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Abstrakt 

Byl sledován obsah β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, ve vyrobeném sladu a ve 

sladině. Jednalo se o odrůdy Pionier, Libuše, Manta, Tango, KWS Amadora, Kampa, KWS 

Irina, Francin, Odyssey, Overture, Vendel, Petrus, Laudis 550, Sunshine, Kangoo, Xanadu, 

Sebastian, Bojos a Malz. Odrůdy byly vypěstovány na třech různých stanovištích (Uherský 

Ostroh, Věrovany a Vysoká u Příbramě). Dále byl obsah β-glukanů a arabinoxylanů 

analyzován v pěti různých typech piv. 

 Obsah β-glukanů a arabinoxylanů se v pivovarském a sladařském průmyslu sleduje 

zejména kvůli negativnímu vlivu na scezování sladiny a filtraci piva. Tyto látky se mohou 

podílet na vzniku zákalů a sraženin v pivu a ovlivňovat tak negativně stabilitu piva. 

 Obsah β-glukanů v zrnu ječmene, ve sladu, sladině a pivu byl stanoven metodou FIA 

a obsah arabinoxylanů v zrnu ječmene, sladině a pivu Douglasovou metodou. Nejvyšší obsah 

β-glukanů v zrnu ječmene byl zjištěn ve 14/19 odrůd u stanoviště Uherský Ostroh, kde se 

množství β-glukanů pohybovalo v rozmezí 3,65–5,60 %. Nejvyšší obsah β-glukanů ve sladu 

byl zjištěn v 17/19 odrůd u stanoviště Vysoká u Příbramě, ve kterém byl obsah β-glukanů 

v rozmezí 0,15–0,79 % a nejvyšší obsah β-glukanů ve sladině byl prokázán v 16/19 odrůd 

také u stanoviště Vysoká u Příbramě. Obsah β-glukanů zde byl v rozmezí 22–184 mg/l. 

U měření obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene a ve sladině byly výsledky mezi jednotlivými 

stanovišti více vyrovnané. Nejvyšší obsah arabinoxylanů v zrnu ječmene byl zjištěn v 10/19 

odrůd u stanoviště Věrovany. Obsah arabinoxylanů na tomto stanovišti byl v rozmezí 3,04–

4,56 %. Nejvyšší obsah arabinoxylanů ve sladině byl stanoven v 8/19 odrůd u stanoviště 

Uherský Ostroh. Obsah arabinoxylanů se zde pohyboval v rozmezí 542–1 040 mg/l. Nejvyšší 

obsah β-glukanů ve vzorcích piva byl stanoven u vzorku světlého ležáku (207 mg/l) a nejvyšší 

obsah arabinoxylanů byl určen ve vzorku pšeničného ležáku (1 465 mg/l). 
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Abstract 
The content of β-glucans and arabinoxylans in barley grain, malt and wort was monitored. 

The varieties of barley were Pionier, Libuše, Manta, Tango, KWS Amadora, Kampa, KWS 

Irina, Francin, Odyssey, Overture, Vendela, Petrus, Laudis 550, Sunshine, Kangoo, Xanadu, 

Sebastian, Bojos and Malz. These varieties were grown on three different habitats (Uherský 

Ostroh, Věrovany and Vysoká u Příbramě). The content of β-glucans and arabinoxylans was 

also analyzed in five different types of beer. 

 In brewing and malting industry the content of β-glucans and arabinoxylans is mainly 

monitored because of their negative influence on decanting of wort and filtration of beer. 

These substances can contribute to turbidity and precipitation in beer and thus negatively 

effect the stability of beer. 

 The content of β-glucans in barley grain, malt, wort and beer was determined by FIA 

method and the content of arabinoxylans was determined in barley grain, wort and beer by 

Douglas method. The highest content of β-glucans in barley grain was found in 14/19 

varieties at Uherský Ostroh, where the amount of β-glucan content was in the range of 3,65–

5,60 %. The highest β-glucan content in malt was found in 17/19 varieties at Vysoká 

u Příbramě, where the β-glucan content was between 0,15–0,79 % and the highest content of 

β-glucans in wort was found in 16/19 varieties also at Vysoká u Příbramě. There was the β-

glucan content in the range of 22–184 mg/l. The results of content of arabinoxylans in barley 

grain and wort were more balanced. The highest content of arabinoxylans in barley grain was 

found in 10/19 varieties at Věrovany. The content of arabinoxylans at this habitat was in the 

range of 3,04–4,56 %. The highest content of arabinoxylans in wort was determined in 8/19 

varieties at Uherský Ostroh. The content of arabinoxylans at this habitat was in the range of 

542–1 040 mg/l. The highest content of β-glucans in samples of beer was determined in 

a sample of light lager (207 mg/l) and the highest content of arabinoxylans was found in 

a sample of wheat lager (1 465 mg/l). 
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1.    ÚVOD 

Arabinoxylany a β-glukany patří mezi tzv. neškrobové polysacharidy. Pojem arabinoxylany je 

používán jako odborný a oficiální, avšak ve sladovnickém a pivovarském průmyslu se častěji 

používá pro označení těchto látek pojem pentosany. Obsah β-glukanů ve sladině je spolu 

s dalšími ukazateli jedním z charakteristických znaků sladovnické jakosti ječmene. 

 Arabinoxylany a β-glukany jsou vysokomolekulární sloučeniny, jejichž obsah je sledován 

zejména v pivovarském a sladařském průmyslu a v potravinářském průmyslu. V pivovarském 

a sladařském průmyslu bývá obsah těchto sloučenin kontrolován zejména kvůli tomu, že 

mohou mít v průběhu výroby piva převážně negativní vliv na technologii výroby. 

 V přítomnosti těchto látek může docházet k tvorbě vysoce viskózních roztoků a tudíž 

k obtížím během různých separačních procesů při výrobě piva. Zejména mohou obtíže nastat 

při scezování sladiny a filtraci piva. Přítomnost neškrobových polysacharidů má tedy značný 

vliv i na ekonomickou stránku výroby piva. V důsledku přítomnosti těchto látek a jejich 

reakcí s jinými látkami také může docházet k tvorbě zákalů a sraženin v pivu. Vzniklé zákaly 

mohou snižovat stabilitu a tedy i trvanlivost vyrobeného piva. Tyto látky také mohou snižovat 

účinnost amylolytických enzymů při štěpení škrobu. Zmíněné problémy souvisí jak 

s množstvím β-glukanů a arabinoxylanů, tak se strukturou těchto látek. 

 To, zda β-glukany a arabinoxylany budou negativně působit v pivovarském a sladařském 

průmyslu, je ovlivněno jejich dostatečným enzymovým odbouráním během výroby sladu 

a piva. Neboť v dobře rozluštěném sladu obvykle neškrobové polysacharidy nepůsobí 

negativně. 

 Arabinoxylany a β-glukany mohou mít i pozitivní vliv. β-glukany i arabinoxylany působí 

pozitivně na chuťové vlastnosti piva a stabilitu pěny piva. 

 Obsah β-glukanů a arabinoxylanů se sleduje také v potravinářském průmyslu, neboť se 

tyto látky řadí mezi dietní vlákninu. Svým prebiotickým efektem tedy působí pozitivně na 

lidské zdraví. Spolu s prebiotickým efektem je také zkoumán vliv těchto látek na lidskou 

imunitu. 

  



9 

2.    TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika ječmene a stavba ječné obilky 

Ječmen je hlavní surovinou pro výrobu piva a je považován za jednu z nejstarších kulturních 

rostlin. Rozděluje se na ječmen jarní a ječmen ozimý, který má zejména využití pro krmné 

účely. Ječmen jarní je oproti ozimému více citlivý na pěstební podmínky. U jarního typu 

ječmene jsou vysoké nároky zejména na půdu (vliv předchozí předplodiny), sleduje se však 

také vliv vláhy a teploty [10]. 

 Největší množství ječmene jarního se ze sklizně využívá jako krmivo. Přibližně 30 % 

sklizně ječmene jarního se využívá pro přípravu sladu, který je následně využit k výrobě 

samotného piva. Nejmenší množství se využívá jako surovina pro přípravu různých sladových 

a farmaceutických výtažků a v potravinářství k výrobě krup nebo jako surovina pro přípravu 

kávových náhražek (nápoj Caro) [1, 10]. 

 Mezi nejvhodnější místa pro pěstování ječmene patří oblasti mírného pásma. Jedná se 

zejména o území střední Evropy, kde se nadmořská výška pohybuje v rozmezí 200–300 metrů. 

Optimální průměrná roční teplota pro pěstování je 8,5 °C a množství průměrných ročních 

srážek by se měl pohybovat v rozmezí 500–600 mm. V České Republice je nejznámější 

oblastí pro pěstování ječmene Haná, další oblasti se nacházejí v povodí řeky Labe, Moravy 

nebo Dyje [1, 10]. 

 Rod ječmen (Hordeum) se řadí do čeledi Lipnicovité (Poaceae). Tato čeleď patří do třídy 

jednoděložných rostlin (Liliopsida, Monocotyledonae) [1].  

Rostlina ječmene je tvořena kořenovou soustavou, stéblem, listy a květy [2]. Plodem ječmene 

je obilka, jejíž oplodí a osemení srůstá, což je typickým znakem pro čeleď Lipnicovité, do 

které se ječmen řadí. Obilka je složena ze tří částí, kterými je zárodek, endosperm a obalové 

části [1]. 

 

Obr. 1: Stavba ječné obilky [1] 

 zárodek (klíček) 

 Zárodek je bohatý na dusíkaté látky, lipidy, popeloviny a zejména na cukry (sacharosa, 

rafinosa, některé fruktosany), dále na minerální látky a vitamíny skupiny B. Škrob v něm buď 

není přítomen vůbec anebo pouze v malém množství. Buňky zárodku začínají metabolizovat 

teprve za přítomnosti vody a kyslíku. Z počátku využívá zárodek své zásobní látky, po určité 

1 – pluchy 

2 – oplodí 

3 – osemení 

4 – aleuronová vrstva 

5 – endosperm 

6 – vrstva stlačených buněk 

7 – štítek 

8 – zárodek  
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době začne využívat zásobní látky uložené v endospermu. Zárodek je tvořen tenkostěnnými 

malými buňkami a je uložen na hřbetní straně obilky. K další strukturní části obilky, 

endospermu, přiléhá tzv. štítkem [1, 2]. 

 endosperm 

 Endosperm je hlavním zdrojem zásobních látek a skládá se ze dvou vrstev, tzv. aleuronové 

a subaleuronové. První vrstva buněk nacházející se na okrajích endospermu (pod osemením) 

je označována jako vrstva aleuronová. Aleuronová vrstva je tvořena v řadách uspořádanými 

hranolovými buňkami a obsahuje dusíkaté látky, tuky, cukry, minerální látky, popřípadě 

polyfenoly. Aleuronová vrstva je zdrojem hydrolytických enzymů a plní také funkci 

zásobního pletiva. K její aktivaci dochází pomocí enzymů při vhodných podmínkách pro 

klíčení. Během klíčení je potřeba, aby byly buněčné stěny propustné a mohly tak umožnit 

průchod enzymů do endospermu. Pod aleuronovou vrstvou se nachází tzv. subaleuronová 

vrstva, která je tvořena malými buňkami škrobového endospermu [1, 2]. 

 Buňky endospermu jsou během zralosti obilky odumřelé a jsou naplněny malými 

a velkými škrobovými zrny. Škrobová zrna tvoří okolo 80 % hmotnosti obilky a zaujímají její 

největší část. Tato část obilky se proto označuje jako tzv. škrobový endosperm. Škrobová zrna 

obsahují v různém poměru směs amylosy a amylopektinu, přičemž poměr amylosy 

a amylopektinu ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti škrobových zrn, tudíž ovlivňuje 

i vlastnosti samotného škrobového endospermu [1, 2]. 

 Buněčné stěny endospermálních buněk obsahují β-glukany (70 %), arabinoxylany (20 %), 

bílkoviny (6 %) a další jiné látky. Buněčné stěny mají za úkol omezit pohyb vody 

v endospermální vrstvě a také chránit buňky před hydrolytickým působením enzymů [1, 2]. 

 Během počátku vývoje zárodku vzniká mezi endospermem a štítkem vrstva prázdných 

stlačených buněk. Tato vrstva funguje jako bariéra, absorbuje vodu a dále ji zadržuje. Tato 

vrstva buněk má také vliv na pohyb hydrolytických enzymů ze štítku do endospermu. Je 

tvořena zbytky buněčných stěn endospermu a je tedy bohatá na obsah β-glukanů. To, jakou 

bude mít tato vrstva tloušťku, a kolik bude obsahovat buněk, závisí od teploty během tvorby 

obilky [1, 2]. 

 U nepoškozené obilky je nejdříve hydratován samotný zárodek a teprve později její ostatní 

části a to ve směru od zárodku k opačnému konci obilky. Po hydrataci následuje odbourání 

škrobového endospermu. Fytohormon giberelin, který je produkován zárodkem, aktivuje 

v buňkách aleuronové vrstvy tvorbu hydrolytických enzymů a ty poté odbourávají ve 

škrobovém endospermu buněčné stěny jednotlivých buněk. Bílkoviny přítomné v obalech 

škrobových zrn přeměňují škrob na zkvasitelné cukry. Odbourání buněčných stěn buněk, 

bílkovin a škrobu endospermu probíhá během klíčení od zárodku po opačný konec obilky. Na 

odbourání škrobového endospermu se podílí buňky štítku a buňky aleuronové vrstvy [1, 2]. 

 Obilka musí mít zárodek, jinak není schopná vyklíčit. Při výskytu většího množství obilek 

bez zárodku nebo obilek s mrtvými zárodky dochází ke zhoršení křehkosti sladu, dále může 

ve sladině docházet ke zvýšení obsahu β-glukanů, výskytu mykotoxinů nebo také 

k přepěňování konečného výrobku. Škrobový endosperm v tomto případě není 

hydrolytickými enzymy rozštěpen vůbec nebo je rozštěpen pouze částečně. Získá se tak tzv. 

sklovitý slad [1, 2]. 
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 Složení a vlastnosti buněk, které tvoří aleuronovou vrstvu a škrobový endosperm, mají vliv 

na složení sladiny, ovlivňují náklady spojené s výrobou piva a také jeho kvalitu [1, 2]. 

Mezi poslední část obilky patří: 

 obalové části 

 Na povrchu obilky se nachází osemení a oplodí. Osemení a oplodí je složeno z několika 

vrstev buněk, které mají význam při vzniku obilky, přičemž osemení je lokalizováno mezi 

oplodí a aleuronovou vrstvou. V době zrání obilky k sobě osemení a oplodí přilnou. Osemení 

a oplodí spolu s hyalinní vrstvou chrání během vzniku obilky zárodek i endosperm před 

vyschnutím. Zmíněná hyalinní vrstva se nachází ve zralé obilce a skládá se z buněčných stěn 

tvořenými z odumřelých a narušených buněk [1, 2]. 

 V době zralosti jsou buňky obalových vrstev zdřevnatělé, tudíž nejsou živé a chrání 

zárodek a také endosperm a tím i celou obilku před možným poškozením. Aby bylo 

zabráněno možnému poškození obilky, je nutné, aby byly pluchy sladovnického ječmene 

(plucha a pluška) pevně a těsně připevněné k oplodí [1, 2]. 

 Na hřbetní straně obilky se nachází plucha, na břišní straně pluška. Obalové části jsou 

bohatým zdrojem vlákniny a minerálních látek (zejména fosforu, vápníku, hořčíku, křemíku 

a železa). Mimo to je plucha a pluška bohatá na obsah celulosy, arabinoxylanů a ligninu. 

Pluchy jsou také určitou bariérou při výměně plynů a ovlivňují tak délku dozrávání. Dále 

ovlivňují množství přijaté vody obilkou a rychlost luštění endospermu. Obilky mající menší 

množství pluch přijímají rychleji vodu a také se rychleji luští. Poškození pluch, osemení 

a oplodí může vést ke zkrácení posklizňového dozrávání [1, 2]. 

2.2 Složení zrna ječmene 

Zrno ječmene obsahuje přibližně 80–88 % sušiny a 12–20 % vody. Sušina je složena 

z organických dusíkatých a bezdusíkatých sloučenin a také z anorganických sloučenin [2, 8]. 

 Anorganické sloučeniny jsou zastoupeny v sušině v podstatně menším množství než látky 

organické, zaujímají přibližně 2–3 % hmotnosti sušiny. Mezi anorganické látky patří různé 

minerální látky, přičemž je jejich množství ovlivněno podmínkami pěstování a také 

dostupností živin během růstu rostliny. Anorganické sloučeniny mají velký význam 

v biosyntéze vysokomolekulárních organických sloučenin (například škrobu, nukleových 

kyselin, proteinů aj.). Dále jsou důležitými stopovými prvky pro činnost některých enzymů 

a koenzymů [2, 8]. 

 Organické sloučeniny jsou zastoupeny převážně v podobě sacharidů. Nejvíce zastoupené 

látky jsou v ječném zrnu sacharidy, tvoří okolo 80 % hmotnosti zrna. Přítomné sacharidy se 

rozdělují na škrobové (α-glukany) a neškrobové (β-glukany), záleží na přítomné glykosidové 

vazbě. Škrobové polysacharidy převažují přibližně z 65 % a jsou zastoupeny škrobem, který 

zde plní funkci základní polysacharidové sloučeniny a tvoří 60–65 % sušiny. Má funkci 

zásobárny živin a slouží jako rezervní polysacharid pro zárodek během jeho klíčení. Přibližně 

10 % hmotnosti zrna je tvořeno neškrobovými polysacharidy, kam se řadí např. hemicelulosy 

nebo rostlinné gumy. Množství neškrobových polysacharidů se odvíjí od podmínek při 

pěstování a také od použité odrůdy ječmene [2, 8]. 
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 Kromě sacharidů se v zrnu ječmene vyskytují lipidy, polyfenolové látky, dusíkaté látky, 

minerální látky (např. fosforečnany) nebo vitamíny. V Tab. 1 jsou tyto látky roztříděny podle 

toho, v které části zrna ječmene se nacházejí [2, 8]. 

Tab. 1: Chemické složení obilky ječmene [1] 

pluchy celulosa, arabinoxylany, polyfenoly a polyfenolové kyseliny, křemík 

zárodek 
lipidy, sacharosa, rafinosa, proteiny, giberelová kyselina, minerální 

látky (K, Mg) 

aleuronová vrstva 
lipidy, sacharosa, proteiny, fosfáty, enzymy degradující endosperm, 

minerální látky (K, Mg), vitamín B, arabinoxylany, β-glukany 

škrobový 

endosperm 
škrob, proteiny, arabinoxylany, β-glukany 

2.3 Charakteristika a vlastnosti neškrobových polysacharidů 

2.3.1 Charakteristika hemicelulos 

Hemicelulosy jsou necelulosové polysacharidy, které vyplňují přibližně 75 % buněčných stěn 

v endospermu a 25 % buněčných stěn v aleuronové vrstvě. Tyto látky patří mezi tzv. 

neškrobové polysacharidy, kam se řadí celulosa, malé množství ligninu a jiné polysacharidy. 

