 0,1 

Viskozita (8,6%) mPa·s 1,47 ± 0,02 mPa·s 1,54 ± 0,04 

pH sladiny - 5,97 ± 0,02 - 5,97 ± 0,02 

Dosažitelný stupeň prokvašení % 81,5 ± 0,8 % 81,0 ± 0,9 

β-glukany ve sladině mg·l–1 43 ± 10 mg·l–1 142 ± 40 

Zákal sladiny (90°) j. EBC 2,11 ± 0,26 j. EBC 2,48 ± 0,71 

Zákal sladiny (12°) j. EBC 3,02 ± 0,37 j. EBC 3,29 ± 0,99 

Doba zcukření min 11 ± 3 min 12 ± 3 

Čirost sladiny - slabý opál - - slabý opál - 

 

Tabulka 11: Standardní hodnoty parametrů sladu karamelového a barevného, stanovených v roce 

2017 na VÚPS 

Parametr sladu 
karamelový světlý barevný 

jednotka průměr tolerance jednotka průměr tolerance 

Extrakt mouky v sušině % 78,7 ± 0,6 % 60,1 ± 0,5 

Barva sladiny kolorimetricky j. EBC 162 ± 11 j. EBC 1 300 ± 91 

Barva sladiny fotometricky j. EBC 158 ± 6 j. EBC 1 100 ± 44 

Viskozita (8,6%) mPa·s 1,62 ± 0,01 mPa·s 1,58 ± 0,01 

pH sladiny - 5,35 ± 0,05 - 5,15 ± 0,04 

Dosažitelný stupeň prokvašení % 81,5 ± 0,8 % 17,5 ± 0,23 

 

3.4.3 Příprava kongresní sladiny 

Tímto způsobem byla připravena sladina pro všechna vybraná stanovení kvalitativních 

ukazatelů plzeňského sladu. Jediný faktor, který se měnil, byla teplota rmutování TR = 40, 50, 

65, 70, 75, 80 a 85 °C. 

Pracovní postup: 55 ± 1,00 g sladu bylo rozemleto na předepsaném mlýnku a 50 ± 0,01 g 

rozemletého vzorku bylo naváženo do rmutovací kádinky. Vzorek byl vystřen 130–150 ml 

deionizované vody 46 ± 0,05 °C teplé, ručně intenzivně promíchán, tyčinka a kádinka byly 

řádně opláchnuty stejně teplou vodou. Rmutovací kádinka byla ihned vložena do rmutovací 

lázně, byla zapojena míchadla (80–100 ot./min) a při teplotě 45–46 °C se rmutovalo 

30 min ± 1 min. Do lázně byly vloženy zkumavky naplněné deionizovanou vodou. Pak byla 

teplota zvyšována na TR = 70–71 °C a to rychlostí 1 °C za minutu, tzn. teploty 70–71 °C bylo 

dosaženo za 25 minut. Po dosažení této teploty bylo do rmutovaní kádinky přidáno 100 ml 

deionizované vody stejně teplé. Teplota 70–71 °C byla udržována1 hod ± 1 min. Pak byl rmut 

ochlazen studenou vodou na teplotu 20 ± 0,5 °C během 10–15 min. Míchadla byla odpojena a 
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opláchnuta deionizovanou vodou, rmutovací kádinky byly vyjmuty z lázně, osušeny a obsah 

byl dovážen na 450 ± 0,2 g deionizovanou vodou. Po dokonalém promíchání byl rmut nalit 

na skládaný filtr. Prvních 80–100 ml filtrátu bylo vráceno zpět na filtr. Filtrace byla ukončena, 

když obsah filtru (mláto) popraskalo, jinak by byla filtrace ukončena po 1 hodině. Filtrát byl 

použit k dalším kvalitativním stanovením. 

3.4.4 Příprava sladiny ze speciálních sladů 

Tímto způsobem byla připravena sladina pro všechna vybraná stanovení kvalitativních 

ukazatelů speciálních sladů. Jediný faktor, který byl v rámci experimentů měněn, byla teplota 

rmutování TR = 40, 50, 65, 70, 75, 80 a 85 °C. 

Pracovní postup: 25 g jemně rozemletého speciálního sladu (90 % moučky) bylo smícháno 

s 25 g stejně rozemletého plzeňského sladu, u kterého byly známy hodnoty extraktu, obsah 

vody a barva. Směs sladů byla navážena do rmutovací kádinky a další postup rmutování byl 

naprosto shodný s postupem přípravy kongresní sladiny v bodě 3.4.3. 

3.4.5 Stanovení extraktu sladu denzitometricky 

Pracovní postup a výpočet: Byla stanovena relativní hustota sladiny na denzitometru 

s přesností na 5 desetinných míst. Poté byla naměřená hustota přepočtena na původní extrakt 

ve sladu a na extrakt v sušině sladu v % podle Rovnic 2 a 3. 

(2) 

 

(3)  

 

kde ν je obsah vody ve vzorku (vláha) v %, Ep je extrakt v původním sladu v %, P je 

hmotnostní zlomek extraktu odpovídající naměřené relativní hustotě v % a Es je extrakt 

v sušině sladu v %. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 0,8 %. 

3.4.6 Stanovení extraktu speciálních sladů denzitometricky 

Pracovní postup a výpočet: Byla stanovena relativní hustota sladiny na denzitometru 

s přesností na 5 desetinných míst. Poté byla naměřená hustota přepočtena na původní extrakt 

ve sladu a na extrakt v sušině sladu v % podle Rovnic 4 a 5. 

(4)  
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kde EK je extrakt karamelového sladu v původním sladu v %, ES je hmotnostní zlomek 

sladiny ze směsi sladů v %, EP je extrakt v původním (plzeňském) sladu v %, νK je obsah 

vody v karamelovém sladu v % a νP je obsah vody v plzeňském sladu v %, EKS je extrakt 

karamelového sladu v sušině v %. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí pro slad barevný 0,9 % a pro slad 

karamelový 1,5 %. 

3.4.7 Stanovení viskozity 

Pracovní postup: Po přípravě kongresní sladiny byla část vzorků umístěna do automatického 

viskozimetru. Změřená viskozita byla přepočtena na obsah extraktu ve sladině 8,6 % a 

následně vypočítán extrakt, podle něhož byla v tabulce odečtena hodnota dynamické viskozity 

podle Rovnice 6. 

(6)  

kde E1 je hmotnostní procento extraktu odpovídající naměřené viskozitě v %, E2 je extrakt 

sladiny, na který je výsledek přepočítán, tj. 8,6 % nebo 12 %, E3 je původní extrakt sladiny 

v hmotnostních %, E4 je vypočítaný extrakt sladiny v hmotnostních %, z jehož hodnoty 

odečteme v tabulce příslušnou hodnotu dynamické viskozity. 

Výsledky viskozity se udávají v mPa·s, s přesností na dvě desetinná místa. 

Přesnost: Rozšířená nejistota metody činí 0,87 %. 

3.4.8 Stanovení čirosti 

Pracovní postup: Čirost sladiny byla stanovena vizuálně proti světlu ihned po filtraci sladiny, 

která byla připravena kongresním způsobem. Stupnice hodnocení je slovní: čirá, slabě 

opalizující, opalizující a kalná. 

3.4.9 Stanovení čirosti (zákalu) nefelometricky 

Pracovní postup: Kongresní sladina byla nalita do měřicí kyvety a byl stanoven zákal v úhlu 

12° a 90°. Měření bylo opakováno vždy dvakrát, výsledky jsou uvedeny v jednotkách EBC a 

odečítají se přímo na displeji zákaloměru. Kontrola zákaloměru byla provedena změřením 

destilované vody před každým měřením. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí pro úhel 12° 20,0 %, pro úhel 90° 15,2 %. 

3.4.10 Stanovení barvy sladiny kolorimetricky 

Pracovní postup: Kongresní sladina byla nalita do speciální kyvety o šířce 25 mm. Poté byla 

v komparátoru vizuálně stanovena barva sladiny pomocí sady sklíček 2–6 j. EBC. Přístroj 

musel být umístěn v tmavé části místnosti k zabránění vlivů denního světla. Stanovení muselo 

;
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být provedeno nejpozději 30 min po filtraci sladiny. Výsledky byly uvedeny v jednotkách 

EBC do 10 j. na jedno desetinné místo, nad 10 j. na půl jednotky. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 7,3 %. 

3.4.11 Stanovení barvy speciálních sladů kolorimetricky 

Pracovní postup: Kongresní sladina ze směsi speciálního a plzeňského sladu byla nalita 

do speciální kyvety o šířce 10 mm. Poté byla v EBC komparátoru vizuálně stanovena barva 

sladiny pomocí sady sklíček 19–27 j. EBC. V případě, že naměřená hodnota byla vyšší 

než 27 j. EBC, vzorek sladiny se zředil tak, aby vyhovoval max. barevnosti 27 j. EBC. Přístroj 

musel být umístěn v tmavé části místnosti k zabránění vlivů denního světla. Stanovení muselo 

být provedeno nejpozději 30 min po filtraci sladiny.  