Mezi neškrobové polysacharidy se řadí i β-glukany a arabinoxylany [1, 2]. 

 Hemicelulosy se nacházejí v buněčných stěnách rostlin, kde vyplňují a také zpevňují 

prostor mezi celulosovými vlákny. Mají tedy vliv na stavbu a pevnost buněčných stěn. 

V buněčných stěnách endospermu převažují β-glukany nad arabinoxylany, v pluchách je tomu 

naopak. Buněčné stěny endospermu jsou tvořeny dvěma vrstvami β-glukanů, které jsou 

pokryty vrstvou arabinoxylanů. Obě vrstvy β-glukanů jsou propojeny ve spodní části lamelou, 

která je tvořena proteiny. Mezi arabinoxylany a lamelou s proteiny jsou vytvořeny spoje, do 

kterých se esterově váží některé organické kyseliny (například kyselina octová a ferulová) 

[1, 2]. Z důvodu značné převahy β-glukanů v endospermu mají tyto látky ze všech 

neškrobových polysacharidů hlavní technologický význam [3]. 

 Mezi hemicelulosy se řadí dvě skupiny polysacharidů. Jedná se o heteroglukany 

a heteroxylany [4]. 

2.3.2 Heteroglukany 

Mezi hlavní strukturní heteroglukany patří xyloglukany a β-glukany.  

2.3.2.1 Xyloglukany 

Základní strukturní jednotkou molekuly xyloglukanů je β-D-(1→4)-glukan. Ten obsahuje 

v postranních řetězcích jednotky D-xylopyranosy, které jsou na glukosu vázány α-(1→6) 

glykosidickými vazbami. Xyloglukany se vyskytují v buněčných stěnách dvouděložných 

rostlin, vyskytují se tedy např. v ovoci, zelenině, okopaninách a luštěninách. 

U jednoděložných rostlin jsou přítomny v menším množství [4]. 
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2.3.2.2 β-glukany 

β-Glukany jsou též nazývány β-(1→3), β-(1→4)-D-glukany. Jsou to polysacharidy tvořené 

z glukopyranosových jednotek, které mohou být spojeny převážně (ze 70 %) glykosidovou 

vazbou β-(1→4). Minoritně (přibližně z 30 %), jsou přítomny glykosidové vazby β-(1→3), 

které dodávají molekule pružnost a možnost prodloužení nebo smršťování molekuly. Podíl 

vazeb β-1,4 a β-1,3 bývá zhruba 3:1, což umožňuje β-glukanům vytvářet vysoko viskózní 

gely, které pozitivně ovlivňují zvýšení a prodloužení vláčnosti výrobků. Spolu 

s arabinoxylany pomáhají při trávení. Ve velmi malém množství se vyskytují v buněčných 

stěnách některých dvouděložných rostlin. Pokud je buněčná stěna neporušená, β-glukany, 

které se v ní nacházejí, mají lineární charakter a jejich molekulární hmotnost se pohybuje 

okolo 10
6
 daltonů [17, 43]. Ve větší míře jsou zastoupeny v buněčných stěnách obilovin 

[1, 2, 4]. Ječmen a oves obsahuje daleko vyšší obsah β-glukanů, než jiné obiloviny jako je 

například pšenice nebo žito [29]. Dále mohou také plnit funkci jako strukturní části 

buněčných stěn bakterií, sinic, řas, kvasinek a hub [12]. 

 Rozpustnost ve vodě závisí především od jejich struktury. Plátí, že čím více je v molekule 

přítomných (1→4) vazeb, tím nižší je rozpustnost polymerů. Rozpustnost β-glukanů roste se 

zvyšující se teplotou [4]. 

 Celkové množství β-glukanů v zrnu ječmene závisí na vlastnostech odrůdy (genotyp), na 

pěstebních podmínkách a také na půdních a klimatických podmínkách lokality. Obvykle se 

v zrnu ječmene nachází okolo 2–8 % β-glukanů [1, 2, 4, 29, 47]. 

 β-glukany jsou kovalentně vázány na proteiny a vytváří tak rozsáhlé vysokomolekulární 

struktury [17, 19]. Okolo 10–50 % ječných β-glukanů je ve vodě rozpustných a označují se 

jako gumy. Ve vodě nerozpustné β-glukany se označují jako hemicelulosy [19]. Jak již bylo 

uvedeno, β-glukany převažují nad arabinoxylany v endospermální buněčné stěně, kde tvoří β-

(1→3)(1→4)-D-glukan přibližně 75 % z celkového množství sacharidů buněčné stěny. 

Zbytek je tvořen právě arabinoxylany a také proteiny [19]. Během sladování dochází 

k rozpadu β-glukanů v buněčných stěnách endospermu. Zbylé množství β-glukanů po 

sladování je stanoveno z počátečního množství β-glukanů v zrnu ječmene a také z aktivity β-

glukanasy, která působila během sladování. Obsah β-glukanů ve sladu se vztahuje 

k extrahovatelnosti sladu a také souvisí s rychlostí, se kterou se vypouští a separuje vzniklá 

sladina. β-glukany, které zůstanou ve sladu, mají oproti β-glukanům v zrnu ječmene vyšší 

zastoupení po sobě následujících (1→3) vazeb. Pokud slad obsahuje vysoké množství β-

glukanů, lze usuzovat, že proběhla slabá modifikace a zbylé proteiny a škrob mohou 

negativně přispět k ovlivnění filtrace piva. Nízkomolekulární β-glukany mají pozitivní vliv na 

pěnu a také na chuť piva [29]. 

 β-glukany jsou zkoumány z pohledu jejich vlivu na filtrovatelnost piva, jsou však také 

sledovány i kvůli jiným vlastnostem, např. rheologickým (schopnost tvorby gelu, jejich 

molekulová velikost, původ nebo struktura). β-glukany v pivu mohou pocházet ze dvou 

odlišných zdrojů, jedná se o ve vodě rozpustné β-(1,3 a 1,4)-glukany, které mají původ 

v obilovinách a větvené kvasinkové polymery β-(1,3;1,6)-glukany pocházející z buněčné 

stěny kvasinek rodu Saccharomyces. Bylo zjištěno, že rozpustnost, molekulová hmotnost 

a koncentrace β-(1,3 a 1,4)-glukanů může být ovlivněna během sladování a to zejména díky 
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prodloužené době klíčení. V pivu se tento typ β-glukanů objevuje v závislosti na intenzitě 

rmutování a teplotě po enzymovém uvolnění a tepelné hydrolýze. U β-(1,3;1,6)-glukanů díky 

jejich větvené struktuře není známo, že by tvořily silné gely [14]. β-glukany pocházející 

z ovsa snižují biologickou využitelnost krmiv [4]. 

 

Obr. 2: Chemická struktura β-glukanů [1] 

2.3.3 Heteroxylany 

Hlavní řetězec heteroxylanů je tvořen D-xylanopyranosovými jednotkami. Jsou to hlavní 

polysacharidy primárních buněčných stěn jednoděložných rostlin. Jsou také zastoupeny 

v lodyhách rostlin a ve větším množství v kukuřičných klasech nebo dřevní hmotě. Nacházejí 

se také ve stěně buněk endospermu většiny obilovin [4]. 

2.3.3.1 Arabinoxylany 

Poprvé byly tyto látky izolovány ze vzorku pšeničné mouky. Později byla jejich přítomnost 

prokázána i v jiných plodinách, např. žitu, ječmeni nebo ovsu. Ze zmíněných plodin má 

nejvyšší obsah arabinoxylanů zrno žita, nachází se v něm okolo 8–12,1 % těchto látek. Obsah 

arabinoxylanů u zrna ječmene závisí na podobných parametrech jako obsah β-glukanů. Obsah 

arabinoxylanů v zrnu ječmene kolísá v rozmezí 3,7–11 %. Ječný slad obsahuje okolo 6–10 % 

arabinoxylanů [25, 47]. Tyto látky se vyznačují vysokou schopností vázat vodu a tvorbou 

vysoce viskózních roztoků. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a rozpustnost závisí 

především na jejich struktuře (stupeň substituce, poměr xylosy a arabinosy) a molekulové 

hmotnosti. Molekulární hmotnost se u ve vodě rozpustných arabinoxylanů pohybuje 

v rozmezí 10–10 000 kDa, zatímco u ve vodě nerozpustných arabinoxylanů přesahuje 

molekulární hmotnost 10 000 kDa. Rozpustnost ve vodě je ovlivněna stupněm větvení 

molekuly a snižuje se při odstranění zbytků arabinosy z řetězce. Fyzikálně-chemické 

vlastnosti mohou být ovlivněny kyselinou ferulovou, která je připojena k řetězci 

arabinoxylanu. Už spojení dvou molekul kyseliny ferulové přes kovalentní vazbu způsobuje 

zesíťování struktury arabinoxylanů a dochází k růstu viskozity roztoku a k tvorbě gelu. Tento 

děj nastává v přítomnosti peroxidasy a hydrogen peroxidu. Kyselina ferulová také ovlivňuje 

antioxidační vlastnosti arabinoxylanů, neboť má sama antioxidační vlastnosti a pokud je 

zastoupena ve vyšším množství, působí pozitivně na koloidní stabilitu piva a tedy i na dobu 

jeho skladovatelnosti. Kyselina ferulová a parakumarová také souvisejí s nerozpustností 

arabinoxylanů, neboť dochází ke vzniku síťované struktury mezi těmito kyselinami a jinými 

složkami, jako jsou např. proteiny, celulosa a lignin. Zmíněné kyseliny jsou navázány na 

některé arabinosy ve struktuře arabinoxylanů. Rozpustnější jsou více větvené molekuly 

arabinoxylanů [1, 25, 30]. 

 Obecně se jedná se o polysacharidy, které jsou tvořeny převážně z pentos a to z arabinosy 

a xylosy. D-xylanopyranosové jednotky jsou vázány vazbami β-(1→4). Některé xylosové 
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jednotky mohou být substituovány α-L-arabinofuranosou nebo krátkými řetězci 

arabinofuranosy, které jsou spojeny prostřednictvím (1→2), (1→3) nebo (1→5) vazeb. 

V molekule arabinoxylanů mohou také být zastoupeny ojediněle další stavební jednotky, 

jedná se např. o D-glukosu, D-galaktosu nebo D-glukuronovou kyselinu, které se nacházejí 

v arabinoxylanech pluch. Arabinoxylany mohou být také vázány na glukany ve formě 

xyloglukanů. Jejich množství a složení ve sladu je ovlivňováno technologií sladování [1]. 

Přibližně 25 % ječné endospermální buněčné stěny je tvořeno arabinoxylany. Podobný obsah 

těchto látek je přítomen i v aleuronové vrstvě a subaleuronové vrstvě. Nejvíce je těchto látek 

přítomno v otrubách [25].  

 Arabinoxylany se mohou nacházet ve dvou formách, jedná se o ve vodě extrahovatelné 

(rozpustné) a neextrahovatelné (nerozpustné) arabinoxylany. Arabinoxylany, které jsou 

rozpustné ve vodě, jsou volně vázány na povrch buněčné stěny a označují se jako slizy. Ve 

vodě nerozpustné arabinoxylany jsou v buněčné stěně zadrženy s ostatními složkami buněčné 

stěny (s proteiny, lignany, ligninem) prostřednictvím kovalentních a nekovalentních vazeb. 

Okolo 30 % z celkového množství arabinoxylanů patří mezi ve vodě rozpustné arabinoxylany, 

zbytek arabinoxylanů je tvořen ve vodě nerozpustnými formami. Sledování obsahu 

arabinoxylanů je důležité, neboť výrazně ovlivňují technologickou kvalitu mouk a tedy i těst 

a vzniklých pekárenských produktů. V těstu tvoří rozpustné arabinoxylany glykoproteiny, 

které ovlivňují prostorovou strukturu daného těsta. Tato skutečnost je ovlivněna zejména 

jejich schopností vázat vodu, kterou se vyznačují právě arabinoxylany rozpustné ve vodě, 

které jsou v přítomnosti vody velmi viskozní. Arabinoxylany nerozpustné ve vodě naopak 

zmenšují objem vyrobeného pečiva a mají tedy negativní vliv na pekárenské výrobky [21, 24, 

25, 43]. O dostupnou vodu soutěží arabinoxylany rozpustné ve vodě s přítomným škrobem 

a proteiny. Jejich schopnost vázat vodu za běžné teploty nejspíše souvisí s jejich větvenou 

strukturou. Arabinoxylany jsou také důležitou součástí různých krmiv pro zvířata, neboť jsou 

součástí mláta [22, 24, 25, 43]. Extrakce ve vodě rozpustných arabinoxylanů může nastat 

v přítomnosti zásad (např. hydroxid sodný, hydroxid draselný) nebo kyselin (kyselina octová, 

kyselina mravenčí) za využití enzymové hydrolýzy. Také lze využít účinku mikrovln nebo 

ultrazvuku. Pro purifikaci arabinoxylanů se využívá ethanol [25]. 

 V některých studiích byly arabinoxylany přítomné v mlátu potvrzeny jako potenciální 

pomalu zkvasitelné sacharidy pro lidskou střevní mikroflóru. Během tohoto měření byly 

fermentovány dva typy arabinoxylanů pocházející z mláta, které měly různé délky a větvení. 

Inokulum pro zaočkování byly lidské fékálie, respektive lidské střevní bakterie, které jsou zde 

přítomny. Výsledek fermentace byl porovnán s kulturou obsahující komerční prebiotikum 

(fruktooligosacharidy) a s kulturou bez přidaných sacharidů, které sloužilo jako kontrola. 

Během studie bylo prokázáno, že arabinoxylany podporují růst bakterií rodu Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Eubacterium a v menší míře také podporují růst rodů Bacteroides 

a Clostridium. Fermentace arabinoxylanů ve střevě je závislá na jejich molekulární hmotnosti 

a jejich stupni substituce. Během procesu došlo ke snížení pH, vlivem kyselého prostředí. 

Kyselé prostředí napomohlo inhibici růstu potenciálních patogenních mikroorganismů 

a hnilobných bakterií [28]. 
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 V některých studiích byl také řešen vztah mezi glutenem a ve vodě rozpustnými 

arabinoxylany. Gluten hraje důležitou roli v pekárenství, neboť udává mouce kapacitu 

a schopnost vázat vodu, ovlivňuje také viskozitu a elasticitu těsta. Ve vodě rozpustné 

arabinoxylany mají také značný vliv na vlastnosti těsta a finální produkt. Sledovalo se, zda 

tyto látky ovlivňují kvalitu glutenu. Je velmi důležité pochopení, jak probíhá interakce těchto 

dvou struktur a také upřesnění rheologických vlastností těchto látek, aby bylo objasněno, jak 

se tyto dvě látky podílejí na kvalitě těsta a později i na kvalitě vzniklého pečiva [31]. 

 Na následujících obrázcích Obr. 3 a Obr. 4 je patrná rozdílná struktura arabinoxylanů 

v pluchách a v endospermu, přičemž struktura arabinoxylanů v pluchách je složitější oproti 

endodermálním arabinoxylanům [1]. 

Obr. 3: Chemická struktura arabinoxylanů v endospermu [1] 

Obr. 4: Chemická struktura arabinoxylanů v pluchách [1] 

2.3.4 Vlastnosti β-glukanů a arabinoxylanů a jejich prospěšný vliv na lidské zdraví 

β-glukany i arabinoxylany jsou součástí dietní vlákniny. Nepodléhají trávení v trávicím traktu 

člověka a mají pozitivní vliv na složení mikroflóry v tlustém střevu (prebiotický efekt) a tedy 

i prospěšný vliv na zdraví člověka [12, 25]. 

 Některé β-glukany se vyznačují imunoregulačními účinky. Imunoregulační účinky mají β-

1,6-glukany a β-1,3-glukany, oproti tomu β-1,4-glukany nemají téměř žádný vliv na imunitu. 

Účinek β-glukanů se zvyšuje se vzrůstajícím počtem větvení a také s rostoucí molekulovou 

hmotností. Za nejvíce účinné β-glukany z pohledu imunomodulačního účinku se považují β-

glukany s molekulovou hmotností v rozmezí přibližně 5000–10 000 kDa. Jako zdroj β-

glukanů ve studiích zabývajících se imunomodulačním efektem těchto látek, se používá např. 
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zymozan, který se vyskytuje v kvasnicích, glukany pocházející z mořských řas, obilovin nebo 

z různých druhů hub [12]. 

 Imunomodulační činnost β-glukanů spočívá ve stimulaci imunitního systému. Protože jsou 

β-glukany součástí bakterií, kvasinek, popř. hub, reaguje na ně organismus jako na tzv. 

molekulární struktury, které jsou součástí patogenů. Pro organismus jsou tedy chápány jako 

cizí látky a organismus by na ně působil obranným mechanismem. Byly by tedy rozpoznány 

a současně by proti nim byla zahájena obranná reakce. Molekula β-glukanu by byla navázána 

na receptor a došlo by tak k aktivování makrofágů, tedy ke stimulaci nespecifické imunity 

organismu. Projevilo by se to zvýšením fagocytární aktivity makrofágů a produkcí jejich 

cytokinů. Cytokiny plní regulační funkci a umožní tak rozlišení cytotoxické a také 

protilátkové části imunity. V důsledku toho by došlo ke zvýšení pohotovosti protinádorové 

účinnosti a také protiinfekční imunity [12]. 

 Mimoto se β-glukany vyznačují antioxidačními vlastnostmi. Jsou také k dostání v podobě 

potravinových doplňků a mohou tak napomoci během léčby kardiovaskulárních nemocí 

(snižují hladinu cholesterolu), diabetu 2. typu (snižují hladinu krevního cukru), při 

zánětlivých střevních onemocněních (např. Crohnnova choroba). Mají také pozitivní vliv na 

krvetvorbu, čehož se využívá během chemoterapií a intoxikace těžkými kovy. Podporují tak 

zeslabení škodlivého vedlejšího působení radiačního záření. β-glukany se také využívají 

v kosmetických výrobcích, zde udržují vhodnou vlhkost pokožky a také mají protizánětlivý 

účinek. Dále se mohou β-glukany uplatňovat i ve veterinárním lékařství. V souvislosti s jejich 

využitím, jako léčiva, je potřeba uvážit, zda nemají negativní vliv na jiné léky, které by byly 

společně s β-glukanovými léčivy užívány. Napříč tomu jsou však β-glukany označovány jako 

obecně bezpečné látky [12]. 

 U arabinoxylanů byl také sledován vliv na stimulaci imunity. Studie tento jev naznačily 

u modifikovaných arabinoxylanů, které pocházely z rýžových otrub. Tyto arabinoxylany měly 

nízkou molekulární hmotnost (30–100 kDa). Byla u nich prokázána významná stimulace jak 

vrozeného, tak získaného imunitního systému. Ostatní nízkomolekulární polysacharidy 

přítomné v rýži prokazovaly při testech protizánětlivé účinky. Enzymově modifikované 

nízkomolekulární arabinoxylany pocházející z pšeničných otrub ukázaly ještě větší posílení 

imunity a prokázaly také schopnost inhibice tumorů při podmínkách in vivo [15]. 