Výpočet: Výsledná barva sladiny karamelového a barevného sladu byla vypočítána podle 

Rovnic 7 a 8. 

(7)  

kde BK je barva karamelového sladu v j. EBC, BN je barva sladiny směsi karamelového a 

plzeňského sladu v j. EBC, BS je barva sladiny plzeňského sladu v j. EBC, TK je šířka kyvety 

v mm a f je zřeďovací faktor. 

Výsledky byly uvedeny v jednotkách EBC v celých číslech. 

(8)  

kde BB je barva barevného sladu v j. EBC, BN je barva sladiny směsi barevného a 

plzeňského sladu v j. EBC, TK je šířka kyvety v mm a f je zřeďovací faktor. 

Výsledky byly uvedeny v jednotkách EBC v celých stovkách, neodečítala se barva sladiny 

plzeňského sladu. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí pro karamelový i barevný slad 7 %. 

3.4.12 Stanovení barvy sladiny fotometricky 

Pracovní postup: Bylo odebráno asi 20 ml sladiny do kádinky. Do injekční stříkačky bylo 

nabráno asi 5 ml a přefiltrováno přes mikrofiltr 0,45μm přímo do křemenné kyvety 

pro fotometrické stanovení barvy. Měření probíhalo pomocí UV-VIS spektrofotometru 

při vlnové délce 430 nm. Absorbance vzorku nesměla překročit 0,8, jinak bylo nutné vzorky 

ředit deionizovanou vodou. 

Výpočet: Barva vzorku byla vypočtena pomocí Rovnice 9. 

(9)  
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kde B je barva sladiny v jednotkách EBC, f je zřeďovací faktor a A430 je hodnota 

absorbance při vlnové délce 430 nm. 

Výsledky byly uvedeny v jednotkách EBC s přesností na jedno desetinné místo. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 4,0 %. 

3.4.13 Stanovení pH potenciometricky 

Pracovní postup: pH metr byl kalibrován sadou pufrů v rozmezí pH 4,00–7,00. Poté bylo 

změřeno pH kongresní sladiny vždy dvakrát a maximálně 30 min po filtraci. Výsledky byly 

uvedeny na dvě desetinná místa. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 0,96 %. 

3.4.14 Stanovení doby zcukření sladiny 

Příprava jodového roztoku: Do 1 000ml odměrné baňky bylo naváženo 12,692 ± 0,001 g 

jodu a 25,000 ± 0,001 g jodidu draselného. Baňka byla doplněna deionizovanou vodou 

po rysku. Zásobní roztok byl uchováván ve tmě do spotřebování. Pro stanovení doby zcukření 

byl zásobní roztok vždy desetkrát zředěn deionizovanou vodou těsně před stanovením. 

Pracovní postup: V průběhu přípravy kongresní sladiny byla odebrána skleněnou tyčinkou 

10 min ± 20 s po dosažení teploty rmutování kapka vzorku a kápnula se na školní křídu. 

Po odebrání rmutu ze všech vzorků se křída polila připraveným jodovým roztokem. 

Při dosažení kanárkově žlutého zbarvení bylo zjištěno, že byl rmut zcukřen. Při dosažení 

modrého až hnědého zbarvení nebylo zcukření dokonalé, a proto byla zkouška opakována 

po pěti minutách až do doby, kdy bylo zbarvení kanárkově žluté. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 10 %. 

3.4.15 Stanovení dosažitelného stupně prokvašení denzitometricky 

Pracovní postup: Po přípravě kongresní sladiny bylo doměřeno 170–200 ± 2 ml do baňky 

o objemu 250–500 ml a obsah byl zahřát na teplotu 90 ± 1 °C. Tím došlo k inaktivaci enzymů 

a sterilizaci sladiny. Po dosažení požadované teploty byla sladina ochlazena laboratorní vodou 

na 20 °C a byla stanovena relativní hustota v denzitometru. Poté bylo doměřeno 150 ± 2 ml 

do baňky a bylo přidáno 2,5 ± 0,5 g odsátých pivovarských kvasnic. Baňka byla uzavřena 

kvasnou zátkou, obsah byl promíchán a nechal kvasit po dobu 72 hodin v termostatu 

při teplotě 20 ± 0,5 °C. Během kvašení byla baňka jedenkrát až třikrát denně promíchána. 

Po třech dnech byla sladina zfiltrována, filtrát byl na 20 ± 1 min umístěn na třepačku a poté 

byla stanovena relativní hustota v denzitometru. 

Výpočet: Dosažitelný stupeň prokvašení sladiny byl vypočten z naměřených hustot podle 

Rovnice 10. 
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kde DSP je dosažitelný stupeň prokvašení sladiny v %, E je hmotnostní zlomek extraktu 

sladiny před prokvašením v %, EKV je hmotnostní zlomek extraktu sladiny po prokvašení v %. 

Výsledky byly uvedeny s přesností na jedno desetinné místo v %. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí 1,3 %. 

3.4.16 Stanovení obsahu β-glukanů metodou SFA 

Příprava roztoku sacharózy a Tritonu X-100: 65,00 ± 0,02 g sacharózy bylo rozpuštěno 

v 800 ml deionizované vody v ultrazvukové lázni při 40 °C v 1 000ml odměrné baňce. Bylo 

přidáno 0,5 ml Tritonu X-100 a roztok byl důkladně promíchán. Roztok byl uchováván 

1 týden při teplotě 4 °C. 

Příprava roztoku kyseliny chlorovodíkové (1M): 10 ml kyseliny chlorovodíkové bylo 

napipetováno do 100ml odměrné baňky a bylo rozpuštěno v 80 ml deionizované vody. Roztok 

byl promíchán a doplněn deionizovanou vodou po rysku. Roztok byl uchováván 

do spotřebování při teplotě 4 °C. 

Příprava roztoku hydroxidu sodného (1M): 4,00 ± 0,02 g hydroxidu sodného bylo 

rozpuštěno v 80 ml deionizované vody v 100ml odměrné baňce. Roztok byl promíchán a 

doplněn deionizovanou vodou po rysku, poté byl uchováván do spotřebování při teplotě 4 °C. 

Příprava tris pufru: 12,10 ± 0,02 g tris(hydroxymethyl)aminometanu bylo rozpuštěno 

v kádince v 800 ml deionizované vody a bylo titrováno 1M HCl na pH 9,0 ± 0,2. Roztok byl 

kvantitativně převeden do 1 000ml odměrné baňky a doplněn po rysku deionizovanou vodou, 

přefiltrován přes skládaný filtr a odplyněn pomocí vakua. Roztok byl uchováván 1 týden 

při teplotě 4 °C. 

Příprava zásobního roztoku calcofluoru: 0,35 ± 0,000 1 g calcofluoru bylo rozpuštěno 

v kádince v 70 ml deionizované vody a bylo upraveno pH 1M NaOH na hodnotu 10,6. Roztok 

byl kvantitativně převeden do 100ml odměrné baňky a doplněn po rysku deionizovanou 

vodou. Roztok byl uchováván 1 týden v tmavé láhvi při teplotě 4–10 °C. 

Pracovní roztok calcofluoru: 10 ml zásobního roztoku calcofluoru bylo důkladně 

promícháno v tmavé láhvi s 990 ml tris pufru. Roztok byl uchován 1 den v tmavé láhvi. Byl 

připraven vždy čerstvý. 

Pracovní postup: Všechny vzorky byly před vlastní analýzou zředěny deionizovanou vodou 

v poměru 1:1. Toto ředění bylo zadáno pomocí programu. Při vysokém obsahu β-glukanů 

byly vzorky dále ředěny v poměru 1:1 nebo1:2. Analýza byla provedena pomocí přístroje, 

který si dávkoval vzorek a vstřikoval do nosného roztoku společně s reakčním činidlem – 

calcofluorem – automaticky. Sběr dat, vyhodnocení a výpočty byly provedeny na počítači 

pomocí programu FlowAccess V3, dodaným výrobcem, metodou kalibrační křivky. 

Analýza kalibrační křivky: Analýza byla provedena pomocí standardních roztoků s obsahem 

ječného β-glukanu 20, 40, 60, 80 a 100 mg∙l−1. Roztoky byly připraveny ředěním zásobního 

roztoku β-glukanu o koncentraci 500 mg∙l−1 deionizovanou vodou.  
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Výpočet: Obsah β-glukanů ve vzorku byl vypočten pomocí rovnice lineární regrese přímo 

z kalibrační křivky v celých číslech v mg∙l−1. 

Přesnost: Rozšířená relativní nejistota metody činí pro sladinu 23 %  

 

3.5 Statistické zpracování výsledků 

Data byla zpracována v programu Microsoft Excel. Jako výsledek byla vždy uvedena 

průměrná hodnota z šesti případně tří paralelních stanovení (funkce PRŮMĚR). Podle 

spolehlivosti metod byly vypočteny intervaly spolehlivosti (IS). Pro některé hodnoty byl 

použit Dean-Dixonův test pro zjištění odlehlosti hodnot. Výsledky byly shrnuty do tabulek a 

grafů. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem experimentální části bylo stanovit kvalitativní ukazatele různých druhů sladu 

při různých teplotách rmutování při přípravě sladiny. Byl stanoven sladový extrakt, viskozita, 

čirost, zákal, barva, doba zcukření, dosažitelný stupeň prokvašení, pH a obsah β-glukanů. 

4.1 Stanovení extraktu sladu 

Stanovení extraktu daných druhů sladů v sušině v závislosti na teplotě rmutování bylo 

provedeno denzitometricky podle postupů uvedených výše, viz body 3.4.5, 3.4.6. Výsledky 

stanovení včetně intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 12, závislosti 

průměrných hodnot extraktu na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz Obrázek 17. 

Tabulka 12: Výsledky stanovení extraktu sladu v sušině 

  KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota [°C] Extrakt [%] IS Extrakt [%] IS Extrakt [%] IS Extrakt [%] IS 

40 30,2 0,2 29,6 0,2 64,9 1,0 58,2 0,5 

50 46,2 0,4 37,9 0,3 71,0 1,1 63,8 0,6 

65 81,7 0,7 81,5 0,7 76,9 1,2 59,7 0,5 

70 81,5 0,7 81,5 0,7 78,1 1,2 61,7 0,6 

75 81,3 0,7 81,4 0,7 77,8 1,2 62,0 0,6 

80 77,5 0,6 81,6 0,7 77,5 1,2 61,2 0,6 

85 81,6 0,7 81,3 0,7 77,4 1,2 60,1 0,5 

 

Hodnoty extraktu s rostoucí teplotou rmutování stoupají nelineárně. Při 40 °C jsou hodnoty 

extraktu světlých kontrolních sladů KS1 a KS2 velmi nízké (30,2 %, 29,6 %), při 50 °C jsou 

trochu vyšší (46,2 %, 37,9 %). K velkému nárůstu extraktu dochází při teplotě 65 °C (81,7 %, 

81,5 %), v případě KS1 se jedná o maximum a při dalším zvyšování teploty už jsou hodnoty 

téměř konstantní. Maximální hodnota extraktu vzorku KS2 byla zjištěna při teplotě 80 °C 

(81,6 %). 

Závislosti extraktů speciálních sladů vzorků karamelu a barevného na teplotě rmutování 

mají odlišný trend než závislosti předchozích vzorků, přičemž barevný slad vykazuje vždy 

hodnoty nižší než slad karamelový. Při teplotě 40 °C dosahují extrakty relativně vysokých 

hodnot (64,9 %, 58,2 %), při 50 °C jsou hodnoty trochu vyšší (71,0 %, 63,8 %), pro barevný 

slad je to i maximální hodnota. Při teplotě 65 °C však nedochází k tak velkému nárůstu 

extraktu jako u světlých sladů (76,9 %, 59,7 %), extrakt barevného sladu se dokonce lehce 

snižuje. Při 70 °C hodnoty extraktu stoupají (78,1 %, 61,7 %), karamelový slad dosahuje 

svého maxima a poté už s dalším zvyšováním teploty dochází spíše k nepatrnému snižování 

extraktu obou vzorků. 

Stanovené hodnoty extraktu světlých sladů v závislosti na teplotě rmutování se mění tak, 

jak se uvádí v literatuře, např. Basařová [11]. Při nízkých teplotách se extraktivní látky sladu 

rozpouštějí ve rmutu jen v malé míře. Z amylolytických enzymů fungují pouze sacharasa a 

maltasa, které však ještě nemají příliš materiálu ke štěpení kvůli doposud nerozštěpenému 

škrobu, a proto jsou hodnoty extraktu při 40 a 50 °C tak nízké. Při 50 °C (peptonizační 
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teplota) jsou ve rmutu nejvíce aktivní endo- a exopeptidasy, které štěpí bílkoviny za vzniku 

nízkomolekulárních dusíkatých látek, začíná také pomalé enzymatické uvolňování do rmutu a 

degradace β-glukanů endo-β-glukanasami a štěpení lipidů lipasami. Velký technologický 

význam má teplota 65 °C (nižší cukrotvorná teplota), při které dochází vlivem β-amylasy 

k masivnímu štěpení škrobu za vzniku maltosových jednotek a hraničních dextrinů, které jsou 

dále štěpeny limitní dextrinasou. Vysokou aktivitu vykazuje také komplex β-

glukansolubilasa, který degraduje β-glukany. Tyto látky se rozpouštějí ve rmutu ve velké míře 

a hodnoty extraktu stoupají na maximum. Zvýšením teploty na 70–75 °C (vyšší cukrotvorná 

teplota) dochází ke zcukření škrobu až na maltosu, maltotriosu a glukosu působením enzymu 

α-amylasy, která s nižší aktivitou působí i při 65 °C, pokračuje také degradace β-glukanů. 

Hodnoty extraktu se však se zvyšující teplotou rmutování už dále téměř nemění. Běžné 

hodnoty extraktu světlých sladů jsou uvedeny v bodě 2.3.3, viz Tabulka 3. Naměřené hodnoty 

tomu odpovídají od 65 do 85 °C. 

Hodnoty extraktu speciálních sladů v závislosti na teplotě rmutování se mění jinak, 

než tomu bylo u sladů světlých. Změny jsou však odpovídající snížené nebo i nulové aktivitě 

enzymů ve sladech, jak uvádí Basařová [11]. Při nízkých teplotách jsou hodnoty extraktu 

vyšší než u sladů světlých, během výroby karamelového a barevného sladu totiž již nejspíše 

došlo k rozložení škrobu a bílkovin, a jsou tak extrahovány do rmutu ve větším množství. 

Navíc byla při stanovování viskozity použita sladina z napojovaných sladů světlých 

se speciálními a enzymy ze světlých sladů tak mohly působit i na enzymově neaktivní slad. 

Se zvyšující se teplotou rmutování hodnoty extraktu proto také rostou, avšak v daleko menší 

míře a pomaleji než u sladů světlých. Při 75–85 °C se hodnoty extraktu mírně snižují. Běžné 

hodnoty extraktu speciálních sladů jsou uvedeny v bodě 2.3.4, viz Tabulka 4. Naměřené 

hodnoty tomu odpovídají od 65 do 85 °C. 
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Obrázek 17: Závislost extraktu sladu na teplotě rmutování
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4.2 Stanovení viskozity sladiny 

Stanovení viskozity sladiny z daných druhů sladu v závislosti na teplotě rmutování bylo 

provedeno podle postupu uvedeného výše, viz bod 3.4.7. Výsledky stanovení včetně intervalů 

spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 13, závislosti průměrných hodnot viskozity 

na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz Obrázek 18. 

Tabulka 13: Výsledky stanovení viskozity sladiny 

 
KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota 

[°C] 

Viskozita 

[mPa∙s] 
IS 

Viskozita 

[mPa∙s] 
IS 

Viskozita 

[mPa∙s] 
IS 

Viskozita 

[mPa∙s] 
IS 

40 1,63 0,01 1,71 0,01 1,58 0,01 1,62 0,01 

50 1,53 0,01 1,62 0,01 1,55 0,01 1,59 0,01 

65 1,45 0,01 1,52 0,01 1,57 0,01 1,55 0,01 

70 1,46 0,01 1,53 0,01 1,60 0,01 1,58 0,01 

75 1,48 0,01 1,56 0,01 1,69 0,01 1,60 0,01 

80 1,49 0,01 1,58 0,01 1,68 0,01 1,60 0,01 

85 1,51 0,01 1,60 0,01 1,73 0,02 1,61 0,01 

 

Závislosti viskozity sladiny světlých kontrolních sladů KS1 a KS2 na teplotě rmutování 

mají spíše opačný trend, než tomu je u extraktu. Při nízké teplotě 40 °C dosahují hodnoty 

svého maxima (1,63 mPa∙s, 1,71 mPa∙s) a s rostoucí teplotou rmutování se viskozita snižuje 

až do minima (1,45 mPa∙s, 1,52 mPa∙s), které nastává při teplotě 65 °C. Od 70 °C dochází 

k mírnému zvyšování viskozity (1,46 mPa∙s, 1,53 mPa∙s) a to pokračuje až do 85 °C. 