 Činností endoxylanasy, která se přidává během procesu výroby chleba, dochází 

k významné degradaci arabinoxylanů. Tato degradace v molekulární hmotnosti může mít za 

následek právě navýšení bioaktivity arabinoxylanů. Nicméně i u arabinoxylanů s vysokou 

molekulární hmotností (200–400 kDa) pocházející z banánové slupky, byl prokázán určitý 

stimulační efekt týkající se aktivace makrofágů. Imunostimulační efekt byl zjištěn také 

u nízkomolekulárních arabinoxylanů pocházejících z kukuřičných lusků. Bylo u nich 

prokázáno značné zvýšení produkce cytokinů buněk označovaných jako natural killers, které 

také ovlivňují imunitu. Pro srovnání, u vysoce molekulárních arabinoxylanů, které pocházely 

z ječmene, bylo prokázáno jen zanedbatelné zlepšení imunitní aktivity během in vitro testů 

[15]. 

Další studie se zabývaly identifikací molekulárních znaků a potenciální imunitní stimulací 

aktivity arabinoxylanů a také enzymově modifikovaných arabinoxylanů v pšeničné mouce. 



18 

Výsledky ukázaly, že enzymově modifikované arabinoxylany obsahují větší množství 

nízkomolekulárních arabinoxylanů (≤ 25 kDa) a mají vyšší stupeň větvení řetězce 

v porovnání s neupravenými arabinoxylany. Enzymově modifikované arabinoxylany 

prokázaly vyšší stimulační aktivitu imunitních buněk, než neupravené arabinoxylany. Z těchto 

informací lze usuzovat, že zjištěná větší imunitní stimulační aktivita enzymově 

modifikovaných arabinoxylanů souvisí s jejich nízkou molekulární hmotností a také s vyšším 

stupněm větvení řetězce [15]. 

 Testování stimulačního imunitního efektu těchto látek potřebuje ještě další zkoumání. Je 

zapotřebí zjistit vztah mezi strukturními vlastnostmi, molekulární hmotností, stupněm větvení 

řetězce a imunitní modulační aktivitou cereálních arabinoxylanů. A také je zapotřebí zjistit, 

které strukturní znaky imunitní stimulační aktivitu vylepšují [15]. 

 Arabinoxylany mají mimo jiné jako součást dietní vlákniny pozitivní vliv na zmírnění 

zácpy, snížení hladiny LDL cholesterolu v krvi, snížení hladiny glukosy v krvi, mohou mít 

pozitivní vliv v předcházení a rozvoji nádorů (zejména rakoviny tlustého střeva), mají 

protizánětlivé účinky a ovlivňují zvýšení absorpce minerálních látek (vápníku a hořčíku) [25]. 

2.4 Výroba sladu 

Výroba sladu se skládá z následujících fází: 

- příjem, čištění, třídění a skladování zrn ječmene 

- máčení zrn ječmene 

- klíčení zrn ječmene 

- hvozdění 

- odklíčení, závěrečné úpravy sladu, jeho skladování a následná expedice 

 

Kvalita jednotlivých typů sladů a následně i piv, které jsou z nich vyráběny, závisí na tzv. 

rozluštění zrna a to jak na enzymovém, tak cytolytickém. Ukazatelem rozluštění sladu je 

viskozita sladiny, která dává informace o úrovni degradace hemicelulos a také o tom, jak 

dlouho bude probíhat scezování sladiny. Při špatném rozluštění dochází k problémům během 

filtrace, naopak pokud jsou slady rozluštěny více, piva, která se z takovýchto sladů vyrobí, se 

vyznačují nízkou pěnivostí a nevyrovnanou chutí. Kvalita sladu i piva bývá zhoršována 

špatnou přilnavostí pluch a prasklinami pluch [1, 8]. 

 Na počátku zpracování sladu se kontrolují základní parametry, mezi které patří např. obsah 

β-glukanů a arabinoxylanů, popř. aktivity enzymů, které neškrobové polysacharidy štěpí, což 

souvisí s cytolytickým rozluštěním. Dále se sleduje proteolytické rozluštění, aktivita 

amylolytických enzymů, obsah polyfenolů, obsah senzoricky nežádoucích a škodlivých látek 

a jiných parametrů, které mají vliv na kvalitu výsledného piva. Je potřeba připravit slad, který 

bude obsahovat potřebné enzymy. Důležité také je, aby vznikly aromatické a barevné látky, 

které jsou pro pozdější výrobu piva nezbytné [1, 8]. 

 Během sladování a později při rmutování je důležité nejdříve rozštěpit esterové vazby mezi 

hydroxylovými skupinami β-glukanů a karboxylovými skupinami proteinů a následně 

uvolněné β-glukany enzymově odbourat na nízkomolekulární složky, které jsou méně 

viskózní [3]. 
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2.4.1 Prvotní úpravy a děje probíhající v ječmeni 

Zrna ječmene jsou přijímána v pytlích nebo v kontejnerech na přijímací rampě. Následně je 

potřeba je očistit od prachu, cizích příměsí a nečistot. Dále se zrna zřídí podle velikosti, odrůd 

a také jakosti [1, 8]. 

 Předčištění zrn ječmene probíhá v aspirátorech. Zde dochází k odstranění hrubých nečistot 

(kamínky, dřevo, sláma aj.) a kovových částic. Kovové částice se odstraňují pomocí magnetu, 

nekovové hrubé nečistoty se oddělují na hrubých sítech. Také se oddělují jemné nečistoty 

(písek, jiné plodiny, plevel). V triéru se poté oddělí porušená zrna ječmene, popř. zrna jiných 

obilovin nebo plevele. Vyčištěná zrna se dále dělí podle velikosti v třídících zařízeních 

(sítech). K odprašování ječmene slouží odprašovací komory, cyklony nebo prachové filtry 

[1, 8]. 

 Dále se zrna ječmene suší. K sušení se využívá studený i teplý vzduch. Očištěná 

a vytříděná zrna ječmene se mohou skladovat buď v hromadách, na půdách nebo v silech. 

Měla by se skladovat zrna ječmene o stejné vlhkosti. Během skladování zrno dýchá, 

a uvolňuje se oxid uhličitý. Oxid uhličitý je nutno odvádět odvětráváním nebo odsáváním 

a vznikající teplo se musí chladit. Pokud by nedocházelo k odvádění oxidu uhličitého, zrno by 

přešlo z procesu dýchání do procesu kvašení, přičemž produkty kvašení by byly pro zárodek 

toxické a zhoršovaly by jeho klíčivost. Uskladněný zrna se tedy musí pravidelně předělávat 

přehazováním a prostory musí být větrány. Při skladování se zrna ječmene nachází 

v klidovém stadiu, které je označováno jako dormance a nejsou schopna rychle vyklíčit. Je 

zapotřebí, aby zrna ječmene prošla posklizňovým dozráváním. Po dozrání jsou zrna ječmene 

schopna rychle a jednotně klíčit. Zárodky, které prošly dormancí, klíčí pomaleji než zárodky 

obilek, které dormancí neprošly [1, 8]. Na Obr. 5 je ukázáno, jak zrna ječmene vypadají. 

Obr. 5: Ukázka vzorku zrn ječmene 

2.4.2 Máčení zrn ječmene 

Dále jsou zrna ječmene máčena. Během tohoto procesu je navýšen obsah vody v ječném zrnu 

z 12–15 % na 42–48 %. Množství vody se liší u světlých a také tmavých sladů. Zvýšení 

množství vody je důležité pro činnost později působících enzymů a také pro následné klíčení. 

Příjem vody během máčení je podmíněn genetickými vlastnostmi dané odrůdy, složením, 

velikostí, strukturou nebo poškozením zrna. Záleží také na teplotě přijímané vody. Čím je 
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teplota vody vyšší, tím rychleji zrno vodu přijímá. Aby bylo zrno schopné přežít, je nutné, 

aby obsahovalo alespoň 8–10 % vody. Aby mohlo zrno začít klíčit je potřeba množství vody 

zvýšit a to minimálně o 30 %. Při navýšení obsahu vody dochází ke zvýšení životních 

pochodů zrna. Později je zapotřebí přidat ještě další vodu, aby byl zajištěn optimální průběh 

metabolických dějů. Z počátku přijímá ječné zrno vodu rychle, rychlost se poté z důvodu 

nasycení vodou snižuje. Během máčení zrno prodýchává a je tedy nutné zajistit dostatečný 

přísun kyslíku. Během máčení dochází ke změně chemického složení zrna. Dochází tedy 

i k změně zastoupení β-glukanů, arabinoxylanů a dalších látek. Prodloužením doby máčení 

v rozmezí teplot 16–22 °C s provzdušňováním je docíleno zvýšené aktivity cytolytických 

enzymů, které způsobují právě hydrolýzu β-glukanů a arabinoxylanů a jiných neškrobových 

polysacharidů, které se nacházejí v buněčných stěnách ječného zrna. Tím se zamezí 

nechtěnému účinku těchto látek. Během máčení dochází nejdříve k odstranění nečistot 

a prachu, následně dochází k vyluhování látek obsažených v obalových částech zrna a v zrnu 

samotném [1, 8]. 

 K máčení se využívají tzv. náduvníky a proces probíhá v místnosti zvané máčírna. Existuje 

několik typů náduvníků a také způsobů máčení. Mezi nejvíce rozšířený způsob máčení patří 

máčení se vzdušnými přestávkami, následným vzdušněním a odsáváním oxidu uhličitého. Pro 

dosažení požadovaného stupně máčení se může zrno zkrápět, což může snížit náklady na 

množství máčecí vody [1, 8]. 

 Po vymáčení se zrna ječmene transportují a ukládají do klíčícího zařízení. Rozlišují se dva 

typy vymáčení. Prvním je tzv. suché vymáčení, které se využívá při klíčení na humnech a ve 

sladovacích skříních. Během tohoto typu vymáčení se náduvník vypustí a zrna ječmene se 

nechají v náduvníku, přebytečná voda odkape. Zrna intenzivně prodýchávají a zahřívají se. 

Následně se zrna ječmene vypustí na připravené čisté humno nebo se na humno převezou ve 

vozících. U sladovacích skříní se zrna dopravují díky mechanickým transportním zařízením. 

Suché vymáčení je náročnější na čištění oproti druhému typu vymáčení, kterým je tzv. mokré 

vymáčení. Mokré vymáčení se používá u klíčení v bubnových a skříňových sladovadlech. 

Zrna ječmene se přivádějí ještě se zbytkem máčecí vody. Voda poté odtéká děravým dnem. 

Tento způsob vymáčení je pro ječné zrno více šetrný, avšak je náročnější na množství 

spotřebované vody [1, 8]. 

2.4.3 Klíčení zrn ječmene 

Úkolem následného klíčení je aktivace a tvorba enzymů, které zajistí dostatečné rozluštění 

(naklíčení) sladu. Konečným produktem, který v průběhu klíčení vznikne, je zelený slad, 

který by měl být dobře rozluštěn. V závislosti na odrůdě ječmene a způsobu technologického 

procesu trvá délka klíčení různou dobu. Různé způsoby a podmínky klíčení dávají vznik 

různým typům sladů. Stejně jako u máčení tak i u klíčení je důležité dodržovat optimální 

množství kyslíku. Pokud by ho bylo nedostatek, projevilo by se to zvýšením množství 

ethanolu. Naopak pokud by ho byl nadbytek, docházelo by k ztrátám způsobených 

prodýcháváním [1, 8]. 

 Aby mohl vzniknout kvalitní slad, je zapotřebí, aby bylo klíčení rychlé a vyrovnané. 

Během zrání dochází k růstu kořínků na bazální části zrna. Dále se vyvíjí střelka, která je 

zárodkem pro růst listů [1, 8]. 



21 

 Během klíčení dochází ke změně chemického složení zrna a také se mění jeho vnitřní 

struktura. Dochází ke značným změnám v zastoupení cukernatých látek. Z počátku přípravy 

sladu jsou cukernaté sloučeniny přítomny ve formě polysacharidů, jiné ve formě mono 

a disacharidů nebo oligosacharidů. Sacharidy jsou také součástí jiných celků, např. 

glykoproteinů, glykolipidů, popř. nukleotidů. Během klíčení je důležitá degradace buněčných 

stěn škrobových zrn. Během klíčení je nutné značně odbourat látky β-glukanového typu, aby 

byla škrobová zrna přístupná pro působení štěpících amylolytických enzymů, které zajistí 

odbourání složitých struktur látek na látky jednodušší, využitelné v průběhu přípravy mladiny. 

V průběhu klíčení se β-glukany odbourávají na rozpustné gumy. Pokud nedojde k degradaci 

β-glukanů, nastávají již zmíněné negativní dopady spojené s těmito látkami. Obsah β-glukanů 

ve sladu i sladině je nepřímo úměrný cytolytickému rozluštění sladu. Arabinoxylany jsou 

během klíčení degradovány daleko méně než β-glukany a degradují se také na rozpustné 

gumy [1, 8]. 

 Proces klíčení je závislý na tom, jaká je kvalita zrn ječmene a také jaký druh sladu se 

používá. Během klíčení jsou regulačními faktory obsah vody v zrnu, teplota ječmene, poměr 

mezi vzduchem a oxidem uhličitým na hromadách a také doba klíčení. Dále proces klíčení 

závisí na stimulátorech a inhibitorech klíčení [1, 8]. 

 Pokud je doba klíčení delší, dochází k posílení degradačních účinků enzymů. Prodlužování 

doby klíčení je způsobeno hromaděním oxidu uhličitého během dýchání v uskladněných 

hromadách zrn ječmene. Délka klíčení je regulována obsahem vlhkosti a také teplotou. Vyšší 

obsah vody v klíčících zrnech má vliv na aktivaci a také na syntézu amylolytických, 

proteolytických a cytolytických enzymů. Obsah vody také ovlivňuje zkrácení doby klíčení 

[1, 8]. 

 Teplota máčecí vody a teplota ječmene v hromadách má během klíčení vliv na indukci 

enzymů. Vzdušný kyslík je důležitý pro vývoj zárodku a jeho činnost. Pokud by kyslíku 

nebylo dostatek a převažoval by oxid uhličitý, docházelo by k omezení životních funkcí zrna 

a k indukci a syntéze některých enzymů. Uvolňování a syntézu enzymů zajišťují růstové látky 

[1, 8]. 

Přídavek kyseliny giberelové (aktivátor klíčení) do vody během máčení a do vody sloužící na 

kropení hromad, urychluje klíčení a tím snižuje ztráty vzniklé během sladování. Urychluje 

degradaci neškrobových polysacharidů β-glukanového typu, neboť podporuje vývoj 

cytolytických a proteolytických enzymů, které se uplatňují během odbourání buněčné stěny 

zrna. Méně podporuje vývoj enzymů amylolytických [1, 8]. 

 Inhibitory klíčení působí na klíčení negativně. Ovlivňují negativně růst a činnost enzymů. 

Během klíčení se mohou používat různé teplotní podmínky [1, 8]. 

Klíčení zrn ječmene prochází několika stádii [1, 8]. 

- mokrá hromada 

 Jedná se o namočená zrna ječmene, která se nacházejí uskladněná ve sladovadlech. 

- suchá hromada 

 Voda na povrchu zrna se vsákne nebo vypaří. Dochází k intenzivnímu dýchání zrna. Musí 

se přivádět dostatek vzduchu. 
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- pukavka 

 Zrno potřebuje nutně velký přísun vzduchu, intenzivně prodýchává a potí se stejně jako ve 

fázi suché hromady. Je nutné, aby byla hromada zrn ječmene často předělávána. 

- stadium mladíka 

 Je nejdůležitějším stádiem klíčení. Dýchání je nejintenzivnější. Během tohoto stádia 

začínají enzymové přeměny v zrnu a dochází k proteolytickému a cytolytickému rozluštění 

zrna. 

- stadium vyrovnané hromady 

 Dochází ke zpomalení a zvolnění dýchání zrna. Hromady se už mohou předělávat méně 

často. 

- stárnutí hromady 

 Dýchání je omezeno, dochází k zavadání kořínků. Hromada se předělává už jen málo. 

V tomto stádiu se již zrna ječmene nedokrápí. 

- stará zavadlá hromada 

 Je konečným stupněm klíčení. 

 U tmavého bavorského typu sladu jsou stádia klíčení podobná výše uvedeným stádiím 

světlých sladů, akorát s tím rozdílem, že u tmavých sladů mají zrna ječmene vyšší stupeň 

domočení a používají se vyšší teploty během klíčení, aby bylo zaručeno vyšší rozluštění. 

Během sušení se v první polovině snižuje obsah vody velmi pomalu a tím se nechávají delší 

dobu působit enzymy [1, 8]. 

 Nejstarším způsobem klíčení je klíčení na humnech, tento způsob byl nahrazován 

pneumatickými sladovadly. Na humnech se hromady zrn ječmene musely předělávat ručně 

nebo pomocí stroje. Humna obsahují nízké hromady zrn ječmene o výšce okolo 10-14 cm. Při 

použití klimatizovaných prostor jsou možné vyšší hromady. Předtím, než se do humen umístí 

zrna ječmene, musí být prostory důkladně vyčištěny [1, 8].  

 Pneumatická sladovadla umožňují pracovat celoročně, bez vlivu klimatických podmínek. 

Proces je automatizován, pracovní prostory zabírají méně místa a hromady zrn ječmene jsou 

podstatně vyšší (až 1,5 m). Nevýhodou je vyšší spotřeba elektrické energie, vody a chlazení. 

Prostory jsou chlazeny a odvětrávány. Pneumatických sladovadel existuje několik druhů 

[1, 8]. 

2.4.4 Hvozdění zeleného sladu 

Ve vzniklém zeleném sladu je následně snížen obsah vody. U světlých sladů se hodnota vody 

sníží na 3–4 %, u tmavých sladů by se hodnota vody měla pohybovat v rozmezí 1,5–2 %. 

Snížením obsahu vody ve sladu dochází při současném zvýšení teploty ke snížení enzymové 

aktivity. Kromě snížení enzymové aktivity dochází také k zastavení vegetačních pochodů 

a slad během této fáze získává svoji charakteristickou barvu a chuť. Sušení se liší 

u jednotlivých druhů sladů. Pro získání tmavé barvy a karamelizaci sladů se používají pražící 

bubny, ve kterých se zelený slad zahřívá na vysoké teploty bez přístupu vzduchu. Dochází 

následně ke zkaramelizování a slad se poté ochladí. Takto připravené slady již nemají 

enzymovou aktivitu [1, 8]. 
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 Průběh hvozdění je závislý na kvalitě vstupních zrn ječmene, na stupni rozluštění zeleného 

sladu a jeho vlhkosti, na teplotě sladu a délce působení této teploty a také na stupni větrání 

[1, 8]. 