Viskozita speciálních sladů se při zvyšování teploty rmutování jen trochu liší od závislostí 

světlých sladů. Viskozita karamelového sladu se se zvyšováním teploty snižuje do 50 °C, kdy 

nastává minimum (1,55 mPa∙s) a poté dochází k pozvolnému nárůstu až do maximální 

hodnoty viskozity 1,73 mPa∙s, které dosahuje při 85 °C. Viskozita barevného sladu se 

v průběhu rmutování mění jen málo. Při 40 °C dosahuje maxima (1,62 mPa∙s), poté mírně 

klesá do minimální hodnoty (1,55 mPa∙s) při 65 °C a se zvyšováním teploty dojde 

k postupnému zvýšení viskozity na 1,61 mPa∙s, které dosahuje při 85 °C.  

Stanovené hodnoty viskozity sladiny ze světlých sladů v závislosti na teplotě rmutování se 

mění v souladu s výkladem Basařové [11]. Při použití teploty rmutování 40 °C se ve sladině 

nacházejí především makromolekulární látky, jako jsou bílkoviny, škrob, hemicelulosy, 

gumovité látky a lipidy, které nemohly být enzymaticky rozštěpeny na menší molekuly. Proto 

jsou hodnoty viskozit světlých sladů nejvyšší. Zvyšováním teploty dochází k postupnému 

štěpení těchto látek – bílkovin a části β-glukanů při peptonizační teplotě 50 °C, a viskozita 

sladiny se proto snižuje. Nejnižších hodnot viskozity sladina dosahuje při nižší cukrotvorné 

teplotě 65 °C, kdy se vlivem β-amylasy a limitní dextrinasy štěpí škrob na jednoduché cukry a 

máloviskózní limitní dextriny. Při této teplotě je však do roztoku uvolňováno i největší 

množství extraktivních látek včetně β-glukanů a arabinoxylanů, které potom při zvýšení 

teploty zvyšují viskozitu sladiny. Enzym α-amylasa sice štěpením škrobu na maltosu a 
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glukosu rychle snižuje viskozitu rmutu při vyšší cukrotvorné teplotě 70–75 °C, vlivem 

ostatních látek, především β-glukanů, se však viskozita sladiny s dalším zvyšováním teploty 

rmutování také zvyšuje. 

Závislost viskozity sladiny ze speciálních sladů na teplotě rmutování má podobný trend 

jako závislosti světlých sladů. Zpočátku se viskozita se zvyšováním teploty snižuje vlivem 

štěpení zbylých makromolekulárních látek vlivem enzymů ze světlého sladu, se kterým byl 

vzorek měřen. Při 65 °C však rmut z karamelového sladu obsahuje vysoký obsah β-glukanů a 

dalšího extraktu, a viskozita se proto začíná pomalu zvyšovat. Vzhledem k inaktivované α-

amylase ze sladovacího procesu se viskozita sladiny se zvyšující se teplotou rmutování 

zvyšuje až do 85 °C. Rmut z barevného sladu je enzymově zcela neaktivní vlivem vysoké 

teploty při pražení, ale vzhledem k postupu měření s napojovaným sladem obsahuje některé 

enzymy ze sladu světlého, které viskozitu snižují stejně, jako je vysvětleno výše. Viskozita se 

tak v závislosti na teplotě chová obdobným způsobem, a dokonce s podobnými hodnotami. 

Hodnoty viskozity sladiny ovlivňují její scezování a filtraci piva. Baxter et al. [75] je proto 

považují za významné kritérium pro předpověď technologické vhodnosti sladu. Jsou také 

ukazatelem míry rozluštění sladu, přičemž se zvyšujícím se rozluštění sladu se viskozita 

sladiny snižuje, jak je uvedeno v bodě 2.3.5, viz Tabulka 5. Vzhledem k tomu, že míra 

rozluštění sladu však není cílem zkoumání v mé diplomové práci, stanovené hodnoty 

viskozity mají pouze informativní charakter o kvalitě sladu. 

 



58 

 

 
Obrázek 18: Závislost viskozity sladiny na teplotě rmutování
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4.3 Stanovení čirosti a zákalu 

Stanovení čirosti a zákalu sladiny v závislosti na teplotě rmutování bylo provedeno vizuálně 

pouze u světlých kontrolních sladů KS1 a KS2 a nefelometricky u vzorků KS1, KS2 a 

karamel podle postupů uvedených výše, viz body 3.4.8, 3.4.9. Výsledky stanovení čirosti a 

zákalu včetně intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 14 a Tabulka 15, 

závislosti průměrných hodnot zákalu sladiny na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz 

Obrázek 19. 

Tabulka 14: Výsledky stanovení čirosti sladiny 

 
KS 1 KS 2 

Teplota [°C] čirost čirost 

40 opál opál 

50 opál opál 

65 slabý opál slabý opál 

70 slabý opál slabý opál 

75 slabý opál slabý opál 

80 slabý opál slabý opál 

85 opál slabý opál 

Tabulka 15: Výsledky stanovení zákalu sladiny 

 
KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota [°C] 90° 12° 90° 12° 90° 12° 90° 12° 

40 3,54 6,96 3,82 9,19 2,97 2,80 - - 

50 2,72 5,27 4,33 12,42 2,90 4,01 - - 

65 1,79 2,40 1,92 3,07 2,46 2,69 - - 

70 2,26 3,25 1,60 2,63 2,71 3,83 - - 

75 2,25 3,96 3,42 5,27 5,56 9,67 - - 

80 2,40 5,07 1,86 4,19 4,00 6,71 - - 

85 1,99 5,33 2,40 5,18 4,08 8,03 - - 

 

Čirost sladiny byla hodnocena pouze slovně během jejího stékání. Při rmutovacích 

teplotách 40 °C a 50 °C stékala u vzorků KS1 i KS2 opalizující sladina, při zvýšení teploty 

byla sladina více čirá – slabě opalizující a tento stav byl zachován i při dalším zvyšování 

teploty až do 85 °C u vzorku KS2, sladina z KS1 byla při této teplotě opět opalizující. 

Zákal sladiny stanovený nefelometricky úzce souvisí s čirostí. Závislosti zákalu sladiny 

na teplotě rmutování mají stejný trend, a to, že hodnoty zákalu při 40 °C a 50 °C jsou hodně 

vysoké u sladin ze světlých i karamelového sladu (při 90° 3,82 a 4,33 j. EBC, při 12° dokonce 

9,19 a 12,42 j. EBC u KS2). Zvýšením rmutovací teploty na 65 °C a více dochází 

ke zmenšení zákalu sladin ze světlých, tak z karamelového sladu u obou měření (90° a 12°) 

na hodnoty, které leží v intervalu od cca 2–5 j. EBC. Zákal sladin ze vzorků KS1 a KS2 
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zůstává víceméně v tomto intervalu i s dalším zvyšováním teploty až na 85 °C. Sladina 

z karamelového sladu však při 75 °C a vyšších teplotách opět vykazuje zákal vyšší 

než 5 j. EBC (při 90° 5,56 j. EBC, při 12° 9,67 j. EBC). Zákal sladiny z barevného sladu 

nebylo možno změřit nefelometrickým přístrojem kvůli vysoké hodnotě barvy. 

Závislost zákalu na rmutovací teplotě je podle Narzisse [49] ovlivňována obsahem, 

strukturou a změnami polyfenolických látek. Mechanismus však není dostatečně objasněn a 

stanovení polyfenolů nebylo cílem mé diplomové práce. Při 40 °C obsahuje rmut především 

makromolekulární látky a polyfenolické sloučeniny, které se mohou, ale nemusejí podílet 

na vytvoření vysoké hodnoty zákalu sladiny. Zvyšováním teploty rmutování se zákal sladiny 

postupně snižuje vzhledem ke štěpení makromolekul a možných antioxidačních účinků 

některých polyfenolů, které brání vzniku nebiologických zákalů. Při 65–70 °C jsou hodnoty 

zákalu sladiny velmi nízké. S rostoucí teplotou rmutování se však zvyšuje podíl polyfenolů, 

které mohou polymerovat a podléhat enzymovým i neenzymovým oxidačním reakcím, a 

hodnoty zákalu sladiny se proto opět zvyšují. Velikost zákalu ve sladině také orientačně 

ukazuje na míru rozluštění a odležení sladu. 
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Obrázek 19: Závislost zákalu sladiny na teplotě rmutování
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4.4 Stanovení barvy sladiny 

Stanovení barvy sladiny z daných druhů sladu v závislosti na teplotě rmutování bylo 

provedeno kolorimetricky a fotometricky podle postupů uvedených výše, viz body 3.4.10, 

3.4.11, 3.4.12. Výsledky stanovení včetně intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz 

Tabulka 16 a Tabulka 17, závislosti průměrných hodnot barvy na teplotě rmutování jsou 

uvedeny v grafech níže, viz Obrázek 20 a Obrázek 21. 

Tabulka 16: Výsledky stanovení barvy sladiny kontrolních sladů plzeňského typu 

 
KS1 KS2 

Teplota [°C] 
Kolorim. 

[j. EBC] 
IS 

Fotometr. 