Hvozdění se skládá se tří fází [1, 8]. 

- růstová fáze 

 Obsah vody se pohybuje nad 20 % a teplota procesu je do 40 °C. Zrno je stále schopné 

klíčit. Stále ještě probíhají veškeré vegetační pochody. 

- enzymová fáze 

 V této fázi se obsah vody pohybuje pod 20 % a teplota procesu je v rozmezí 40–60 °C. 

Dochází k zastavení vegetačních pochodů, avšak enzymové reakce (amylolytické, 

proteolytické a z části i cytolytické) probíhají dále. 

- chemická fáze 

 V poslední fázi hvozdění se obsah vody pohybuje pod 10 % a teplota procesu je vyšší jak 

60 °C. Dochází již jen k chemickým reakcím, které dávají vznik chuťovým, barevným 

a oxidoredukčním látkám. 

 

 Hvozdění probíhá v tzv. hvozdu, kdy je zelený slad profukován a sušen vzduchem 

o určitých teplotách. Fouká se nejdříve studenější vzduch, během tohoto procesu dochází 

k dokončení reakcí zeleného sladu a posléze se fouká slabší proud teplejšího vzduchu. 

Existuje několik typů hvozdů, které se liší např. podle typu zařízení, podle způsobu vyhřívání 

a také podle toho, jakým způsobem zařízení pracuje [1, 8]. 

 Rychlost sušení je rychlejší, pokud je relativní vlhkost vzduchu nižší, také je rychlejší, čím 

je velikost zrna nižší a čím vyšší je rychlost proudění vzduchu [1, 8]. 

 Během hvozdění dochází k chemickým změnám zeleného sladu. Tyto změny se týkají také 

sacharidů, které jsou obsaženy ve sladu. V souvislosti se sacharidy dochází k Maillardově 

reakci, které se účastní pouze redukující sacharidy. Této reakce se účastní monosacharidy 

a oligosacharidy, které mají volnou poloacetalovou hydroxylovou skupinu. Zmíněné 

redukující sacharidy reagují s nízkomolekulárními aminosloučeninami, převážně 

aminokyselinami. Reakcí vznikají reaktivní karbonylové a aminokarbonylové sloučeniny. 

Produkty reakce reagují mezi sebou a reagují také s aminosloučeninami. Pro dostatečnou 

tvorbu senzoricky aktivních látek je zapotřebí, aby byly polysacharidy a bílkoviny během 

předchozího procesu klíčení dostatečně rozštěpeny. Vzniklé barevné, aromatické látky mají 

koloidní charakter a vykazují oxidoredukční vlastnosti, které pomáhají při zajištění koloidní 

stability. Senzoricky aktivní látky vznikají v průběhu reakcí neenzymového hnědnutí, 

karamelizace a také výše zmíněné Maillardovy reakce [1, 8]. 

2.4.5 Závěrečné úpravy sladu a jeho skladování 

Slad se převede po hvozdění do skladovacích prostor. Zde se dělají závěrečné úpravy, které 

zahrnují ochlazení, odklíčení, vyčištění, odprášení a vážení sladu [1]. 

 Postupně se vzniklý slad chladí přibližně na 20–25 °C. Slad také bývá po ukončení 

hvozdění co nejdříve odklíčen pomocí různých typů odkličovadel. Odklíčením je oddělen tzv. 

sladový květ, který je využíván jako krmivo. Uplatňuje se však také ve farmaceutickém 

průmyslu [1]. 
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 Skladování sladu je důležité, protože usušený slad má velmi křehké pluchy, které se během 

šrotování drobí a způsobují tak možné problémy během scezování. Uskladněním se slady 

zpevní a nejsou tak křehké jako na počátku [1]. 

 Slad může být uskladněn na půdách, popřípadě také v dřevěných nebo ocelových skříních. 

Aby se nehromadila vlhkost, musí být skladovací prostory větrány. Důležité také je zajistit 

rovnoměrné vypouštění z celého prostoru sila. Dnes jsou nejvíce využívány k uskladnění sila, 

neboť zabírají relativně malou plochu a také v nich lze uskladnit velké množství sladu. Sila se 

mohou automaticky plnit, vyprazdňovat a čistit [1]. Na Obr. 6 je ukázáno, jak slad vypadá. 

Obr. 6: Ukázka vzorku sladu 

2.5 Výroba piva 

Dalšími surovinami pro výrobu piva jsou kromě zrn ječmene, z kterého vzniká slad, voda, 

chmel a pivovarské kvasinky. Výroba piva se skládá ze třech výrobních částí, které mají za cíl 

převést pomocí enzymů extraktivní látky obsažené ve sladu do roztoku. Třemi hlavními 

výrobní části jsou [1, 2]: 

- výroba mladiny z připraveného sladu, chmele (popř. jeho náhražky) a vody 

- hlavní kvašení mladiny a také pozdější dokvašování mladého piva pivovarskými 

kvasinkami 

- závěrečné úpravy zralého piva, jeho stáčení do nádob, popř. transport piva 

 První část výroby piva se označuje za horkou, zbylé dva za studenou fázi. Proces probíhá 

z větší části ve varnách, které jsou dnes již automaticky řízeny [1, 2]. 

 Pivo je z pohledu svého složení komplexní a velmi složitou látkou, proto jeho 

filtrovatelnost závisí na tom, jaké látky jsou v něm obsaženy. V pivu jsou nejvíce 

zastoupenými sloučeninami polysacharidy, poté proteiny a polyfenoly. Přítomné 

polysacharidy se dále rozdělují na produkty vzniklé degradací škrobu a na složky buněčné 

stěny, kam patří právě β-glukany a arabinoxylany. β-glukany se v pivu v porovnání s α-

glukany vyskytují v poměru 1:200. Klíčové pro určení koncentrace složek piva je využití 

přírodních enzymových aktivit obzvláště během procesu výroby [14]. 
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2.5.1 Šrotování 

Slad je přesunut do šrotovny. Během transportu je zbavován prachu a nečistot. Během 

šrotování je snaha, aby byla po procesu plucha co nejméně poškozena a aby byl dobře vymlet 

endosperm sladu. Pokud by byly pluchy poškozeny více, mohlo by to negativně ovlivňovat 

chuť piva. Výsledná jemnost pomletého sladu poté ovlivňuje přístupnost působících 

sladových enzymů. Čím je slad jemněji pomlet, tím je přístupnost enzymů lepší. Avšak pokud 

by byl šrot příliš jemný, mohl by ucpávat kanálky vzniklé v mlátu, které fungují jako filtrační 

přepážka [2, 8]. 

 Jemné rozemletí endospermu podporuje vhodný průběh rmutování a také vysoký varní 

výtěžek. Platí, že lépe podléhají procesu šrotování dobře rozluštěné křehké slady, naopak hůře 

rozluštěné slady potřebují šrotování jemnější a tedy i důkladnější. Pokud by bylo šrotování 

z důvodu horšího rozluštění sladu méně úspěšné, lze to z části napravit intenzivním 

rmutováním, s delším povařením rmutů. Odolnost pluch proti poškození je větší s vyšší 

vlhkostí sladu. Proto se z tohoto důvodu mohou pluchy zvlhčovat tzv. kondicionováním a to 

buď vodou, nebo vodní párou. Je však potřeba, aby endosperm zůstal suchý a aby nedošlo 

k poškození enzymatické aktivity sladu nebo také k jeho přehřátí [2, 8]. 

 Ke šrotování se využívají různé typy šrotovníků. Pokud je potřeba před šrotováním slad 

zvlhčit je do procesu ještě zařazen kondicionovací šnek. Během šrotování se můžou 

přisypávat různé škrobnaté a cukernaté suroviny, popř. náhražky sladu (např. rýže, cukr, 

cukerné sirupy, kukuřice) [2, 8]. 

2.5.2 Vystírání a rmutování 

Úkolem rmutování je štěpení a převedení vysokomolekulárních látek (škrob, bílkoviny 

a dalších žádoucích látky) postupným zahříváním na významné teploty do roztoku. Během 

vystírání dochází ke smíchání sladového šrotu s vodou. Část látek se převede do roztoku jen 

mícháním a za použití zahřívání. Zbylou větší část, která je tvořena vysokomolekulárními 

látkami endospermu, je potřeba do roztoku převést působením sladových enzymů, které 

zajistí potřebné rozštěpení těchto látek. Pro správnou činnost enzymů je potřeba udržovat 

správnou teplotu, pH a také sledovat dobu působení těchto činitelů. Během rmutování dochází 

ke štěpení škrobu, které má tři fáze, jedná se o mazovatění, ztekucení a zcukření [2, 3, 8]. 

 K mazovatění škrobu dochází při zahřívání sladového šrotu. Dochází k bobtnání a praskání 

škrobových zrn. Rozpouštěním amylosy vzniká koloidní roztok a z amylopektinu vzniká 

viskózní škrobový maz. Teplota mazovatění závisí na odrůdě obilovin, struktuře škrobových 

zrn, na rychlosti zahřívání sladového škrobu a také na klimatických podmínkách pěstování. 

Vzniklý škrobový maz je dále štěpen amylolytickými enzymy [2, 3, 8]. 

 Ke ztekucení škrobu dochází působením α-amylasy, která štěpí α-1,4-glukosidické vazby 

uprostřed řetězce amylosy a také větvení amylopektinu, vznikají kratší štěpené řetězce a klesá 

viskozita roztoku [2, 3, 8]. 

 Ke zcukření dochází činností β-amylasy, která štěpí vzniklé kratší řetězce amylosy 

a amylopektinu od neredukujících konců a odštěpuje maltosu. Dále působí enzym hraniční 

dextrinasa, která navazuje na činnost amylas. Ve sladu může být také přítomen enzym 

maltasa, štěpící při nízkých teplotách vystírání maltosu za vzniku dvou molekul glukosy 

a také sacharasa, která odbourává sacharosu na glukosu a fruktosu. Působením amylas je tedy 
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škrob štěpen převážně na maltosu a v menší míře na maltotriosu, nižší dextriny (obsahující 4-

9 glukosových jednotek) a také na vyšší dextriny. Ve sladině se vyskytuje také glukosa, 

fruktosa anebo sacharosa, které vznikly během štěpení [2, 3, 8]. 

 Během rmutování je tedy zapotřebí zajistit vhodné zastoupení cukrů a dextrinů v extraktu 

sladiny, určitý stupeň prokvašení, charakteristický pro vyráběný tip piva a také aby bylo 

dosaženo vhodného zcukření, což je kontrolováno jodovou zkouškou. Aby mělo pozdější 

kvašení ideální průběh, musí piva obsahovat určité množství monosacharidů, disacharidů 

a také vyšších dextrinů. To, jakého stupně prokvašení je možno dosáhnout, je ovlivněno 

působením β-amylasy. Lepšího prokvašení lze také dosáhnout při vyšší jemností mletí a také 

pokud je slad dobře rozluštěn. Během rmutování rozlišujeme [2, 3, 8]: 

- kyselinotvornou teplotu (přibližně rozmezí 35–38 °C) 

 Dochází ke štěpení organických sloučenin fosforu za vzniku kyseliny fosforečné. Kyselina 

fosforečná spolu se vzniklými aminokyselinami během štěpení bílkovin způsobuje snížení pH. 

Vzniklá mírně kyselá reakce rmutů je důležitá pro působení a činnost enzymů. 

- peptonizační teplotu (intenzivní průběh při 48–52 °C) 

 Probíhá štěpení bílkovin činností proteolytických enzymů. Bílkoviny jsou důležité kvůli 

vlivu na pěnivost, chuť a průběh kvašení piva. 

- nižší cukrotvornou teplotu (60–65 °C) 

 Během této fáze vzniká nejvíce maltosy. Teplotní rozmezí je také teplotním optimem pro 

působení β-amylasy. 

- vyšší cukrotvornou teplotu (70–75 °C) 

 Postupně se inaktivuje β-amylasa, vzrůstá ale činnost α-amylasy. Teplotní interval spadá 

do teplotního optima pro činnost α-amylasy. Působením α-amylasy na nezcukřené zbytky 

dochází ke vzniku dextrinů. 

- teplotu odrmutovací (76–78 °C) 

 Zbytková enzymová aktivita α-amylasy zajistí docukření zbylých částí škrobu. Optimální 

pH pro činnost obou amylas se pohybuje okolo 5,5–5,6. 

 

 Během rmutování také dochází k enzymatickému štěpení bílkovin, lipidů, organických 

fosforečnanů, hemicelulos a gumovitých látek. Štěpení hemicelulos a gumovitých látek je 

potřeba z toho důvodu, že negativně ovlivňují dobu scezování a filtrování, avšak pokud by 

tyto látky byly štěpeny v nadměrném množství, docházelo by naopak k negativnímu 

snižování chuti a trvanlivosti piva [2, 3, 8]. 

 Hemicelulosy obsažené v sladu jsou rozpustné a přecházejí do roztoku až v rozmezí 55–

70 °C. Působením enzymu β-glukansolubilasy jsou do roztoku uvolňovány 

vysokomolekulární β-glukany. Během procesu se zvyšuje viskozita. Poté, co dojde k uvolnění 

β-glukanů do roztoku, jsou tyto látky štěpeny endo-β-1,4-glukanasou a nespecificky také 

endo-β-glukanasou. Při štěpení se také uplatňuje enzym endo-β-1,3-glukanasa. Teplotní 

optima a také pH optima zmíněných enzymů se nachází níže než teplota, při které působí β-

glukansolubilasa. Vyplývá tedy, že β-glukan, který byl uvolněný v teplotním rozmezí 63–

70 °C činností β-glukansolubilasy, může být štěpen jen omezeně [2, 3, 8]. 
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 Podobné je to i u arabinoxylanů, jejichž štěpící enzymy mají také nízká teplotní optima. 

Teplotní optima enzymů štěpících arabinoxylany se pohybují v intervalu 40–45 °C. Během 

rmutování se tedy tyto enzymy moc neuplatňují. Nejprve přecházejí do roztoku po vystírání 

z hemicelulos gumovité látky. Gumovité látky jsou štěpeny endo-β-glukanasami a dochází ke 

snížení viskozity, za vzniku glukan dextrinů, které mají nižší molekulární hmotnost. Pokud 

vzniknou nedostatečně rozluštěné slady, je vhodné použít vystírání za teploty 37 °C se 

zařazením prodlevy při 45 °C (resp. prodloužit peptonizační prodlevu na 50 °C). Vystírání, 

které probíhá během vyšších teplot, vede již ke zmíněným problémům zhoršené filtrace 

a scezování. Vystírací teplota v rozmezí 55–62 °C je volena u dobře rozluštěných až 

přeluštěných sladů. Během této teploty se zabrání nadměrnému štěpení bílkovin a také 

gumovitých látek [2, 3, 8]. 

 Souprava pro rmutování a vystírání je tvořena jednou až čtyřmi nádobami, které mají 

válcovitý tvar a obsahují určitý počet vystíracích a rmutovacích pánví [2, 3, 8]. 

 Rmutování může probíhat za sucha nebo za mokra. Během suché metody se do vystírací 

pánve napustí vystírací voda, která později zabraňuje možnému usazování šrotu na dně 

nádoby. Poté se začne míchat a přidává se sladový šrot. V celém objemu dochází k vyrovnání 

teploty. Následně je odebrán vzorek rmutu. Při mokrém způsobu šrotování se dopravuje 

vystírka s minimálním provzdušňováním ze spodu vystírací pánve [2, 3, 8]. 

 Typ rmutování ovlivňuje, jaké složení bude mít mladina a je tedy důležitý kvůli výsledné 

chuti a typu piva. Vhodně zvoleným rmutováním lze dokonce ovlivnit odlišnosti v kvalitě 

použitých surovin a ovlivnit tím tak možný negativní dopad. Rozlišují se dva typy rmutování. 

Jedná se o infuzní a dekokční způsob. Během infuzního způsobu se celý objem vystírky 

zahřívá na významné teploty až do odrmutovací teploty. Naopak během dekokčního postupu 

se oddělí část vystírky, označovaná jako rmut. Rmut se odděleně zpracuje a vaří. Následně se 

vrací zpátky ke zbylému objemu vystírky. Dekokční způsob se ještě dělí na jednormutový, 

dvourmutový až třírmutový. Záleží to od toho, kolikrát byl rmut oddělen a povařen. Infuzní 

způsob rmutování je oproti dekokčnímu jednodušší a stačí zde pouze jedna ohřívaná 

rmutovací nádoba. Jednormutový způsob se využívá stejně jako infuzní způsob u dobře 

rozluštěných sladů. Dvourmutový způsob se využívá u středně rozluštěných sladů a používá 

se při výrobě světlých piv. Třírmutový způsob se využívá u výroby speciálních piv tmavých 

a je zdlouhavý a energeticky náročný [2, 3, 8]. 

 Správné provedení rmutování je ověřeno rychlým scezováním, při kterém by se měla 

získat čirá kapalina, dále dokonalým zcukřením a také vysokým varním výtěžkem. Na konci 

procesu se kontroluje úroveň zcukření, odbourání škrobu, dusíkatých látek a také gumovitých 

látek [2, 3, 8]. 

2.5.3 Scezování sladiny 

Cílem scezování je oddělení tekuté sladiny od pevného mláta. Proces má dvě fáze. Dochází 

k scezování předku a k vyslazování mláta. Tyto dva procesy, scezování a vyslazování, patří 

mezi nejvíce časově náročné operace [2, 8]. 

 Během scezování předku se využívá jako filtrační přepážka samotné mláto a dochází 

k oddělení hlavního podílu sladiny. Následně dochází k vyslazování mláta, kdy je mláto 

promýváno horkou vodou. Proslazováním mláta vznikají tzv. výstřelky, což je zředěná sladina. 
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Množství výstřelků se během promývání snižuje. Větší množství výstřelků způsobuje lepší 

vyslazení mláta. Na druhé straně však přílišné vyslazení může vést ke zhoršení složení sladiny. 

Získané mláto se využívá jako krmivo [2, 8]. 

 Samotné scezování může být ovlivněno několika faktory. Jedná se o jakost sladu, složení 

šrotu, jakým způsobem proběhlo rmutování, vlastnosti sladiny, strukturu mláta nebo zatížení 

scezovacího dna. Jakost sladu je dána tím, jak je slad rozluštěn, zda je dostatečně odleželý 

a kondiciovaný. Pokud jsou tyto parametry dodrženy, slad se bude dobře vymílat. Pluchy by 

měly být neporušené, křehký endosperm se poté snadno podrtí. Neporušenost pluch zlepšuje 

porozitu filtrační vrstvy vytvořené z mláta. Při vysokém cytolytickém rozluštění vzniká 

sladina, která obsahuje méně β-glukanů a snadněji se také během rmutování štěpí přítomné 

škroby. Sladina s nižší viskozitou se lépe scezuje. Pokud je šrot hrubší, scezuje se ve 

scezovací kádi, pokud je naopak jemnější, scezování probíhá pomocí sladinových filtrů. 