[j. EBC] 
IS 

Kolorim. 

[j. EBC] 
IS 

Fotometr. 

[j. EBC] 
IS 

40 4,1 0,3 3,84 0,15 4,0 0,3 3,80 0,15 

50 4,1 0,3 4,05 0,16 3,4 0,2 3,30 0,13 

65 4,3 0,3 4,33 0,17 3,8 0,3 3,40 0,14 

70 4,2 0,3 4,30 0,17 3,8 0,3 3,60 0,14 

75 4,1 0,3 4,01 0,16 4,0 0,3 3,90 0,15 

80 4,3 0,3 4,51 0,18 3,8 0,3 3,50 0,14 

85 4,1 0,3 3,95 0,16 3,8 0,3 3,50 0,14 

Tabulka 17: Výsledky stanovení barvy sladiny karamelového a barevného sladu 

 
karamel barevný 

Teplota [°C] 
Kolorim. 

[j. EBC] 
IS 

Fotometr. 

[j. EBC] 
IS 

Kolorim. 

[j. EBC] 
IS 

Fotometr. 

[j. EBC] 
IS 

40 125 9 166 7 1 300 91 1 000 40 

50 129 9 143 6 1 300 91 1 000 40 

65 130 9 146 6 1 300 91 1 000 40 

70 131 9 152 6 1 300 91 1 100 44 

75 128 9 151 6 1 300 91 1 100 44 

80 125 9 143 6 1 400 98 1 000 40 

85 123 9 134 5 1 500 105 1 200 48 

 

Hodnoty barvy sladiny ze světlých kontrolních sladů KS1 a KS2 se v závislosti na teplotě 

rmutování mění velmi nepravidelně. Navíc se od sebe liší i hodnoty barvy stanovené 

kolorimetricky a fotometricky pro každou teplotu, přičemž výsledky z fotometrie jsou 

ve většině případů menší než hodnoty kolorimetrické. 

Při teplotě rmutování 40 °C jsou hodnoty barvy sladiny ze vzorku KS1 vyšší než ze vzorku 

KS2 (4,1 a 3,84 j. EBC vůči 4,0 a 3,79 j. EBC). Při 50 °C se barva vzorku KS1 téměř nemění, 

ale hodnoty vzorku KS2 se výrazně snižují na 3,4 a 3,33 j. EBC. Při 65 °C dochází ke zvýšení 

barvy sladiny obou vzorků (KS1 na 4,3 a 4,33 j. EBC – maximum, KS2 na 3,8 a 3,44 j. EBC). 
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Při 70 °C hodnoty stagnují nebo se lehce snižují u obou vzorků a při 75 °C se snižuje barva 

vzorku KS1 a hodnota vzorku KS2 naopak stoupá na 4,1 a 3,87 j. EBC – maximum. 

Zvýšením teploty na 80 °C se barva vzorku KS1 zvyšuje na 4,3 j. EBC, což je opět maximální 

hodnota, barva vzorku KS2 klesá na 3,8 j. EBC. Při 85 °C barva sladiny vzorku KS1 klesá 

na hodnoty 4,1 a 3,95 j. EBC, hodnoty barvy vzorku KS2 zůstávají stejné jako při 80 °C – 3,8 

a 3,50 j. EBC. 

Hodnoty barvy sladiny ze speciálních sladů karamelu a barevného se v závislosti na teplotě 

rmutování taky nemění příliš pravidelně. Hodnoty barvy stanovené kolorimetricky se 

od hodnot stanovených fotometricky liší nejvíce u sladu barevného (kolorimetricky jsou vždy 

vyšší), u karamelového sladu jsou hodnoty fotometrického stanovení barvy vždy vyšší, ale 

rozdíl není tak velký. 

Závislost barvy sladiny z karamelového sladu na teplotě rmutování je poměrně pravidelná. 

Při 40 °C je kolorimetricky stanovená hodnota téměř nejnižší (125 j. EBC), naopak 

fotometrická hodnota dosahuje svého maxima (166 j. EBC). Zvyšováním teploty rmutování se 

kolorimetricky stanovená barva postupně zvyšuje až do 70 °C (131 j. EBC), kde se nachází 

maximum a poté už se hodnota barvy sladiny snižuje až do 85 °C, kdy barva dosahuje 

nejnižší hodnoty – 123 j. EBC. Fotometrické hodnoty barvy se se zvyšováním teploty snižují 

do 65 °C (146 j. EBC), při 70 °C je hodnota vyšší (152 j. EBC) a poté hodnoty opět klesají až 

do teploty 85 °C, při které dosahuje barva sladiny nejnižší hodnoty – 134 j. EBC. 

Závislost kolorimetricky stanovené barvy sladiny z barevného sladu na teplotě rmutování 

je od 40 °C do 75 °C konstantní na hodnotě 1 300 j. EBC. Při 80 °C je hodnota barvy vyšší 

(1 400 j. EBC) a při 85 °C dosahuje svého maxima 1 500 j. EBC. Fotometricky stanovená 

barva sladiny má při 40 °C hodnotu 1 000 j. EBC a je konstantní až do 65 °C. Při 70 °C 

dochází ke zvýšení barvy na 1 100 j. EBC, které pokračuje i při 75 °C. Při 80 °C však barva 

opět klesá na 1 000 j. EBC a při 85 °C dochází ke zvýšení barvy sladiny na 1 200 j. EBC. 

Ze změřených závislostí barvy sladiny ze světlých ani speciálních sladů na teplotě 

rmutování se nedají vyvodit jasné závěry. Barva sladiny ze světlých sladů se mění tak 

nepravidelně a nezávisle na enzymatických změnách ve sladu, že z toho usuzuji, že teplota 

rmutování nemůže mít zásadní vliv. Navíc hodnoty barvy stanovené kolorimetricky a 

fotometricky se zásadně liší. Kolorimetrické stanovení je však asi přesnější než stanovení 

fotometrické kvůli možnému zkreslení UV-detektoru většímu částicemi sladiny a zanesení 

chyby měření. Podle Narzisse [49] může být barva sladiny ovlivněna zvýšeným obsahem 

polyfenolických látek a jejich polymeračními, enzymovými a neenzymovými oxidačními 

reakcemi vlivem zvyšování teploty rmutování. Další autoři jako např. Bamforth [110] změnu 

barvy připisují i nadbytečnému přístupu kyslíku a oxidačním reakcím v průběhu rmutovacího 

procesu. Barva sladiny orientačně informuje o druhu sladu a míře jeho rozluštění. Běžné 

hodnoty barvy sladiny světlých sladů jsou uvedeny v bodě 2.3.8, viz Tabulka 6. Stanovené 

hodnoty splňují daný interval pro plzeňský slad při všech teplotách rmutování. 

Závislost barvy sladiny z karamelového a barevného sladu na teplotě rmutování je již 

pravidelnější. Hodnoty stanovené kolorimetricky a fotometricky se však také liší. V tomto 

případě je kolorimetrická metoda určitě přesnější, protože nemusí být použito tak velkého 

ředění vzorků jako u fotometrického stanovení, kdy je měření zatíženo velkou chybou. 

S rostoucí teplotou rmutování postupně roste barva karamelového sladu do 70 °C a pak se 
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zvyšující se teplotou lehce klesá. Barva sladiny barevného sladu je konstantní v intervalu 

od 40 do 75 °C a poté se zvyšující se teplotou rmutování roste až do 85 °C. Vysoké hodnoty 

barvy se podle Basařové [11] dají připisovat masivnímu vzniku hnědočerných melanoidinů 

jak pražením speciálních sladů, tak zvyšováním teploty rmutování. Běžné hodnoty barvy 

sladiny ze speciálních sladů jsou uvedeny v bodě 2.3.9, viz Tabulka 7. Podle těchto informací 

spadá vzorek karamelového sladu v celém rozsahu teplot rmutování pod druh karamelový 

tmavý, barevný slad danou hodnotu barvy sladiny vykazoval také v celém rozsahu 

rmutovacích teplot. 
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Obrázek 20: Závislost barvy sladiny světlých sladů na teplotě rmutování 
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Obrázek 21: Závislost barvy sladiny speciálních sladů na teplotě rmutování
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4.5 Stanovení pH sladiny 

Stanovení pH sladiny z daných druhů sladu v závislosti na teplotě rmutování bylo provedeno 

potenciometricky podle postupu uvedeného výše, viz bod 3.4.13. Výsledky stanovení včetně 

intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 18, závislosti průměrných hodnot pH 

na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz Obrázek 22. 

Tabulka 18: Výsledky stanovení pH sladiny 

 
KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota [°C] pH IS pH IS pH IS pH IS 

40 6,06 0,06 6,19 0,06 5,56 0,05 5,36 0,05 

50 6,03 0,06 6,12 0,06 5,50 0,05 5,32 0,05 

65 6,00 0,06 6,00 0,06 5,41 0,05 5,20 0,05 

70 6,00 0,06 5,96 0,06 5,32 0,05 5,11 0,05 

75 6,04 0,06 5,97 0,06 5,32 0,05 5,07 0,05 

80 5,97 0,06 5,93 0,06 5,30 0,05 5,01 0,05 

85 5,96 0,06 5,93 0,06 5,29 0,05 4,95 0,05 

 

Závislosti pH sladiny ze světlých sladů KS1 a KS2 na teplotě rmutování mají klesající 

tendenci. Při 40 °C dosahuje pH KS1 a KS2 maximálních hodnot (6,06 a 6,19). Zvyšováním 

teploty rmutování se pH pomalu snižuje až do teploty 70 °C (6,00 a 5,96). Při 75 °C následuje 

mírné zvýšení pH (6,04 a 5,97) a pak už pH klesá až do 85 °C, kde se nachází i minimální 

hodnoty (5,96 a 5,93). 

Závislosti pH sladiny ze sladů světlých napojovaných se speciálními druhy – karamelovým 

a barevným, na teplotě rmutování mají také klesající tendenci. Karamelový slad se chová 

stejně jako slad světlý. Při 40 °C dosahuje nejvyššího pH sladiny (5,56) a poté do 70 °C klesá 

na hodnotu 5,32. Ta je zachována i při zvýšení teploty na 75 °C a pak hodnota opět klesá 

na hodnotu 5,29, které dosahuje při 85 °C. pH sladiny z barevného sladu se v závislosti 

na teplotě rmutování téměř lineárně snižuje. Při 40 °C dosahuje pH maximální hodnoty 5,36 a 

poté se stoupající teplotou klesá až do 85 °C, kdy dosahuje nejnižší hodnoty 4,95. 

Podle Basařové [11] klesá během rmutování pH z původní hodnoty vystírky 5,7–6,0 o 0,15 

až 0,30. Stanovené závislosti pH sladiny na teplotě rmutování toto tvrzení potvrzují. Během 

rmutování dochází k působení sladových enzymů kyselých fosfatas a 3-fytasy, které uvolňují 

do rmutu anorganické fosforečnany z nukleových kyselin a organických fosfátů (např. 

z fytinu). Dochází také ke štěpení bílkovin vlivem exo- a endopeptidas, které tak do rmutu 

uvolňují volné aminokyseliny. Díky tomu se pH sladiny při zvyšování teploty rmutování 

postupně snižuje. Světlé slady vykazují pH sladiny vyšší než slady speciální, ale rozdíly 

hodnot mezi první a poslední teplotou rmutování jsou víceméně stejné a odpovídají intervalu 

snížení 0,15–0,30. U speciálních sladů je nižší pH způsobeno také vznikem různých 

karbonylových a dalších sloučenin při jejich pražení. Hodnoty pH sladiny ze speciálních sladů 

však byly stanoveny ze sladiny z napojovaných sladů světlého + karamelového nebo 

barevného, světlý slad hodnoty pH poměrně zvyšuje a stanovené výsledky jsou proto 
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orientační. Závislosti pH na teplotě rmutování jsou však stejné jako u sladů světlých. 

V posledních letech bylo podle Basařové [11] zaznamenáno mírné zvýšení pH sladiny kvůli 

změnám v pěstování ječmene, další zvyšování je však z technologického hlediska nežádoucí 

kvůli snižování aktivit důležitých sladových enzymů při rmutování. Hodnoty pH sladiny se 

běžně pohybují v intervalu 5,6–6,0. Tohoto intervalu však bylo dosaženo u světlých sladů 

až v rozmezí rmutovacích teplot 65–85 °C, hodnoty pH sladiny při nižších teplotách 

rmutování byly o dost vyšší. 
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Obrázek 22: Závislost pH sladiny na teplotě rmutování 
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4.6 Stanovení doby zcukření 

Stanovení doby zcukření v závislosti na teplotě rmutování bylo provedeno vizuálně v průběhu 

rmutování pouze u světlých vzorků sladu KS1 a KS2 podle postupu uvedeného výše, viz bod 

3.4.14. Výsledky stanovení včetně intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 19, 

závislosti průměrných hodnot doby zcukření na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz 

Obrázek 23. 

Tabulka 19: Výsledky stanovení doby zcukření 

  KS 1   KS 2   karamel   barevný   

Teplota °C t [min] IS  t [min] IS t [min] IS  t [min] IS  

40 ne  - ne - ne - ne - 

50 ne - ne - ne - ne - 

65 20 2 25 3 ne - ne - 

70 10 1 15 2 ne - ne - 

75 10 1 10 1 ne - ne - 

80 10 1 10 1 ne - ne - 

85 10 1 10 1 ne - ne - 

 

Při teplotě 40 °C a 50 °C nedošlo u světlých sladů během rmutování vůbec ke zcukření 

škrobu. Zvýšením teploty rmutování na 65 °C se vzorek KS1 zcukřil za 20 minut od dosažení 

požadované teploty rmutování. Vzorek KS2 dosáhl zcukření až za 25 minut. Při zvýšení 

teploty na 70 °C došlo ke zcukření vzorku KS1 již za 10 minut a vzorku KS2 za 15 minut. 

Při vyšších teplotách (75–85 °C) byly oba dva vzorky zcukřeny za 10 minut od dosažení 

požadované teploty rmutování. Vzorky karamelového a barevného sladu nebyly měřeny 

vůbec. Tyto slady prodělaly teplotní změny, které vedly k určité míře rozštěpení škrobu již 

během sladování a dalších úprav, navíc tím ztratily veškerou enzymovou aktivitu, takže by 

zcukření nebyly s největší pravděpodobností schopny vůbec. 

Z technologického hlediska je zcukření škrobu stav, kdy se ve rmutu nacházejí pouze 

zkvasitelné cukry a štěpné produkty, které již nedávají barevnou reakci s jodovým roztokem. 

Doba zcukření podle Basařové [72] ukazuje na správný technologický postup a informuje 

o aktivitě α-amylasy a správné činnosti všech amylolytických enzymů. Vzhledem k jejich 

úzkému teplotnímu optimu působení je jasné, že při 40 a 50 °C ke zcukření dojít nemůže. 

Při 65 °C je aktivní hlavně β-amylasa štěpící škrob na nezkvasitelné cukry, α-amylasa 

vykazuje jen nízkou aktivitu, a proto trvá zcukření déle než při teplotě rmutování 70 °C a 

více. Stanovené závislosti doby zcukření na teplotě rmutování tyto skutečnosti potvrzují. 

Běžné doby zcukření sladiny a jejích hodnocení jsou uvedeny v bodě 2.3.12, viz Tabulka 8 a 

Tabulka 9. Stanovené doby zcukření sladiny plzeňského sladu tento interval splňují od teploty 

rmutování 70 °C, hodnocení sladu je dobré. 
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Obrázek 23: Závislost doby zcukření na teplotě rmutování 
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4.7 Stanovení dosažitelného stupně prokvašení 

Stanovení dosažitelného stupně prokvašení sladiny z daných druhů v závislosti na teplotě 

rmutování bylo provedeno denzitometricky podle postupu uvedeného výše, viz bod 3.4.15. 

Výsledky stanovení včetně intervalů spolehlivosti jsou uvedeny níže, viz Tabulka 20, 

závislosti průměrných hodnot dosažitelného stupně prokvašení na teplotě rmutování jsou 

uvedeny v grafu, viz Obrázek 24. 

Tabulka 20: Výsledky stanovení dosažitelného stupně prokvašení 

 
KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota [°C] DSP [%] IS DSP [%] IS DSP [%] IS DSP [%] IS 

40 71,9 0,9 72,0 0,9 70,1 0,9 30,6 0,4 

50 78,7 1,0 74,2 1,0 74,8 1,0 39,8 0,5 

65 89,2 1,2 85,9 1,1 78,3 1,0 52,1 0,7 

70 82,1 1,1 82,4 1,1 74,2 1,0 50,5 0,7 

75 80,8 1,0 79,3 1,0 71,4 0,9 49,3 0,6 

80 80,2 1,0 79,8 1,0 70,8 0,9 48,3 0,6 

85 80,7 1,0 79,5 1,0 70,5 0,9 48,1 0,6 

 

Dosažitelný stupeň prokvašení sladiny (DSP) ze světlých sladů má vyšší hodnotu 

než u sladů speciálních v celém zkoumaném intervalu teplot. Při 40 °C je hodnota DSP 

vzorku KS1 71,9 % a vzorku KS2 72,0 %. Se zvyšováním teploty se DSP zvyšuje a při 65 °C 

dosahuje svého maxima u obou vzorků (KS1 – 89,2 %, KS2 – 85,9 %). Při 70 °C má DSP 

světlých sladů hodnoty 82,1 % a 82,4 % a se zvyšováním rmutovací teploty dochází 

k postupnému snížení DSP KS1 na 80,7 % a DSP KS2 na 79,5 %, kterého dosahují při 85 °C. 