Během scezování je důležité, aby vzniklé mláto mělo vhodnou strukturu, tedy aby bylo 

rovnoměrně rozloženo na scezovacím dnu. Lepší je také volit ve vrstvě mláta vyšší teplotu, 

mláto je poté méně viskózní a je tedy více propustné a kypřejší. Vysokou teplotu je potřeba 

udržovat, proto bývá scezovací káď dobře izolovaná. Také teplota vyslazovací vody by měla 

být maximální. Je také potřeba kontrolovat rovnoměrné rozložení tzv. těstíčka, které se 

usazuje na vrstvě mláta. Tato vrstva je složena ze zbytků škrobu, ze struktur, které jsou bohaté 

na lepek, popř. z jemných kalů vytvořených koagulací bílkovin [2, 8]. 

 Scezovací zařízení je kromě scezovací kádě nebo sladinového filtru, složeno ještě ze 

sběrače patoků a také z transportního zařízení [2, 8]. Ukázka, jak sladina vypadá, je patrné 

z Obr. 7. 

Obr. 7: Ukázka vzorku sladiny 

2.5.4 Chmelovar 

Během chmelovaru se získaná sladina vaří dohromady s chmelem v mladinové pánvi za 

vzniku mladiny. Během chmelovaru dochází k několika fyzikálně chemickým změnám. 

Dochází k odpaření přebytečné vody, proces se stává méně energeticky náročný. Dále dochází 

během varu sladiny k inaktivaci všech enzymů a sterilizaci vznikající mladiny. Dochází také 

k růstu barvy a k poklesu pH, které zlepšuje koagulaci bílkovin. Intenzivní barvy se dosáhne 

provzdušněním sladiny, popřípadě délkou varu. Tmavší barvy se dosáhne působením vyššího 
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pH a vyšším obsahem polyfenolů. Tmavší zabarvení je také ovlivněno vznikajícími produkty 

Maillardovy reakce. Dále vznikají redukující látky. Redukující látky váží vzdušný kyslík 

a ochraňují tak jiné složky piva před oxidací. Vyšší obsah redukujících látek působí příznivě 

a zvyšuje se chuťová i koloidní stabilita piva. Mezi redukující látky patří např. hořké látky 

chmele, některé polyfenoly a jiné látky [2, 8]. 

 Mezi nejdůležitější reakci patří koagulace bílkovin a tvorba lomu. Dochází k zakalení 

sladiny. Zakalení je tvořeno jemnými vločkami, které vytvářejí shluky a označují se jako již 

zmíněný lom mladiny. Cílem chmelovaru je získat velké shluky vloček a získat posléze čirou 

mladinu. Tato reakce je složena ze dvou fází. První je tzv. chemická. Bílkoviny jsou v této 

fázi rozpustné. Dochází k jejich denaturaci a ztrátě jejich trojrozměrné struktury. Druhou fází 

je fyzikálně-chemická fáze, ve které vznikají již zmíněné shluky vloček a dochází tedy ke 

srážení bílkovin. Tento proces je podmíněn hodnotou pH, které by se mělo pohybovat na 

hodnotě 5,2. Kromě hodnoty pH je proces podpořen intenzivním a dostatečným varem a také 

přítomností redukujících látek. Vylučování bílkovin podporuje právě chmel, který obsahuje 

redukující látky. Během chmelovaru také dochází ke změnám v obsahu dimethylsulfidu 

a současně také ke změnám obsahu jeho prekurzorů. Dimethylsulfoxid by mohl ve vyšší 

koncentraci negativně ovlivnit chuť piva [2, 8]. 

 Během chmelovaru dochází k izomeračním reakcím α-hořkých kyselin na iso-α-hořké 

kyseliny a jiné vedlejší izomerační produkty. Dále dochází k oxidačním reakcím, během nichž 

vznikají produkty ovlivňující senzorické vlastnosti. Za vysokých teplot probíhá degradace 

mastných kyselin a oxidace vyšších alkoholů. Dále dochází k tvorbě produktů Maillardovy 

reakce, termickému odbourání aminokyselin a k enzymové a také k neenzymové oxidaci 

polyfenolů [2, 8]. 

 Proces chmelovaru patří mezi energeticky velmi nákladnou fázi výroby piva. Varna 

představuje 50–60 % celkově spotřebované energie v pivovaru. Horší výtěžnost během 

chmelovaru je spojována s chmelovarem, který probíhal krátkou dobu, pak také s rychlým 

chlazením mladiny, pokud je v ní velké množství hrubých kalů, při vyšších kvasných dávkách 

a také s dlouhým dokvašováním piva [2, 8]. 

 Hlávkový chmel se využívá méně pro chmelovar, neboť se hůře skladuje. Proto se pro 

chmelovar nejčastěji využívá chmelový granulát a také chmelový extrakt. Chmelení probíhá 

nejčastěji dvakrát až třikrát [2, 8]. 

 Během procesu se kontrolují parametry, jako je objem, koncentrace a zcukření, barva nebo 

vůně. Pomocí těchto parametrů se poté stanovuje varní výtěžek. Nízký obsah β-glukanů a také 

nízké jodové číslo přispívají k dobrému vyčiření a k dobré filtraci piva [2, 8]. 

 Během procesu dochází k oddělení hrubého kalu, který je tvořen vločkami vysrážených 

bílkovin, hořkými látkami nebo také polyfenoly. Množství hrubého kalu klesá 

s intenzivnějším rmutováním a roste naopak se snižujícím se pH během chmelovaru. Kromě 

vlivu pH, doby a intenzity chmelovaru a rmutování se množství hrubého kalu odvíjí dále od 

obsahu dusíku a rozluštění sladu, zákalu během scezování a také provzdušnění. Hrubý kal 

způsobuje v pivu hrubou hořkost, kalovou chuť, zhoršuje vyčiření a filtrování piva, zanáší 

povrch kvasničných buněk a zhoršuje pěnotvorné vlastnosti piva, proto je nutno tento kal 

z mladiny odstranit. K odstranění hrubých kalů jsou využívány chladící stoky, usazovací kádě, 
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vířivé kádě, sběrače kalů nebo odstředivky [2, 8].Po přečištění je získaná mladina ochlazena 

na zákvasnou teplotu např. pomocí sprchových a zejména deskových chladičů. Po odstranění 

hrubých kalů se oddělují jemné kaly (chladové), které se vylučují, pokud teplota klesá pod 

80 °C. Přítomnost jemných kalů se pozná tím, že mladina, která byla původně čirá, se opět 

zakaluje. Jemné kaly jsou tvořeny tříslobílkovinnými komplexy. Oproti hrubým kalům je 

však jejich tvorba vratná a při dalším záhřevu mladiny se jemné kaly rozpouštějí. Stejně jako 

u hrubého kalu, tak i jemný kal způsobuje zanášení povrchu kvasničných buněk a může tak 

snižovat rychlost kvašení. U jemného kalu je cílem odstranit ho jen částečně, jinak by mohla 

být ovlivněna chuť piva a také rychlost kvašení. Pro odstranění jemného kalu se používá 

sedimentačních kádí, odstředivek, popř. naplavovací filtr nebo flotační tank [2, 8]. 

 Mladina obsahuje kromě vody také sacharidické sloučeniny, mezi které patří např. dextriny, 

oligosacharidy maltosa a maltotriosa, glukosa a malé množství arabinoxylanů a β-glukanů. 

Dále mladina obsahuje látky pocházející z chmele, dusíkaté látky, minerální látky, polyfenoly 

a také vitamíny [2, 8]. 

2.5.5 Kvašení 

Kvašení lze rozdělit na dva hlavní procesy. Jedná se o kvašení hlavní, které může probíhat 

v otevřených nebo v uzavřených netlakových nádobách a na pozdější dokvašování, které 

probíhá v uzavřených tlakových nádobách. Kvašení a také pozdější dokvašení vede k tomu, 

že pivo získá svůj charakter a také dochází k ustálení rovnováhy a tedy i stability koloidního 

systému piva [2, 8]. 

 Pro činnost kvasinek je důležitý dostatek výživy. Během činnosti kvasinek a působení 

různých enzymů a koenzymů, dochází k přeměně zkvasitelných cukrů na ethanol a oxid 

uhličitý. Jedná se o proces označovaný jako anaerobní kvašení. Jsou využity jednoduché 

cukry (glukosa, fruktosa, manosa, galaktosa), disacharidy (sacharosa, maltosa) i některé 

trisacharidy (rafinosa, maltotriosa). Jednoduché cukry jsou transportovány do buňky difusí 

přes buněčnou stěnu, disacharidy jsou štěpeny na glukosu a fruktosu enzymaticky působením 

enzymu invertasy a přenos a transport trisacharidů je dán činností konstitutivních enzymů, 

které zprostředkovávají aktivní transport těchto látek. Dochází k ději, který se nazývá 

glykolýza. Úkolem glykolýzy je získání látek, které jsou využity jako stavební kameny pro 

buněčnou syntézu a také vznik energie ve formě ATP. Konkrétně se jedná o zisk dvou 

molekul ATP na jednu molekulu glukosy. Současně také dochází k reakcím, během nichž se 

projevují ztráty energie. Příkladem ztrát energie je růst teploty kvasící mladiny, která se 

z tohoto důvodu musí chladit. Produktem glykolýzy je pyruvát, který poté kvasinky přeměňují 

během kvašení na ethanol. Proces probíhá anaerobně a je popsán Gay-Lussacovou rovnicí. 

Pro složení a vlastnosti piva jsou také důležité vedlejší vznikající produkty, kterými jsou např. 

vyšší alkoholy, estery, ketony, aldehydy nebo také sloučeniny síry. U kvasinek svrchního 

kvašení vedlejších produktů vzniká více. Kvasinky pro výrobu piva pocházejí buď z banky 

kvasničných kmenů, anebo lze využít provozní kvasící mladinu (bílé kroužky kvasinek). Pro 

namnožení kvasinek se využívá provozní propagace, během které se kvasinky namnožené na 

šikmém agaru očkují do stále větších a větších objemů, až do tzv. propagátoru. Z propagátoru 

se poté berou již zmíněné bílé kroužky kvasinek, kterými je mladina zaočkována ve spilce 
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nebo cylindrokónických tancích. Kvašení je tedy důležité také z pohledu vzniku senzoricky 

aktivních látek [2, 8]. 

 Kvašení může probíhat na spilkách nebo v cylindrokónických tancích. Kvašení na spilkách 

probíhá v místnosti, ve které jsou umístěny jednotlivé kádě. Prostory spilky jsou chlazeny 

a musí být větrány, aby docházelo k odvádění uvolňujícího se oxidu uhličitého. Mladina 

putuje do kvasných kádí a během transportu jsou přidávány kvasinky, probíhá tzv. 

zakvašování. Mladina je také provzdušňována sterilním vzduchem a během zakvašování je 

chlazena. Provzdušňování a chlazení se používá z toho důvodu, aby byly kvasinky přítomny 

v celém objemu a také aby byl spuštěn metabolismus přítomných kvasinek. Poté probíhá 

samotný proces kvašení, který je tvořen čtyřmi fázemi a trvá přibližně 6-10 dní. Na konci 

kvašení hladina mladého piva postupně tmavne, mladé zelené pivo se přeměňuje na propadlé 

mladé pivo. Rozlišují se tyto čtyři fáze [2, 8]: 

- fáze zaprašování a odrážení 

 Fáze nastává 12–24 hodin po naplnění kádě. Během této fáze začíná vznikat pěna, která se 

zachycuje na stěnách kvasné kádě. 

- fáze nízkých kroužků 

 Nastává 24–36 hodin po naplnění kádě. Na povrchu mladiny vzniká hustá smetanově bílá 

pěna.  

- fáze vysokých hnědých kroužků 

 Po 3–4 dnech. Dochází ke snižování pH na hodnotu okolo 4,6–4,4. Během této fáze 

dosahuje intenzita kvašení svého maxima a také teplota kvašení je největší a pohybuje se 

okolo 8–12 °C. Později dochází již k pozvolnému snižování teploty. 

- fáze propadávání, vznik deky 

 Během této fáze se již snižuje intenzita kvašení. Také se snižuje výška přítomné pěny a na 

mladině zůstává vrstva tmavé pěny, která se nazývá deka. Deka je tvořena vyloučenými 

látkami, kde mohou být přítomny i kontaminující látky a také vyloučené kvasnice. Vrstva 

deky se sbírá děrovanou lžící. 

 Po těchto čtyřech fázích kvašení kvasinky sedimentují na dno kvasných kádí a část z nich, 

tzv. jádro může být využito pro další zakvašení mladiny. Při více opakováních zde však hrozí 

určité riziko kontaminace. Zbylá část nevyužitých kvasinek má své uplatnění jako krmivo. 

Aby bylo dosaženo optimálních organoleptických vlastností, je mladé pivo dále dokvašováno 

a čiřeno. Dokvašuje se v dřevěných sudech nebo také v novějších ležáckých tancích. Sudy 

nebo tanky jsou umístěny v ležáckém sklepě. Ležácký sklep musí být větrán kvůli odvodu 

oxidu uhličitého a teplota se v něm pohybuje okolo -2–3 °C. Čiření ovlivňuje pozdější filtraci, 

pěnivost piva, stabilitu piva a také jeho chuť. Jedná se o proces, během kterého se 

mechanicky oddělují vzniklé kaly. Je nutné dodržovat stálou teplotu a také ustavený tlak 

oxidu uhličitého nad hladinou piva, jinak by mohlo být čiření nedostatečné. Během zrání piva 

dochází ke změnám v jeho složení a také ke zvýšení množství senzoricky aktivních esterů 

a klesá obsah oxidu siřičitého, thiolů, acetaldehydu, mastných kyselin a také diacetylu. 

Dochází ke změnám v chuti oproti chuti mladého piva. Kromě čiření dochází během 

dokvašování piva také k jeho sycení. Proces probíhá v uzavřených ležáckých tancích. Pomocí 
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narážecí jehly a přetlaku vzduchu nebo pomocí oxidu uhličitého se pivo získává po zrání 

z ležáckých tanků. Poté je pivo podrobeno filtraci [2, 8]. 

 Kvašení může také probíhat v cylindrokónických tancích. Tento způsob kvašení je 

v dnešní době využíván nejvíce. Proces je rychlejší oproti procesu na spilce, je automaticky 

řízen a je výhodný pro výrobu většího množství piva. Prostory tanků jsou tepelně izolovány. 

Dále je také velmi důležitá rychlost, s kterou probíhá chlazení mladého piva. Tato rychlost 

ovlivňuje, jak dlouhá bude výrobní doba a také má vliv na sedimentaci kvasinek. Při vyšších 

teplotách probíhajícího kvašení dochází ke snížení výrobní doby a současně ke zvýšení 

množství vznikajících vedlejších produktů. Výroba mladého piva v cylindrokónických tancích 

může probíhat dvěma způsoby [2, 8]: 

- jednofázový způsob 

 Oba děje, kvašení i dokvašování, se odehrávají v jedné nádobě, tedy v jednom 

cylindrokónickém tanku. Riziko kontaminace je menší. 

- dvoufázový způsob 

 Kvašení probíhá v jedné nádobě, získané mladé pivo se přečerpá do jiné nádoby. Kvašení 

v cylindrokónických tancích je ovlivněno několika faktory. Patří mezi ně složení mladiny 

(přítomné množství zkvasitelných cukrů, přítomnost živin, popř. vitamínů), přítomnost 

a množství kalů, doba jakou trvá napouštění mladiny, samotný průběh kvašení, 

provzdušňování mladiny (vliv na rychlost množení kvasinek, vliv na začátek kvašení, vliv na 

schopnost odbourat diacetyl), změny teplot, vznikající senzoricky aktivní látky, odpouštění 

kvasnic nebo oxidačně redukční charakter piva. Vliv mají také změny pH, které ovlivňují 

budoucí stabilitu piva (chuťová, koloidní, mikrobiální) a také jeho rychlost dozrávání. Na 

proces má vliv i zvolený kmen kvasinek, což souvisí s rychlostí jejich sedimentace, 

filtrovatelností, senzorickými vlastnostmi piva, odbouráním diacetylu a rychlostí a hloubkou 

prokvašení. Vzniklý produkt se poté ochlazuje na 0 °C z důvodu vyloučení chladových zákalů 

a během chlazení nebo před ním ještě dochází k pomalému odpouštění kvasinek, které je 

označováno jako tzv. odstřel. Tento proces se provádí, aby bylo dosaženo optimálního 

vyčiření piva a také aby nedocházelo k autolýze kvasinek (rozpadu jejich buněk), které klesají 

ke dnu nádoby a sedimentují. První odstřel se může využít při dalších kvasících procesech 

k zaočkování, ostatní odstřely kvasinek se již nevyužívají a jsou odpadem. Pro udržování 

vysokého množství kvasinek v mladině se mladina může promíchávat, anebo se kvasinky 

imobilizují (zachycují) na vhodný nosič [2, 8]. 

2.5.6 Filtrace piva a jeho úpravy před stáčením 

Během filtrace se oddělují z piva zákalotvorné částice a kvasničné buňky. Snižuje se také 

obsah bakterií. Filtrace tedy zajišťuje čirost piva. Kromě filtrace se může použít i sedimentace. 

K účelu filtrace se používají různá síta, plachetky, filtrační desky a membrány, která jsou 

opatřena navíc filtrační přepážkou, což může být např. křemelina nebo perlit [2]. 

 Od výroby piva až po jeho plnění do obalů je důležité dodržovat čistotu. Důležité je také 

vhodné skladování piva. Po ukončení dokvašování je potřeba po dobu plnění do obalů, snížit 

co možná nejvíce styk piva se vzdušným kyslíkem. Za tímto účelem je možno využít přídavek 

antioxidantů (kyselina askorbová). Chuťovou stabilitu ovlivňují oxidační reakce, během 

kterých vznikají z alkoholů karbonylové sloučeniny. Mezi další úpravy patří dosycování piva 



33 

oxidem uhličitým. Využívá se také pasterace. Pasterace probíhá v pastérech a je nutno 

dodržovat předepsanou dobu účinku, jinak by mohlo dojít k negativnímu vlivu na chuť a také 

vůni piva [2]. 

2.5.7 Stáčení piva do obalu 

Zásoby zfiltrovaného a stabilizovaného piva, které je nachystáno k plnění, jsou umístěny při 

teplotě do 4 °C v přetlačném sklepu. Pivo je zde umístěno v přetlačných (stáčecích) tancích. 

Dále se využívá lahvárenská linka, probíhají zde operace od vstupu prázdných lahví, až po 

výstup naplněných lahví umístěných na paletách. Lahve jsou zde plněny pomocí plničů 

a následně jsou uzavřeny [2]. 