Závislosti dosažitelného stupně prokvašení sladiny ze sladů světlých napojovaných se 

speciálními druhy – karamelovým a barevným na teplotě rmutování mají stejný trend jako 

závislosti předchozích vzorků. Při 40 °C dosahují DSP nejnižších hodnot (karamel 70,1 % a 

barevný 30,6 %). Poté se hodnoty zvyšují se zvyšující se teplotou až do 65 °C, kdy nastává 

maximální hodnota DSP (karamel 78,3 %, barevný 52,1 %). Při teplotě 70 °C má DSP 

karamelového sladu hodnotu 74,2 %, DSP barevného sladu potom 50,1 % a dále už hodnoty 

DSP se zvyšující se teplotou rmutování klesají až do 85 °C, kdy mají DSP hodnoty 70,5 % a 

48,1 %. 

Hodnoty dosažitelného stupně prokvašení úzce souvisejí s obsahem zkvasitelných cukrů 

v mladině. Podle Basařové [11] se jejich maximální obsah pohybuje okolo 72 %, většinou je 

však v rozmezí 64–67 %. To odpovídá dosažitelnému stupni prokvašení 79–85 %. Běžné 

hodnoty DSP v kongresní sladině plzeňského typu se podle Mühlbauera [107] pohybují 

v rozmezí 78–82 %. Hodnoty DSP sladiny ze světlých sladů těmto intervalům odpovídají 

od teploty rmutování 65 °C do 85 °C. Závislosti DSP na teplotě rmutování však ukazují 

souvislosti s velikostí sladového extraktu, dobou zcukření sladiny a enzymatickými pochody 

během rmutování. Hodnoty DSP při teplotě rmutování 40 °C a 50 °C jsou poměrně vysoké, 
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což je vzhledem ke skutečnosti, že škrob není rozštěpen a rmut neobsahuje mnoho 

zkvasitelných cukrů, zarážející. Avšak použitá metoda měření DSP způsobuje sice 

krátkodobé, ale intenzivní zahřívání rmutu na 90 °C, což může vyvolat enzymatické pochody 

vedoucí k částečnému rozštěpení a zcukření škrobu. Při teplotě 65 °C se hodnota DSP zvyšuje 

na maximum, což je vzhledem k delší době zcukření než při vyšších teplotách rmutování (viz 

Obrázek 23) také poměrně zvláštní. Nicméně to může být způsobeno dalším zvýšením teploty 

v průběhu měření DSP a aktivací α-amylasy a ohromným zvýšením hodnoty extraktu 

s rozštěpenými škroby vlivem β-amylasy (viz Obrázek 17). Při dalším zvyšování teploty 

rmutování dochází k mírnému snížení DSP, avšak hodnoty stále leží v ideálním intervalu. 

DSP sladiny ze speciálních sladů nedosahují takových hodnot, jako je tomu u sladů 

světlých v celém intervalu rmutovacích teplot. Karamelový slad sice dosahuje podobných 

hodnot DSP, ale vzhledem k měření sladiny z napojovaného sladu světlého + karamelového 

(stejně tak barevného) je dost pravděpodobné, že zkvasitelné cukry pocházejí spíše ze sladu 

světlého než karamelového, který vykazuje nízkou nebo nulovou aktivitu enzymů. Hodnoty 

DSP sladiny z barevného sladu jsou v závislosti na teplotě rmutování od hodně menší 

než hodnoty světlých a karamelového sladu. Vzhledem k nízkému extraktu a nulové 

enzymové aktivitě se na těchto hodnotách DSP podílejí jen složky světlého sladu. 
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Obrázek 24: Závislost dosažitelného stupně prokvašení na teplotě rmutování
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4.8 Stanovení obsahu β-glukanů 

Stanovení obsahu β-glukanů sladiny sladu v závislosti na teplotě rmutování bylo provedeno 

pouze u světlých sladů KS1, KS2 a u karamelového sladu podle postupu uvedeného výše, viz 

bod 3.4.16. Výsledky stanovení včetně intervalů spolehlivosti ukazuje Tabulka 21, závislosti 

průměrných hodnot obsahu β-glukanů na teplotě rmutování jsou uvedeny v grafu, viz 

Obrázek 25. 

Tabulka 21: Výsledky stanovení obsahu β-glukanů 

 
KS1 KS2 karamel barevný 

Teplota 

[°C] 

β-glukany 

[mg∙l–1] 
IS 

β-glukany 

[mg∙l–1] 
IS 

β-glukany 

[mg∙l–1] 
IS 

β-glukany 

[mg∙l–1] 
IS 

40 0 0 6 1 3 1 - - 

50 0 0 37 9 18 4 - - 

65 52 13 182 42 194 45 - - 

70 58 15 141 32 176 41 - - 

75 49 12 166 38 221 51 - - 

80 53 13 165 38 207 48 - - 

85 62 16 186 43 253 58 - - 

 

Závislosti hodnot obsahu β-glukanů ve sladině na teplotě rmutování se mění velmi 

nepravidelně. Při 40 °C i 50 °C nebyl ve sladině ze vzorku KS1 detekován žádný obsah β-

glukanů, obsah β-glukanů ve sladině z KS2 byl při 40 °C velmi nízký – 6 mg∙l–1 a při 50 °C 

trochu vyšší – 37 mg∙l–1. Při 65 °C dochází k obrovskému nárůstu obsahu β-glukanů u obou 

vzorků světlých sladů (KS1 – 52 mg∙l–1 a KS2 – 182 mg∙l–1). Při 70 °C dochází ke zvýšení 

hodnoty vzorku KS1 na 58 mg∙l–1, ale hodnota KS2 naopak klesá na 141 mg∙l–1. S dalším 

zvyšováním teploty rmutování dochází k mírným změnám obsahu β-glukanů až do 85 °C, kdy 

nastávají maximální hodnoty obsahu β-glukanů u obou vzorků (KS1 – 62 mg∙l–1 a KS2 – 

186 mg∙l–1). 

Závislost hodnot obsahu β-glukanů na teplotě rmutování karamelového sladu má stejný 

trend jako závislost KS2. Při 40 °C je hodnota obsahu velmi nízká – 3 mg∙l–1. Při 50 °C je 

mírně vyšší a největší změna nastává při dosažení teploty rmutování 65 °C, kdy má obsah β-

glukanů hodnotu 194 mg∙l–1. Poté se zvyšováním teploty dochází ke snižování a zase 

zvyšování obsahu β-glukanů až do 85 °C, kdy je hodnota opět maximální – 253 mg∙l–1. Obsah 

β-glukanů ve sladině ze vzorku barevného sladu nebyl měřen z důvodu velmi vysoké barvy 

sladiny, která není pro fluorimetrické stanovení vhodná.  

Velíšek [45] uvádí, že obsah β-glukanů v ječmeni se mění vlivem klimatických podmínek 

pěstování a doby skladování. Obsah β-glukanů ve sladině potom závisí podle Basařové [11] 

především na druhu sladu a jeho aktivitě endo-β-glukanas a β-glukansolubilasy. To je vidět 

na stanovených hodnotách dvou různých vzorků světlých sladů, kdy vzorek KS1 obsahuje 

velmi málo β-glukanů, zato vzorek KS2 při stejných podmínkách vykazuje vysoké hodnoty. 

Úpravou technologie rmutování lze docílit pouze určitých drobných změn. Podle Velíška [45] 
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je rozpustnost β-glukanů ve rmutu dána teplotou. Při 40 °C se extrahuje pouze asi 20 %, 

při teplotě 65 °C pak 30–70 % celkového obsahu β-glukanů sladu a se zvyšující se teplotou se 

obsah dále zvyšuje. Vzniká tak viskózní roztok, který má negativní vliv na scezování sladiny 

a filtraci piva. Stanovené hodnoty obsahu β-glukanů ve sladině v závislosti na teplotě 

rmutování tato tvrzení potvrzují, při 65 °C dochází k velkému nárůstu hodnot. Velíšek [45] a 

Basařová [11] dále uvádějí, že během zvyšování teploty rmutování dochází k postupné 

degradaci těchto polysacharidů působením enzymů endo-β-glukanas a β-glukansolubilasy. 

Pro další technologické postupy je proto vhodné nastavit teplotní program rmutování tak, aby 

bylo co nejvíce β-glukanů rozštěpeno do 65 °C, kdy dochází k inaktivaci těchto enzymů. 

Stanovené závislosti toto tvrzení také potvrzují, při zvyšování teploty rmutování nad 65 °C se 

obsah β-glukanů dále zvyšuje, enzymy už jej nemůžou degradovat. Narziss [49] však uvádí, 

že množství rozpuštěných β-glukanů se po dosažení teploty 70 °C už dále nemění. Stanovené 

závislosti ale ukazují, že je obsah β-glukanů při vyšší teplotách stále proměnlivý, což může 

být způsobeno nižší přesností dané metody. 