2.6 Vliv β-glukanů a arabinoxylanů na průběh sladování a výrobu piva 

V pivovarnictví a sladařství mají β-glukany a arabinoxylany spíše nepříznivý vliv. Bylo 

prokázáno, že pokud se nachází zvýšené množství neškrobových polysacharidů, β-glukanů 

a arabinoxylanů ve sladu, dochází k ovlivnění viskozity mladiny a také piva. V přítomnosti 

těchto látek může docházet k obtížím při separačních procesech během výroby piva a to 

zejména během scezování sladiny. Tyto látky mají v určitých množstvích také vliv na tvorbu 

zákalů a mohou mít za následek snížení využití amylolytických enzymů při štěpení škrobu. 

Výsledkem nadměrného působení β-glukanů může být neúplný rozklad buněčné stěny a s tím 

spojená slabá mobilizace škrobu a zásobních proteinů [1, 2]. 

 Další nežádoucí efekt přítomnosti nadbytku β-glukanů je tvorba vysoce viskózních roztoků, 

což má za následek špatnou filtraci piva. Filtrace piva značně ovlivňuje ekonomiku výroby 

a také ovlivňuje trvanlivost piva. Přítomnost nerozložených β-glukanů tak může negativně 

ovlivnit stabilitu piva během skladování. Dochází již ke zmíněným zákalům nebo ke tvorbě 

sraženin v pivu. Spolu s polyfenolickými sloučeninami, proteiny a jinými polysacharidy může 

docházet k tvorbě chladových zákalů [1, 2]. Tvorba zákalů a problémy způsobené zvýšenou 

viskozitou piva jsou způsobeny tím, že během sladování ječmene dochází částečně 

k degradaci složek v zrnu ječmene působícími enzymy. Za štěpení β-glukanů, jak bylo 

popisováno během procesu rmutování, je zodpovědný enzym endo-(1,3 a 1,4)-β-D-glukanasa. 

Množství tohoto enzymu nárůstá během sladování. Zmíněný enzym odbourává polymerní β-

glukanové frakce v ječmeni. Pokud jsou tyto β-glukanové frakce dostatečně odbourány, je 

nepravděpodobné, že by tyto složky způsobovaly výše zmíněné potíže. Takto vzniklý slad je 

totiž dostatečně modifikován. Problémy nastávají u sladů, které jsou modifikovány málo nebo 

špatně a také u sladů s vysokým obsahem β-glukanů. Vysokomolekulární β-glukany zvyšují 

viskozitu sladiny a tím dochází k omezení rychlosti loužení extraktu z meliva a tím pádem 

i k prodloužení času potřebného k získání maximálního množství extraktu. Díky nestálosti 

ječné endo-(1,3 a 1,4)-β-D-glukanasy nad 45 °C dochází pouze k omezenému dalšímu 

odbourání ječného β-glukanu. Tyto nedegradované β-frakce zůstávají během kvašení 

nezměněné. Díky odstranění maltosy, která patrně zpomaluje interakci polysacharidů, může 

docházet během uskladnění k tvorbě rosolu, což má za následek zhoršení filtrace během 

zpracování piva. Na tvorbu sraženin má také často vliv zamražení piva [16]. Jak bylo zmíněno, 

polyfenoly mohou také negativně působit na filtraci piva. Tyto látky tvoří komplexy jak se 

samotnými  bílkovinami, tak s bílkovinami, α-glukany nebo β-glukany. Rozdíl mezi těmito 
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dvěma komplexy je ve struktuře. Komplexy polyfenolů a proteinů mají vločkovitý charakter, 

zatímco sraženiny, které byly vytvořeny jako komplexy polyfenolů s α-glukany nebo β-

glukany mají strukturu gelovitou [9]. S ohledem na negativní vlivy β-glukanů, by bylo 

zapotřebí získat rozlišení mezi gelovými a rozpustnými β-glukany. Tento rozdíl je však těžko 

zjistitelný, neboť gelová forma β-glukanů při měření ztrácí své typické vlastnosti [3]. 

 Arabinoxylany zlepšují senzorické vlastnosti a stabilizují pěnu, díky své schopnosti poutat 

vodu však mohou snižovat množství sladiny nebo nepříznivě ovlivňovat zbarvení 

a průhlednost piva. Negativně také ovlivňují glukozové hydrolyzáty, které jsou produkty 

hydrolýzy škrobu. Účinnost enzymů během hydrolýzy závisí na množství přítomných tuků, 

proteinů nebo také neškrobových rostlinných polysacharidů (zejména arabinoxylanů). Během 

procesu je nutné použít enzymy degradující arabinoxylany, tedy zejména xylanasy [25]. 

 Výše zmíněné problémy nesouvisí pouze s množstvím těchto látek, ale nejspíše také 

s jejich strukturou, neboť se jedná o látky s vyšší molekulovou hmotností. Obsah 

neškrobových polysacharidů ve sladu, se oproti obsahu v zrnech ječmene, mění v závislosti 

na enzymové aktivitě enzymů, které štěpí tyto látky. Arabinoxylany mohou být odbourány 

enzymy, které se řadí mezi hydrolázy. Jejich celkové odbourání nastává po činnosti čtyř 

enzymů, jedná se o β-D-xylosidasu, endo-β-(1,4)-D-xylanasu, α-L-arabinofuranosidasu 

a feruloyl esterasu. Každý z těchto enzymů štěpí molekulu v jiném místě [25]. 

 U β-glukanů se jedná o endo-β-glukanasy a také o β-glukansolubilasy. Činnost enzymů 

závisí od vlastností zrn ječmene (genotypu), od podmínek pěstování a také od samotného 

průběhu výroby sladu. Ve sladu je oproti ječmenu menší množství nerozpustných hemicelulos 

a jsou zde více zastoupeny tyto látky v rozpustné formě, tzv.gumovité látky. Gumovité látky 

patří mezi níže molekulární β-glukany. Tyto látky zvyšují viskozitu sladiny a také mladiny 

a tím způsobují již zmíněné zpomalení scezování sladiny a filtrace piva. Omezují také přístup 

enzymům, které štěpí škrob a podporují tvorbu zákalů. Tyto látky však pozitivně podporují 

chuť piva [1, 2]. 

 Sladiny, mladiny a také piva, jejichž slady byly dobře rozluštěny, obsahují obvykle menší 

obsah β-glukanů a vyšší obsah arabinoxylanů. U špatně rozluštěných sladů naopak převládají 

β-glukany nad arabinoxylany. Snahou tedy je, aby odrůdy ječmene měly minimální obsah β-

glukanů a vyznačovaly se vyšší aktivitou a tvorbou cytolytických enzymů. Korelace mezi 

obsahem β-glukanů v zrnech ječmene, sladu a v pivu je malá, neboť se jejich obsah a také 

struktura v procesu výroby mění [1, 2, 9]. 

 Obsah β-glukanů ve sladině je jedním z ukazatelů sladovnické jakosti ječmene. Mezi další 

ukazatele patří například obsah dusíkatých látek a s ním spojena hodnota Kolbachova čísla, 

extraktivnost sladu, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení a friabilita. U zrn 

ječmenů s nižší jakostí je zapotřebí upravit technologii sladování [1, 2, 9]. 

2.7 Metody stanovení β-glukanů a arabinoxylanů 

2.7.1 Metody stanovení β-glukanů 

Složitá komplexní struktura, různý původ a vlastnosti β-glukanů vedly k využití různých 

měřících metod pro zjištění jejich množství. Tyto metody se liší ve způsobu izolace a určení 

množství, což může vést k různým výsledkům. Kvantifikační metody jsou většinou založeny 
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na různých chemických a fyzikálních vlastnostech β-glukanů. Pro stanovení množství 

kvasinkových β-glukanů v pivovarském průmyslu je potřeba porovnat možnosti jejich 

kvantifikace a odlišení mezi kvasinkovými a cereálními β-glukany v pivu [14]. 

 Metody měření se mohou rozdělit na metody přímé (srážení, enzymatické nebo barvící 

techniky), nebo nepřímé (schopnost β-glukanů zvyšovat viskozitu ve vodném roztoku). Pro 

měření obsahu β-glukanů tedy lze rozlišit čtyři základní principy měření. Jedná se o metody 

využívající měření viskozity, srážení, enzymatickou degradaci a barvení. Barvící metody 

využívají buď calcofluor nebo congo red barvivo [14]. Starší metody, které využívaly měření 

s využitím viskozity, byly postupně nahrazovány modernějšími metodami, např. již zmíněnou 

enzymatickou nebo fluorimetrickou metodou [20]. 

 Na základě různých zkoušek byly získány výsledky týkající se filtrace pomocí křemeliny. 

β-glukany ovlivňují jak křemelinovou, tak membránovou filtraci. Navíc se fyzikální vlastnosti 

různých β-glukanových frakcí liší. U filtračních zkoušek byla nejdříve jako filtrační lože 

použita křemelina, později se objevila novější filtrační metoda využívající membránovou 

filtraci, během níž dochází k filtraci díky povrchu filtračního koláče a také díky jeho hloubce. 

Viskozita a také filtrovatelnost piva je ovlivnitelná přítomností rozpouštědel (ethanol), 

produkty srážení kvasinek a také rozkladem buněčné stěny. Fermentace a přítomnost ethanolu 

podporují shlukování β-glukanových frakcí, naopak přítomnost oligosacharidů (maltosa) 

působí proti asociaci. V této souvislosti se využívá pojem vnitřní viskozita, která stanovuje 

požadovaný objem 1 g rozpuštěného polymeru ve zkoumaném rozpouštědle a poskytuje více 

informací o polysacharidu, např. i informace o jeho molekulárním rozměru. Udává se, že 

suspenze, které mají vnitřní viskozitu vyšší jak 1000 ml/g způsobují již zmíněné problémy ve 

filtrovatelnosti piva. Kromě toho mohou tyto problémy souviset i se změnami během filtrace 

a vlastnostech stěn kvasinek nebo třeba také s množstvím odumřelých buněk. Měření 

viskozity však podává jen informace o celkovém chování roztoků, tedy nejenom o β-

glukanovém obsahu, ale i o jiných přítomných látkách. Viskozimetrické měření stanovuje 

celkový obsah β-glukanů [14]. 

 Jako další metoda pro stanovení je popisována extrakce a srážení β-glukanů, s využitím 

gravimetrické metody nebo hydrolýzy vysrážených polymerů na monomery glukosy, jejichž 

obsah se poté měří [14]. Srážecí metoda je vhodná pro stanovení β-glukanů s molekulární 

hmotností přibližně 300 kDa ve sladině a v pivu [14, 16]. Daný roztok je srážen pomocí 30 % 

síranu amonného a pomocí fenolové kyseliny sírové, popřípadě pomocí organického 

rozpouštědla. Dochází k hydrolýze a tedy odbourání na glukosové jednotky. Problémem je, že 

je získán nadhodnocený obsah β-glukanů, neboť srážecí činidlo podpoří asociaci β-

glukanových frakcí a také jsou do změřeného množství započteny α-glukany. Navíc u této 

metody chybí analytický princip pro samotnou detekci. Díky změnám ve struktuře polymeru 

během fermentace a také interakce s jinými oligosacharidy není možné stanovit β-glukanový 

obsah ve sladině. Navíc aplikované metody nedokáží rozlišit měření mezi β-glukanovým 

gelem a solem [14]. Tvorba gelu je způsobena vodíkovými vazbami mezi poměrně dlouhými 

sekvencemi (1→4) vazeb sousedních molekul. Smykové napětí může způsobit vznik 

intermolekulárních vazeb a vzniká tak náhodně orientované uspořádání β-glukanových frakcí 
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[20]. Další metody se zabývaly enzymovou degradací těchto β-glukanových polymerních 

frakcí, s cílem získat více přesný obsah β-glukanů [14]. 

 Enzymatická metoda stanovení napomohla objasnit problémy spojované s obsahem β-

glukanů a filtrovatelností. Pro stanovení je využita bakteriální β-glukanasa z hub, pocházející 

z Bacillus subtilis a Penicillium funiculosum a také lichenasy z Bacillis sp.. Metodou je 

stanoven celkový obsah β-glukanů. Bylo zjištěno, že celkový obsah β-glukanů nezaručí 

informace ohledně filtrace piva. Je zapotřebí β-glukanové frakce stanovit podle jejich 

velikosti. Poté již informace o filtrovatelnosti získáme, neboť se zdá, že problémy 

s filtrovatelností piva ovlivňují jen vysokomolekulární frakce β-glukanů nebo popř. také 

menší frakce, které interagují s jinými složkami piva a vytváří tak větší celky. Tato skutečnost 

byla potvrzena i detekcí skupiny vysokomolekulárních β-glukanových frakcí (>90, >200 

a >750 kDa) za použití gelové chromatografie. Současně byl sledován také celkový obsah β-

glukanů při použití enzymatické zkoušky a byl potvrzen vliv a souvislost testovaných 

vysokomolekulárních β-glukanových frakcí na výsledné chování a průběh filtrace piva [14]. 

 Další metoda, která byla zkoumána je metoda fluorimetrická, která dokáže určit i obsah β-

glukanového gelu, což před tím žádná metoda nesvedla [14]. Metoda je vhodná pro stanovení 

β-glukanů v zrnech ječmene, sladu, sladině a pivu. U stanovení β-glukanů v pivu a sladině 

tato metoda poskytuje přesné a spolehlivé měření. U vzorků sladu a zrn ječmene může 

docházet k potížím spojených s přítomností celulosy, neboť celulosa také reaguje s činidlem 

calcofluorem [16]. Vzorky jsou zahřáty 20 minut na 80 °C. Během záhřevu dochází 

k přeměně gelu na sol. Rozdíl mezi glukanovou koncentrací před a po záhřevu odpovídá 

obsahu β-glukanového gelu. β-glukany vytvářejí komplex s calcofluorem. Ve vazbě se 

objevují vodíkové vazby, Van der Waalsovy vazby a iontové interakce. Reakce probíhá 

v alkalické oblasti, při pH 10. Vzniklé komplexy β-glukanu a calcofluoru jsou excitovány UV 

zářením, během kterého dochází k adsorpci (360 nm) a emisi (425 nm). Tento typ reakce je 

vhodný pro β-glukany s molekulární hmotností přibližně 50 kDa Na základě této metody bylo 

zjištěno, že obsah β-glukanového gelu má negativní efekt na membránovou filtraci [14]. 

 Další možnou barvící metodou je metoda s využitím barviva congo red při pH 8. Vzorek se 

inkubuje 20 minut za laboratorní teploty spolu s tímto barvivem, poté je měřena absorbance 

při 550 nm, výsledek je porovnán se směsí blanku. Vazba glukosových jednotek spojených β-

glykosidickými vazbami je umožněna pomocí elektrostatické a vodíkové interakce a podílejí 

se také Van der Waalsovy síly. Bylo prokázáno, že tento typ reakce je vhodný pro β-glukany 

s molekulární hmotností přibližně 250 kDa [14]. 

 Pro měření polymerních roztoků a ke kvantifikaci složek tvořících buněčné stěny byly 

využity enzymové kity. Jedná se např. o produkt Glucanex (Novozymes). Je to kvasinkový 

lytický enzym, který má schopnost enzymově rozrušit β-1,3 a β-1,6 vazby. Enzymová 

degradace v kombinaci s detekcí a rozdělením mono a oligosacharidů umožní získat 

informaci o koncentraci kvasničných β-glukanů v pivě. Obsah kvasničných β-glukanů se řeší 

také kvůli jejich negativnímu vlivu na filtraci piva [14]. Použití komerčních enzymů pomohlo 

ke zlepšení čistoty a specifity enzymů. Komerční diagnostický kit obsahuje dva nezbytné 

enzymy a vzorky ječné a ovesné mouky, u kterých je znán β-glukanový obsah. Vzorky těchto 

mouk jsou použity jako standardy. Metoda byla postupně vylepšována a poskytla stabilnější 
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kolorimetrickou reakci. Enzymová metoda je známa jako McCleary metoda. S postupem času 

byla tato metoda testována, zda ji lze použít i na stanovení obsahu β-glukanů v zrnech 

ječmene. Upravenou McCleary metodu lze využít i ke stanovení obsahu β-glukanů v zrnech 

ovsa a neslazených ovesných cereáliích. Analytický podvýbor Analytické pivovarnické 

konvence (EBC) nakonec stanovil tuto metodu jako akceptovatelnou pro stanovení β-glukanů 

v zrnech ječmene, sladu, sladině i pivu. Je však nutné dodržovat určitá doporučení [20]. 

 Hlavním zájmem pro další vývoj metod pro stanovení β-glukanů je odlišení mezi β-

glukany pocházejícími z obilovin a β-glukanových frakcí kvasinek. Dále je zapotřebí 

chromatografické rozdělení vzorku pro získání více přesného určení filtračního chování. Je 

důležité získat informace nejenom o koncentraci těchto látek, ale také o jejich molekulární 

hmotnosti nebo tvaru. Je zapotřebí sledovat i asociační chování, neboť vzniklé nepravidelné 

struktury vzniklé spojováním frakcí mohou interagovat vzájemně i s jinými polymery, např. 

arabinoxylany a způsobovat tím komplikace během filtrování [14]. 

 Stanovení β-glukanů bylo také řešeno v závislosti na tom, v jakém materiálu se tyto látky 

měly kvantifikovat. Ve vzorcích ječné mouky byla sledována metoda, kterou je možno po 

určité úpravě využít i pro stanovení β-glukanů ve sladu. Vzorky ječné mouky jsou před 

vlastní analýzou vysušeny. Je tak možné stanovit hmotnost suchého vzorku. Vysušením také 

dochází k inaktivaci endogenních enzymů přítomných ve vzorku ječné nebo sladové mouky. 

 Ve většině měření se zahrnuje při výpočtu vláha vzorku, popřípadě se zahrnuje i obsah 

proteinů. Pokud se počítá s vláhou, vzorek mouky se před analýzou nesuší. Endogenní 

enzymy se poté inaktivují během inkubace vzorku s roztokem pufru v parní lázni. Poté již 

dochází k působení enzymů, např. lichenázy, což je specifická endo-(1→3 a 1→4)-β-D-

glukanasa, pocházející z Bacillus subtilis. Tento enzym je účinný na depolymerizaci a také 

solubilizaci ječného β-glukanu. Dalšími enzymy jsou celulasy, neboli endo-(1→4)-β-D-

glukanasy. Jejich schopnost hydrolyzovat tyto polysacharidy se značně liší. Enzymy bývají 

dodány ve formě komerčních přípravků, např Finizym. Avšak celulasy nemohou být využity 

při standardních zkouškách, protože dochází ke značnému uvolnění D-glukosy během 

hydrolýzy β-D-gluko-oligosacharidů, vzniklých při hydrolýze β-glukanů. Nelze tedy získat 

přesné informace o množství D-glukosy. Tento enzym také nelze využít, protože je velmi 

účinný při hydrolýze nerozpustného celulózového materiálu a obsah β-glukanů by byl 

pravděpodobně nadhodnocen díky odbourání tohoto celulózového materiálu [16]. 

 Vzorky sladu obsahují vysoké množství volné D-glukosy, která pochází z částečné 

degradace škrobu a také β-glukanů. U stanovení obsahu β-glukanů ve vzorcích sladu je 

doporučeno zařadit promývací krok, který spočívá v promytí vzorku vodným ethanolem. Toto 

promytí by mělo pomoci při odstranění volné D-glukosy a také k odstranění nižšího stupně 

polymerizace maltosacharidů a β-gluko-oligosacharidů, které také vznikly během částečného 

odbourání β-glukanů [16]. 

 Většina stanovení obsahu β-glukanů ve vzorcích sladiny a piva využívají srážecího kroku, 

kdy se jako srážecí činidlo využívá síran amonný nebo také organické rozpouštědlo. Přítomné 

β-glukanové frakce mají různé velikosti, proto mají použité srážecí podmínky pravděpodobně 

velký vliv na stanovený obsah β-glukanů. Záleží také na tom, jak dobře byl ječmen sladován 

a tudíž modifikován, na době působení srážecího činidla a také na podmínkách následné 
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centrifugace. Je zřejmé, že u vzorků sladiny je využití síranu amonného s následným 

přečištěním ethanolem velmi efektivní pro odstranění většiny maltosacharidů, které jsou 

obsaženy v β-glukanu. Vzorky piva musí být v tomto stanovení před přídavkem síranu 

amonného odplyněny [16]. 

2.7.1.1 Selektivní stanovení β-glukanů pomocí průtokové injekční analýzy 

Metody stanovení, které byly v předchozí kapitole zmíněny a byly využívany pro stanovení β-

glukanů ve sladině a pivu, trvají poměrně dlouhou dobu. FIA metoda využívající 

fluorimetrickou detekci umožní rychlé, jednoduché a přesné stanovení β-glukanového obsahu. 

FIA metoda dokáže určit obsah β-glukanů bez předchozí frakcionace dle velikostí frakcí, není 

však schopná dát informace o molekulárních hmotnostech frakcí, což je velmi důležité pro 

předpověď chování β-glukanů [17]. Měření FIA může být uskutečněno pomocí různých 

měřících sestav přístrojů a také mohou být použity různorodé podmínky stanovení [18]. 

V rámci metody byla sledována souvislost mezi iontovou silou eluentu a celkovým změřeným 

obsahem β-glukanů, respektive rozsahem přítomných molekulárních hmotností β-glukanů. 

V této souvislosti bylo zjištěno, že eluent s nižší iontovou silou detekuje pouze β-glukanové 

frakce o molekulové hmotnosti větší než přibližně 200 000 daltonů (dojde k vazbě pouze 

těchto β-glukanů na calcofluor). Při přídavku chloridu sodného dojde k postupnému zvýšení 

iontové síly eluentu, což umožní stanovit i β-glukanové frakce o nižších molekulových 

hmotnostech. β-glukanové frakce mající molekulární hmotnost menší než 10 000 daltonů, již 

nemohou být detekovány. Platí tedy, že pokud se snižuje molekulová hmotnost β-glukanů, je 

β-glukan pouze částečně vázán na calcofluor a je tedy pouze částečně detekován [17]. 

K interakci calcofluoru a β-glukanů bylo uvedeno, že zvýšení iontové síly rozpouštědla až do 

určité úrovně zvyšuje vázání barviva, ale současně také zabraňuje srážení [19]. Jako jeden ze 

zásobních roztoků je využíván roztok calcofluoru, který musí být uskladněn v neprůhledných 

nádobách, aby se ochránil před působením světla. Sestava pro měření se skládá z vysokotlaké 

pumpy, vstřikovacího ventilu (injektoru), směšovací spirály, fluorescenčního detektoru 

a integrátoru. Při stanovení β-glukanů ve sladině a pivu musí být vzorky při použití eluentů 

o nízké iontové síle zbaveny solí. Obsah solí by totiž výrazně ovlivnil fluorescenční signál 

[17]. Problémy může způsobit přítomnost maltosy ve sladině a ethanolu v pivě, neboť působí 

jako inhibitory fluorescence. Obě tyto látky mají molekulární hmotnost menší než 100 

daltonů a jsou dobře separovatelné z vysokomolekulárních β-glukanových frakcí pomocí 

gelové elektroforézy. Díky této skutečnosti byl navržen tzv. post-column FIA systém, ve 

kterém lze stanovit reálný β-glukanový obsah tím, že vzorek ještě před smícháním s roztokem 

calcofluoru projde skrz krátkou gelovou chromatografickou kolonu. Tato metoda byla 

zkoumána také z pohledu toho, že by se daly v koloně oddělit od zbylého 

vysokomolekulárního materiálu i nižší molekulární β-glukany. Všechny vzorky byly 

přefiltrovány pomocí membránového filtru. Sestava u post-column FIA systému byla 

podobná, jako u standardní FIA metody. Eluční čas byl měřen místo fluorimetru UV 

detektorem, při vlnové délce 190 nm. Na základě testů bylo zjištěno, že látky, které působí 

jako inhibitory fluorescence, mají molekulární hmotnost přibližně v rozmezí 1000–4000 

daltonů [18]. 
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 Získané měřené hodnoty během FIA metody mohou být ovlivněny také koncentrací 

calcofluoru, složením pufru, objemem dávkovaného vzorku, objemem směšovací trubice, 

teplotou, vinutím a vnitřním průměrem směšovací trubice nebo také potřebným ředěním 

vzorku a barvou vzorku piva nebo sladiny [18]. Důležitá je také rychlost eluentu, neboť 

stanovuje reakční čas mezi calcofluorem a β-glukany. Bylo uvedeno, že u piv a sladiny může 

barva vzorku způsobit snížení fluorescence. Na základě různých zkoušek bylo zjištěno, že při 

365 nm barva u světlých piv a sladin neovlivnila naměřenou fluorescenci, avšak u tmavých 

piv byl naměřen pokles fluorescence až o 20 %. Problematice je však potřeba se dále věnovat 

[19]. Hlavním ovlivnění je však způsobeno spojení calcofluoru s níže molekulárními β-

glukany. Pokud tedy dojde k separaci těchto níže molekulárních frakcí od výše molekulárních, 

získá se více specifická analýza výše molekulárních β-glukanů. Bylo také prokázáno, že 

u post-column FIA systému došlo k omezení negativního vlivu maltosy a také ethanolu [18].

 Fluorimetrické stanovení látek může být provedeno buď přímo nebo nepřímo. V přímých 

metodách je využito vlastní fluorescence látek. Nepřímé metody mohou být prováděny 

několika způsoby. Prvním způsobem je, že je stanovení založeno na tvorbě fluoreskujících 

chelátů. Vzorek reaguje s fluoreskujícím činidlem za současného zesílení fluorescence. Což se 

využívá i při měření pomocí metody FIA. Dalším možným nepřímým stanovením je využití 

zhášení fluorescence. Některé látky samy nefluoreskují a zháší tak fluorescenci látek jiných. 

Posledním typem stanovení je využití reakce, která vede k tvorbě fluoreskujícího produktu [5]. 

 Během fluorescence dochází k absorpci primárního ultrafialového záření molekulou látky 

a následně dochází k emisi sekundárního záření excitovaných molekul. Dochází k excitaci 

z vibračního stavu základní elektronové hladiny, do jedné z několika vibračních hladin 

v elektronovém excitačním stavu. Obvykle se jedná o první excitovaný singletový stav. 

Postupně dochází ke srážkám molekul, což se projevuje úbytkem energie excitované 

molekuly a ta poté přechází na nejnižší vibrační hladinu. Pokud dochází k přesunu ze 

singletového excitovaného stavu na základní elektronovou hladinu za emise fotonu a dochází 

současně k vyzáření nadbytečné energie, označuje se tento děj jako fluorescence. 

Zjednodušeně lze říci, že excitovaná molekula tedy přechází vyzářením nadbytečné energie 

na základní hladinu [6]. 

 

Obr. 8: Schéma FIA systému s A) jednou pumpou, B) post-column uspořádáním [18] 

1 – roztok calcofluoru 

2 –  pumpa 

3 –  injektor 

4 –  směšovací spirála 

5 –  integrátor 

6 –  detektor 

7 –  odpad 

8 –  roztok destilované vody 

9 –  krátká kolona 
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2.7.2 Metody stanovení arabinoxylanů 

V současné době je pro stanovení arabinoxylanů v moukách využíváno několik metod. Pro 

stanovení dietní vlákniny se využívá enzymaticko-gravimetrická metoda. V této metodě jsou 

neškrobové polysacharidy izolovány odstraněním škrobu a proteinů ze vzorku, následně je 

zbytek vzorku vážen. Tato metoda není vhodná pro stanovení arabinoxylanů v moukách, 

protože se získá velmi malá koncentrace látky a také tato metoda není dostatečně specifická 

[21]. 

 Lze také využít chromatografické metody, během níž je vzorek hydrolyzován za vzniku 

monomerní formy a arabinoxylany jsou následně kvantifikovány jako součet arabinosy 

a xylosy. Tyto dvě sloučeniny jsou separovány pomocí kapalinové nebo plynové 

chromatografie. Chromatografické metody jsou přesné a rozliší arabinosu a xylosu. Příprava 

pro měření je složitější a trvá delší dobu. Velkou výhodou chromatografieckého měření je, že 

se získá více informací o struktuře a také vlastnostech arabinoxylanů [21, 32]. Methylační 

analýza využívající plynovou chromatografii a plynovou chromatografii s hmotnostní 

spektrometrií dokáže rozlišit pozice glykosidických vazeb mezi monosacharidovými 

jednotkami vyskytujících se v polysacharidech, oligosacharidech, glykopeptidech 

a glykolipidech [32]. 

 Další používanou metodou jsou kolorimetrické metody, kdy vzniká barevný komplex 

cukerných derivátů. Intenzita zbarvení je úměrná koncentraci arabinoxylanů a stanoví se 

spektrofotometricky. Během měření se využívají koncentrované kyseliny a získá se pouze 

celkové množství arabinoxylanů bez bližší informace o jejich složení nebo struktuře. Průběh 

kolorimetrického měření navíc mohou ovlivňovat sloučeniny, které se neřadí mezi 

arabinoxylany [21]. 

 Arabinoxylany lze také stanovit pomocí vysoko účinné iontové výměnné chromatografie 

[33]. 

 Metody měření arabinoxylanů mohou být manuální, ale také automatizované. 

Kolorimetrické metody jsou více vhodné pro rychlejší stanovení a také se mohou lépe převést 

na automatický proces, než metody chromatografické. Kolorimetrické stanovení obsahu cukrů 

využívá hydrolýzu arabinoxylanů na furfural působením horké 12 % kyseliny chlorovodíkové 

za vzniku barevného zabarvení [21]. Konkrétně se jedná o tradiční Tollensovu metodu 

stanovení arabinoxylanů. Tato metoda je poměrně časově náročná. Nevýhodou také je, že 

může docházet k oxidaci orcinol-železitého chloridu kyslíkem. Během samotné reakce 

dochází k destilaci vzniklého furfuralu. Furfural reaguje s barevným reagentem (orcinol-

železitým chloridem). Vzniklý produkt vykazuje charakteristickou absorbanci při 630 nm. 

Furfural je následně stanoven kolorimetricky nebo pomocí plynové kapalinové 

chromatografie. Při vylepšeném kolorimetrickém stanovení se odečítá absorbance destilátu při 

dvou vlnových délkách (280 nm a 290 nm). Měření při dvou vlnových délkách napomohlo 

eliminaci spektrální interference 5-hydroxymethyl-2-furaldehydu, který se vyskytoval ve 

vzniklém destilátu a zkresloval tak měření furfuralu, neboť se jejich absorbance pohybuje 

přibližně při stejné vlnové délce (280 nm). Vlnová délka při 280 nm je označována jako 

isoabsorpční bod a vlnová délka při 290 nm jako stanovovaná vlnová délka [21, 22, 23]. 
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 Přítomnost arabinoxylanů má také velký vliv na vlastnosti papíru, tato metoda je tedy 

využívána i ke stanovení arabinoxylanů ve dřeních různých typů dřevin nebo travin. Kromě 

metody ve které vzniká furfural po působení 12 % kyseliny chlorovodíkové, která patří mezi 

kolorimetrické metody stanovení, se pro stanovení arabinoxylanů ve dřeni může použít 

i plynová chromatografie, iontová chromatografie nebo různé destilační metody stanovení. Při 

kolorimetrickém stanovení byl jako referenční vzorek pro spektrofotometrické měření použit 

12 % roztok kyseliny chlorovodíkové. [21, 22, 23]. Metoda orcinol-kyselina chlorovodíková 

byla ovlivněna přítomností hexos. Účinek hexos byl omezen odstraněním glukosy pomocí 

fermentace. Tato metoda umožnila rozlišit mezi celkovým obsahem arabinoxylanů, mezi 

arabinoxylany rozpustnými ve vodě a mezi těmi, které jsou enzymově extrahovatelné. Metoda 

orcinol-kyselina chlorovodíková byla vylepšena měřením absorbance při dvou vlnových 

délkách. Díky tomu se vyloučilo ovlivňování měření přítomnými hexozami, které 

nadhodnocovaly stanovený obsah arabinoxylanů [21]. 

 Další využívanou kolorimetrickou metodou je tzv. Douglasova. Metoda bývá také 

označována jako phloroglucinolová. V této metodě je absorbance taktéž stanovena při dvou 

vlnových délkách, čímž se zamezí negativnímu ovlivňování hexosami. Obsah arabinoxylanů 

v cereálních výrobcích, které obsahují vyšší vláknitý obsah, lze stanovit také touto metodou. 

Douglasova metoda je poměrně rychlá a jednoduchá. Je zde však problém se stabilitou 

extrakčního roztoku a také s blednutím získaného zabarvení, pokud se vzorky ihned neměří 

[21]. 

 Arabinoxylany byly také stanovovány pomocí plynové a kapalinové chromatografie jako 

součet anhydro-xylosy a anhydro-arabinosy. Stanovovaly se alditol-acetáty, které vznikly po 

hydrolýze kyselinou sírovou. Pomocí plynové a kapalinové chromatografie byly analyzovány 

vzorky mouky, byla z nich získána informace o celkovém obsahu arabinoxylanů a také 

kapalné extrakty mouky, z kterých byly získány informace o arabinoxylanech 

extrahovatelných vodou. Jako vnitřní standard byl použit inositol [21]. 

 Arabinoxylany, které nejsou extrahovatelné vodou, jsou většinou extrahovatelné 

alkalickými roztoky, např. hydroxidem sodným nebo hydroxidem draselným. Arabinoxylany, 

které byly extrahovány alkalickým roztokem, se stanou rozpustnými ve vodě a mohou být 

ředěny vodou. Celkové arabinoxylany mohou být také rozpuštěny při částečné kyselé 

hydrolýze za mírných podmínek [21].  

 Pozornost byla věnována také isolaci ve vodě rozpustných a nerozpustných arabinoxylanů, 

která probíhala ve větším měřítku. Vzorek pro stanovení byla pšeničná mouka. Isolace 

arabinoxylanů probíhala tak, že se nejdříve smíchal vzorek mouky a vody, v množství 50 kg 

vzorku na 150 l vody. Následně byla směs centrifugována, vzniklý supernatant byl tepelně 

zpracován a posléze zkoncentrován pomocí křižné průtokové ultrafiltrace. Tímto postupem za 

působení amyloglukosidasy byl získán obsah ve vodě rozpustných arabinoxylanů. Obsah ve 

vodě nerozpustných arabinoxylanů se získal dalším procesem za působení alkalasy a poté 

termamylu. Oba získané produkty byly nakonec vymraženy. Obsah arabinoxylanů ve vzorku 

mouky byl stanoven pomocí kapalinové a plynové chromatografie, jako součet arabinosy 

a xylosy. I když jsou arabinoxylany rozpustné ve vodě kontaminovány proteiny, mohou být 

i přesto využity pro technologické experimenty. Pokud by bylo potřeba získat arabinoxylany 
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rozpustné ve vodě o vyšší čistotě, získají se srážením ethanolem. Obsah proteinů také snižuje 

přídavek alkalasy během křižné průtokové analýzy. Účelem je rozrušit ve vodě rozpustné 

proteiny a odstranit peptidy. Arabinoxylany nerozpustné ve vodě obsahují kontaminující 

škrob, avšak v proteinech je jejich obsah nízký a pro technologické experimenty přijatelný 

[24]. 

 Arabinoxylany jsou také přibližně v 28 % množství přítomny v mlátu. Každoročně je 

napříč Evropou produkováno několik desítek milionů tun této odpadní suroviny [26, 27]. 

Mláto je odváženo buď na skládku, nebo může být využito jako krmivo pro zvířata. 

Arabinoxylany, které jsou v mlátu přítomny, nejsou většinou extrahovatelné ve vodě, je tedy 

nutné zvolit chemickou popřípadě enzymatickou metodu pro jejich extrakci. Extrahuje se 

slabými a silnými alkalickými roztoky s následnou extrakcí alkalickým roztokem a směsí 

feruloyl esterasy a glykosid hydrolasy. Oproti běžné využívané extrakci byl sledován účinek 

ultrazvukové asistované extrakce. Tato metoda používá akustickou energii a rozpouštědla 

k extrakci cílené sloučeniny z různých rostlinných matric. Ultrazvukové tlakové vlny 

a výsledná kavitace způsobí narušení buněčných stěn za uvolnění buněčného obsahu do 

extrakčního média. Obsah arabinoxylanů byl posléze ve finálním extraktu určen jako součet 

celkového množství arabinosy a celkového množství xylosy, která byla kvantifikována 

methylační analýzou po opravě přítomnosti arabinogalaktanů a to za předpokladu, že poměr 

arabinosy a galaktosy byl 0,7 [26]. Při použití ultrazvukové asistované extrakce bylo zjištěno 

nižší množství cukrů oproti alkalické extrakci a to okolo 20 % [25]. Bylo to nejspíše 

způsobeno tím, že ultrazvuková asistovaná extrakce byla účinnější v extrakci polysacharidů 

přítomných v buněčných stěnách mláta, než alkalická extrakce a došlo během ní ke zvýšené 

degradaci za tvorby kratších polymerů, které byly pravděpodobně rozpustné v ethanolu, 

a bylo tedy zjištěno jejich menší množství. Vysoká intenzita ultrazvukových vln také může 

rozrušit polymerní struktury, které mohou negativně ovlivnit výsledné polysacharidy. 

Ultrazvuková asistovaná extrakce ovšem poskytuje i řadu výhod. Značně se zkrátí extrakční 

doba, spotřeba rozpouštědla a extrakční teploty a také se sníží spotřeba energie. Získají se 

také polysacharidy o vyšší čistotě a nedochází k významným strukturním změnám a změnám 

ve funkčních vlastnostech. Výhodou také je, že byly výsledné arabinoxylany zbaveny škrobu. 

Arabinoxylany získané při této extrakci byly také více větvené, oproti arabinoxylanům 

získaných alkalickou extrakcí, což umožní provést další extrakci a mohou se tak získat 

arabinoxylanové struktury pro různé další možné aplikace [26]. 