Největší obsah β-glukanů v průběhu celého intervalu teplot vykazuje karamelový slad. 

Vzhledem k inaktivovaným enzymům kvůli výrobnímu procesu se β-glukany nemají jak 

rozkládat a se zvyšováním teploty se extrahují do rmutu. Navíc bylo k jejich měření použito 

opět napojovaného sladu světlého + karamelového a obsah β-glukanů se tak mohl zvětšit ještě 

více. Závislost obsahu β-glukanů ve sladině z barveného sladu na teplotě rmutování nebyla 

stanovena z důvodu vysoké barvy sladiny, která bránila přístroji v měření. Navíc barevný slad 

obsahuje velmi malé nebo téměř nulové množství β-glukanů kvůli technologickému postupu 

při jeho výrobě. 
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Obrázek 25: Závislost obsahu β-glukanů na teplotě rmutování
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5. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovit závislosti vybraných kvalitativních parametrů sladu 

na teplotě rmutování při přípravě sladiny. V teoretické části jsou popsány suroviny pro výrobu 

sladu, etapy výroby sladu, druhy a vlastnosti sladu, etapy výroby sladiny a metody stanovení 

vybraných kvalitativních parametrů. 

V experimentální části byl stanoven sladový extrakt, viskozita, čirost a zákal, barva, pH, 

doba zcukření, dosažitelný stupeň prokvašení a obsah β-glukanů. Ze závislostí daných 

parametrů na teplotě rmutování vyplývají následující závěry.  

Nejvyšší hodnoty extraktu světlého sladu bylo dosaženo při teplotě 65 °C – 81,7 % a 

s dalším zvýšením teploty byly hodnoty víceméně konstantní. Hodnoty extraktu 

karamelového sladu byly o něco nižší – max. 78,1 %, hodnoty extraktu barevného sladu byly 

velmi nízké – max. 63,8 %, ale teplotní závislosti byly velmi podobné. 

Nejnižších hodnot viskozity sladiny ze světlého sladu bylo dosaženo při teplotě 65 °C, 

vzorek KS1 – 1,45 mPa∙s, vzorek KS2 – 1,52 mPa∙s. Při nižších teplotách rmutování byla 

viskozita sladiny vždy vyšší než při teplotách nad 70 °C. Nejnižší viskozita sladiny 

z karamelového sladu byla naměřena při 50 °C – 1,55 mPa∙s, nejnižší viskozita sladiny 

z barevného sladu při 65 °C – 1,55 mPa∙s. Viskozita vzorku karamelového sladu se zvyšující 

se teplotou vzrostla až na maximální hodnotu při 85 °C. 

Nejnižší hodnoty zákalu sladiny ze všech druhů sladu byly naměřeny při teplotě 65 °C. 

Hodnoty odpovídaly čirosti slabě opalizující sladiny. Při nižší teplotě rmutování než 65 °C a 

vyšší než 75–80 °C, byl zákal velmi vysoký, odpovídající čirosti opalizující sladiny. 

Závislosti barvy sladiny ze světlých sladů na teplotě rmutování byly velmi nepravidelné. 

Nedala se proto určit žádná jasná korelace mezi barvou a teplotou rmutování. Navíc se 

od sebe hodně lišily hodnoty stanovené kolorimetrickou a fotometrickou metodou. Při všech 

teplotách rmutování však spadaly hodnoty barvy do intervalu hodnot pro světlý slad (< 4,5). 

Závislosti speciálních sladů už byly pravidelnější. Nejvyšší barvy dosáhla sladina 

z karamelového sladu při 70 °C (kolorimetricky – 131 j. EBC) a při 40 °C (fotometricky – 

166 j. EBC), přičemž kolorimetrické stanovení by mělo být přesnější kvůli menšímu ředění 

vzorků a možnosti zkreslení fotometru částicemi sladu. Podle těchto hodnot vzorek sladu 

spadá do druhu karamelový slad tmavý. Barva sladiny z barevného sladu byla až do 75 °C 

konstantní na hodnotě 1 300 j. EBC, poté se zvýšila až na 1 500 j. EBC při teplotě 85 °C. 

Závislosti pH sladiny na teplotě rmutování měly vždy klesající trend. V průběhu celého 

intervalu teplot se pH sladin ze všech druhů sladu snížilo asi o 0,30 od počátečních hodnot. 

Kvůli aktivitě enzymů by se mělo pH sladiny udržovat v rozmezí 5,6–6,0, což bylo u světlých 

sladů dodrženo při teplotách rmutování 65–85 °C. pH sladiny ze speciálních sladů bylo 

v závislosti na teplotě vždy menší, v napojované sladině se světlým sladem mělo pH při 70 °C 

hodnoty 5,32 (karamel) a 5,11 (barevný). 

Doba zcukření se měnila v závislosti na teplotě rmutování podle očekávání. Při 40 a 50 °C 

ke zcukření sladiny nedošlo vůbec. Při 65 °C se KS1 zcukřil za 20 minut, KS2 za 25 minut. 

Při 70 °C došlo ke zcukření již za 10 a 15 minut a se zvýšením teploty rmutování doba 
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zcukření zůstala na 10 minutách. Karamelový a barevný slad nebyly zcukřeny v průběhu 

rmutování vůbec kvůli inaktivovaným enzymům. 

Závislosti dosažitelného stupně prokvašení sladiny ze všech druhů sladu na teplotě 

rmutování měly pravidelný průběh. Se zvyšující se teplotou hodnoty rostly a při 65 °C 

dosáhly maxima (KS1 89,2 %), což bylo neočekávané kvůli nízké aktivitě α-amylasy, štěpící 

škrob na zkvasitelné cukry. Při nízkých teplotách byly hodnoty DSP nadměrně vysoké, což 

mohlo být způsobeno teplotním programem při měření tohoto parametru a aktivací enzymů 

ve sladině. V teplotním intervalu 65–85 °C se DSP pohyboval v běžném rozmezí 78–82 % 

pro světlé slady. Hodnoty dosažitelného stupně prokvašení speciálních sladů byly vždy nižší. 

Měření obsahu β-glukanů v závislosti na teplotě rmutování přineslo očekávané výsledky. 

Při nízkých teplotách byla extrakce β-glukanů do rmutu velmi nízká, při teplotě 65 °C došlo 

k obrovskému nárůstu jejich množství u světlých i karamelového sladu na téměř maximální 

hodnoty (52, 182 a 194 mg∙l–1). Poté se zvyšující se teplotou rmutování se obsah ještě trochu 

měnil, klesal i stoupal až do maximálních hodnot při teplotě 85 °C (62, 186 a 253 mg∙l–1). 

Velký rozdíl v obsahu β-glukanů v průběhu rmutování byl mezi vzorky světlých sladů, kdy 

KS1 obsahoval malé množství a KS2 velké množství. Obsah β-glukanů je závislý především 

na druhu sladu a klimatických podmínkách pěstování ječmene, které byly v tomto případě 

velmi odlišné. Obsah β-glukanů v karamelovém sladu byl také velmi vysoký, zato sladina 

z barevného sladu nemohla být ani na přítomnost β-glukanů použita kvůli vysoké intenzitě 

zbarvení a velmi nízkého obsahu β-glukanů vlivem technologických změn během pražení. 

V závislosti na výsledcích stanovení daných kvalitativních parametrů různých druhů sladu 

při daných teplotách rmutování lze říci, že k největším změnám všech parametrů došlo 

při teplotě 65 °C. Kvůli tomu by se měl teplotní program rmutování v okolí této teploty 

prodlužovat, aby došlo k dostatečným enzymatickým i neenzymatickým pochodům v co 

nejlepší možné míře. Nízké teploty jsou důležité k aktivaci amylolytických, proteolytických, 

redoxních a dalších enzymů a významná je i teplota 70 °C, při níž měly všechny parametry 

ideální hodnoty. Rmutováním při teplotách vyšších než 75–80 °C již nedochází ke zlepšování 

stavu parametrů, ve většině případů naopak dochází spíše ke zhoršení podmínek a kvality 

rmutu. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

• DMS – dimethylsulfid 

• DMSO – dimethylsulfoxid 

• DNA – deoxyribonukleová kyselina 

• DSP – dosažitelný stupeň prokvašení 

• EBC – European Brewery Convention 

• EDTA – ethylendiamintetraoctová kyselina 

• FCH – fakulta chemická 

• IS – interval spolehlivosti 

• KS1, 2 – kontrolní slad plzeňského typu 1, 2 

• LOX1, 2 – lipoxygenasa 1, 2 

• PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 

• RNA – ribonukleová kyselina 

• SMM – S-methylmethionin 

• TR – teplota rmutování 

• VUT – Vysoké učení technické 

• VÚPS – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. v Brně 

 

 