 Z důvodu potenciální aplikace arabinoxylanů v průmyslu je nutné optimalizovat alkalickou 

extrakci a to zejména vlivem tří parametrů. Jedná se o extrakční dobu, koncentraci 

alkalického činidla a teplotu bez toho, aby byla negativně ovlivněna kapacita pro tvorbu gelu 

[30]. 

 Během jedné studie byla navržena kombinovaná metoda, která dovedla stanovit jak 

arabinoxylany, tak fruktany, což jsou lineární nebo větvené polymery fruktosy, v jejichž 

struktuře může nebo nemusí být přítomna v řetězci nebo na kraji řetězce molekula glukosy. 

Toto společné stanovení bylo testováno ve vzorcích pšeničné mouky a bylo založeno na 

přímé hydrolýze arabinoxylanů a fruktanů kyselinou s následnou kvantifikací těchto látek 

pomocí vysoko účinné chromatografie. Toto stanovení se ukázalo být rychlé, spolehlivé 
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a vhodné pro stanovení velkého množství vzorků. Tuto kombinovanou metodu lze využít 

i pro jiné druhy obilovin [33]. 

2.7.2.1 Selektivní stanovení arabinoxylanů pomocí Douglasovy metody 

Metoda byla nejdříve určena pro stanovení arabinoxylanů v pšeničné mouce. Později se 

metoda začala využívat i pro stanovení obsahu arabinoxylanů v ječné mouce [22]. 

 Principem metody je, že připravený vzorek reaguje během varu s extrakčním roztokem za 

vzniku růžovo-oranžového zabarvení roztoku. Zabarvení se měří spektrofotometricky ve 

viditelné oblasti při dvou vlnových délkách (552 a 510 nm). Arabinoxylany mohou být 

stanoveny dokonce, i když jsou přítomny v nadbytku jiné interferující cukry, neboť je 

výsledná absorbance dána rozdílem dvou zmíněných změřených absorbancí. Absorbance se 

po vychlazení měří ihned, aby nedošlo k již uvedenému blednutí zabarvení roztoku. Přídavek 

vody je důležitý. Pokud by voda nebyla přidána do vzorku blanku, byl by blank po varu 

zbarven do oranžovo-červené barvy, zatímco po přídavku vody se získá bezbarvý vzorek 

blanku. Oranžovo-červené zbarvení vzorku blanku bez přídavku vody by tedy poskytlo 

negativní hodnoty, neboť by byla získána větší absorbance při 510 nm než při 552 nm. Jak již 

bylo uvedeno, navážka vzorku je velmi malá a pohybuje se v rozmezí 4,5–5,5 mg. Navážku 

by bylo možno zdvojnásobit, avšak poté by bylo potřeba vzorek dostatečně naředit, neboť 

vzorek o hmotnosti více jak 10 mg  s vysokým obsahem otrub by produkoval příliš vysoké 

zbarvení [22]. 

 Z důvodu zmíněné špatná stability extrakčního roztoku a také blednutí získaného zabarvení, 

pokud se vzorky ihned neměří, byla snaha tento proces automatizovat. Cílem bylo zajistit 

odpovídající výtěžek arabinoxylanů, jednoduchost a také rychlost měření. 

V automatizovaném procesu se využíval auto-analyzér, který byl vybaven peristaltickou 

pumpou, dvěma termostaty obsahující skleněné spirály a spektrofotometrem, který byl 

propojen s počítačem. Analýza se skládala ze dvou kroků. Nejdříve se jednalo o rozpuštění 

arabinoxylanů působením horké zředěné kyseliny, bylo tak získáno celkové množství 

arabinoxylanů. Nebo byly rozpuštěny arabinoxylany ve vodě a byly tak získány 

arabinoxylany, které jsou extrahovatelné ve vodě. Posléze byly kolorimetricky stanoveny 

rozpuštěné pentosu obsahujících polymery pomocí plynulého průtokového autoanalyzátoru. 

Během automatizovaného stanovení byl vzorek vstříknut do průtoku extrakčního roztoku. 

Následně byly roztoky smíchány ve skleněné spirále, poté prošly dvěma ohřívacími lázněmi, 

které byly zahřáty na 96 °C. V dalších dvou spirálách byly roztoky ochlazeny a v průtokové 

cele spektrofotometru byly změřeny absorbance při dvou vlnových délkách (550 nm 

a 510 nm). Změřený signál byl vyhodnocen specifickým programem pomocí počítače [21]. 

 Při srovnání Douglasovy metody a automatizované Douglasovy metody bylo zjištěno, že 

automatizace napomůže snížit nepřesnost metody. Pomocí auto-analyzátoru se zamezí 

nestabilitě extrakčního roztoku a také blednutí zabarvení. Metoda také umožňuje stanovit 

velké množství vzorků. Nepřesnosti mohou být při klasické Douglasově metodě způsobené 

velmi malou navážkou vzorku mouky. U klasické metody se navážka pohybuje okolo 5 mg, 

při automatickém procesu je navážka vyšší, což zajistí přesnější měření. Automatizovaná 

metoda udává tedy podobné výsledky jako metoda klasická, vyznačuje se však vyšší přesností. 
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Nevýhodou metody je, že se nezíská informace o struktuře, tedy poměr mezi zastoupením 

arabinosy a xylosy [21]. 

 Phloroglucinolová metoda může být ovlivněna přítomností fruktosy a sacharosy, které se 

mohou vyskytovat v některých cereálních produktech. Tyto látky hodnotu arabinoxylanů 

podhodnocují. Uronové kyseliny obsah arabinoxylanů naopak nadhodnocují. Přítomnost 

velkého množství škrobu a proteinů, které tvoří hlavní složky mouky, obsah arabinoxylanů 

neovlivňuje. Pro stanovení arabinoxylanů je tedy zapotřebí znát také složení mouky [21]. 

Douglasova metoda stanovení arabinoxylanů je považována za více přesnou, než Tollensova 

destilační metoda [22]. 

 Jak již bylo zmíněno, k měření se využívá UV-VIS spektrofotometru. Během UV-VIS 

spektrofotometrie dochází k absorpci ultrafialového a viditelného záření molekulami vzorku. 

UV-VIS spektrofotometrie se měří v oblasti 200-800 nm. Molekuly vzorku absorbují záření 

a dochází k excitaci jejich valenčních elektronů [7]. 

 Vzorek se během měření nalije do kyvety a sleduje se dopadající zářivý tok označený jako 

0φ . Procházející dopadající zářivý tok je snížen o absorbované, rozptýlené a odražené záření. 

Nejvíce úbytku dopadajícího záření je způsobeno absorpcí záření. Absorbance A je vyjádřena 

tzv. Lambert-Beerovým zákonem. Tento zákon platí jen u zředěných roztoků, které mají 

koncentraci přibližně do 20
-2

 mol·dm
-3

. Pokud je přítomno víc složek, celková absorbance je 

dána součtem dílčích absorbancí těchto složek [7]. 

 Lambert-Beerův zákon je vyjádřen rovnicí: 

lcεA α    (1) 

εα – molární absorpční koeficient [dm
3
·mol

-1
·cm

-1
] 

c – látková koncentrace [mol·dm
-3

] 

l – tloušťka absorbující vrstvy (kyvety) [cm]
 

 

 Absorbance je také definovaná jako záporný dekadický logaritmus transmitance. Pokud je 

absorpce záření nulové, je nulová také absorbance. Pokud je však absorpce záření nulová, 

transmitance je poté jednotková, nabývá tedy 100 %. Pokud dochází k růstu absorpce záření, 

roste také absorbance [7]. 

 Transmitance T označuje tu část záření, která prošla vzorkem. Udává se v procentech. 

Pokud se hodnota transmitance blíží nulové hodnotě, blíží se absorbance k nekonečnu [7]. 

logT
φ

φ
A 0    (2) 

0φ

φ
T    (3) 

ϕ0 – záření dopadající na vzorek 

ϕ – záření prošlé vzorkem 
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3.    PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Přístroje a pomůcky 

a) Stanovení β-glukanů 

Sestava na stanovení β-glukanů (SIPOCH spol.s.r.o.) – čerpadlo, pumpa, injektor, 

fluorescenční detektor FL2000, vyhodnocovací zařízení 

Mlýnek s plynulým mikrometrickým seřízením broušení – mlecí kameny 

Váhy Mettler Toledo s přesností na 0,01 g, PG 503-S 

Analytické váhy Sartorius s přesností na 0,0001 g 

Chlazená centrifuga Sigma 3K30 

Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex 

Vodní lázeň Julabo TW 20 

pH metr InoLab pH level 2 

Rotační míchadlo 

Mlýnek na homogenizaci vzorku 

Zkumavky s teflonovou šroubovací zátkou 

Dávkovač kapalin Vitlab simplex 50 ml; Lab max Witeg 5 ml 

Skládané filtry Whatman, 595
2

1
, průměr 185 mm 

Nálevky, kádinky, odměrné baňky, automatické pipety, stopky 

b) Stanovení arabinoxylanů 

Mlýnek s plynulým mikrometrickým seřízením broušení – mlecí kameny 

Laboratorní mlýnek A 10 IKA s řezacími noži 

Analytické váhy Sartorius research s přesností na 0,0001 g 

Váhy Mettler Toledo PG 503-S s přesností na 0,01 g 

Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex 

Vodní lázeň Julabo TW 20 

Spektrofotometr pro UV-VIS Cary 1E, Varian 

Kádinky, odměrné válce, odměrné baňky, automatické pipety, skleněné zkumavky se 

zábrusem, stopky 

Dávkovač o objemu 1-10 ml, Dispensette Organic, Brand 

3.2 Použité chemikálie 

a) Stanovení β-glukanů 

Deionizovaná voda  

Azid sodný, Sigma-Aldrich s.r.o. (USA) 

Glycin, Sigma-Aldrich s.r.o. (USA) 

Calcofluor, AK Scientific, Inc. (USA) 

Standard β-glukanu, Biocon (Velká Británie) 

Hydroxid sodný, Sigma-Aldrich s.r.o. (Švédsko) 

Kyselina sírová, Penta (Česká republika) 
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b) Stanovení arabinoxylanů 

Deionizovaná voda 

Kyselina octová ledová, Honeywell Fluka (Německo) 

Kyselina chlorovodíková, Sigma-Aldrich s.r.o. (Rakousko) 

Phloroglucinol, Sigma-Aldrich s.r.o. (Čína) 

Ethanol, Merc Emplura (Německo) 

D-(+)-glukosa, Sigma-Aldrich s.r.o. (USA) 

D-(+)-xylosa, Sigma-Aldrich s.r.o. (Čína) 

3.3 Materiál 

Obsah β-glukanů a arabinoxylanů byl stanovován v devatenácti odrůdách zrna ječmene 

jarního, přehled odrůd uvádí Tab. 2. Obsah β-glukanů a arabinoxylanů byl také analyzován 

v pěti různých typech piv, jejichž přehled je znázorněn v Tab. 3. Složení vzorků piv je 

uvedeno v příloze v Tab. 8. 

Tab. 2: Seznam stanovovaných odrůd ječmene jarního 

Číslo vzorku Odrůda Číslo vzorku Odrůda 

1 Pionier 11 Vendela 

2 Libuše 12 Petrus 

3 Manta 13 Laudis 550 

4 Tango 14 Sunshine 

5 KWS Amadora 15 Kangoo 

6 Kampa 16 Xanadu 

7 KWS Irina 17 Sebastian 

8 Francin 18 Bojos 

9 Odyssey 19 Malz 

10 Overture   

Tab. 3: Seznam vzorků piv 

Číslo vzorku Název a typ piva 

1 Světlý ležák 

2 Nealkoholické pivo 

3 Tmavý ležák 

4 Pšeničný ležák 

5 Světlé výčepní pivo 

3.4 Pracovní postup 

3.4.1 Stanovení obsahu β-glukanů 

Obsah β-glukanů byl stanoven pomocí FIA metody. Metoda je vhodná pro stanovení obsahu 

β-glukanů v zrnu ječmene, sladu, sladině a nápojích (např. pivo). Během měření byl vzorek 

vstřikován do tekoucího nosného proudu tlumivého roztoku (glycinový pufr) a činidla 
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(calcofluor). Vzniklé komplexy s calcofluorem byly detekovány pomocí fluorescenčního 

detektoru [34]. 

 Celkové uspořádání měřící sestavy je ukázáno na Obr. 9. Přístroj se skládá z počítače, 

pumpy (čerpadla), dávkovače a fluorescenčního detektoru. Roztoky využívané pro měření 

jsou umístěny v chladicím boxu, ve kterém je udržována teplota 15 °C. 

Obr. 9: Sestava pro měření β-glukanů 

 Na začátku každého měření byly proměřeny kalibrační standardní roztoky, které byly 

připraveny naředěním ze zásobního roztoku čistého β-glukanu deionizovanou vodou. 

 Roztok sladiny byl získán kongresním způsobem rmutování a mohl být proměřen bez 

jakékoliv úpravy. Obsah naměřených β-glukanů u vzorku sladiny byl odečten přímo z křivky 

(viz. Obr. 11). Množství β-glukanů ve sladině se uvádí v mg/l v celých číslech. 

 Vzorek piva bylo nutno před měřením odplynit v ultrazvukové lázni. Po odplynění se 

postupovalo stejně jako se vzorky sladiny. Obsah β-glukanů v pivu se odečetl také přímo 

z křivky v mg/l v celých číslech [34]. 

Obr. 10: Ukázka kalibrační závislosti u stanovení β-glukanů 

3.4.1.1 Příprava pevných vzorků 

50 ± 0,5 mg ječné mouky nebo 200 ± 0,5 mg sladové mouky bylo naváženo do pyrexových 

zkumavek opatřených teflonovou zátkou. Následně se přidalo 10 ml deionizované vody. Směs 

byla promíchána, uzavřena zátkou a vzorky byly následně umístěny na 1 hodinu do vroucí 
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vodní lázně. Poté se vzorky ochladily na laboratorní teplotu a bylo přidáno přibližně 10 ml 

kyseliny sírové (0,075 M). Směs byla opět uzavřena zátkami a byla inkubována ve vroucí 

vodní lázni 10 ± 0,5 minut. Následně byl vzorek ochlazen a zcentrifugován při nejméně 

8000 otáčkách/minutu po dobu 10 minut. Po centrifugaci byly vzorky přefiltrovány přes 

skládaný filtr. Takto získaný roztok vzorku bylo možno použít pro vlastní analýzu [34]. 

Obsah β-glukanů v zrnu ječmene a sladu byl dopočítán podle následující rovnice. 

  nM100

100BL
BS




   (4) 

BS – obsah β-glukanů v zrnu ječmene a sladu [%] 

BL – obsah β-glukanů odečtených z křivky [mg/l] 

M – vláha vzorku [%] 

n – navážka vzorku [mg] 

100 – koeficienty přepočtu na procenta a sušinu 

 

 Obsah β-glukanů v zrnu ječmene a sladu je uveden v procentech na dvě desetinná místa 

[34]. 

Při měření se využívala sestava Gilson a také počítač s vyhodnocovacím programem Clarity. 

Podmínky během měření byly následující: 

- průtok reagentu činil 2 ml/min 

- množství dávkovaného vzorku bylo 5 μl 

- směšovací kolona měla délku 150 cm 

- vlnové délky detektoru byly 360 nm (excitace) a 424 nm (emise) 

Vzorky byly před vlastním stanovením ředěny deionizovanou vodou [34]. 

Obr. 11: Ukázka záznamu analýzy β-glukanů metodou FIA 

3.4.2 Stanovení obsahu arabinoxylanů 

Obsah arabinoxylanů byl měřen pomocí Douglasovy metody. Tato metoda umožňuje měřit 

arabinoxylany v zrnu ječmene, mladině a sladině. Vzorek pomletého zrna ječmene a vzorek 

sladiny reaguje s extrakčním roztokem, který je složen z kyseliny octové, kyseliny 

chlorovodíkové, fluoroglucinolu (vzniká smícháním pevného fluoroglucinolu a absolutního 

ethanolu) a vodného roztoku glukosy. Bezbarvé zabarvení roztoků se během reakce mění na 

růžovo-oranžové. Toto zbarvení je měřeno spektrofotometricky při dvou vlnových délkách 

(552 a 510 nm) [35]. 
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Obr. 12: Získané růžovo-oranžové zabarvení vzorků během stanovení arabinoxylanů 

3.4.2.1 Měření kalibrační závislosti 

Kalibrační závislost byla jak u vzorku zrna ječmene, tak u vzorků sladiny stanovena na D-(+)-

xylosu. U sladiny se navážilo 0,1 ± 0,01 g, u zrna ječmene 0,2 ± 0,01 g D-(+)-xylosy. Poté byl 

již postup u obou stanovení stejný. Navážka D-(+)-xylosy byla rozpuštěna v ultrazvukové 

lázni v malém množství deionizované vody. Roztok byl kvantitativně převeden do 100 ml 

odměrné baňky a objem byl doplněn po rysku deionizovanou vodou (roztok A). Z tohoto 

roztoku bylo odměřeno 10 ml do druhé 100 ml odměrné baňky a objem byl opět doplněn po 

rysku deionizovanou vodou (roztok B). Z roztoku B byly odpipetovány potřebné objemy 

roztoku, které byly také doplněny deionizovanou vodou. Dále se postupovalo stejně jako 

u stanovení arabinoxylanů. Do zkumavky byl odměřen 1 ml naředěného roztoku vzorku 

a bylo přidáno 5 ml čerstvě připraveného extrakčního roztoku. Blank byl připraven 

smícháním 1 ml deionizované vody a 5 ml extrakčního roztoku [35]. 

Obr. 13: Kalibrační závislost pro stanovení obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene 
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Obr. 14: Kalibrační závislost pro stanovení obsahu arabinoxylanů ve sladině 

3.4.2.2 Příprava vzorku sladiny 

5 ml vzorku sladiny v odstředivých zkumavkách s uzávěrem bylo přesráženo přes noc 

v lednici 25 ml ethanolu. Další den byly vzorky odstředěny 15 minut při 

10 000 otáčkách/minutu. Vzniklý supernatant byl slit a ke sraženině bylo přidáno 5 ml 

deionizované vody. Zkumavky byly umístěny přibližně na 1 hodinu na třepačku. Pro vlastní 

stanovení byl vzorek 25 krát naředěn deionizovanou vodou. Do připravených zkumavek byl 

napipetován 1 ml naředěněho vzorku a bylo přidáno 5 ml čerstvě připraveného extrakčního 

roztoku. Zkumavky byly uzavřeny zátkami a byly umístěny na 25 minut do vroucí vodní 

lázně. Vzorky byly následně ochlazeny a byla změřena absorbance. Každý vzorek byl 

proměřen ve třech paralelních měřeních. Smícháním 1 ml deionizované vody a 5 ml 

extrakčního roztoku byly připraveny dva vzorky blanku [35]. 

Obsah arabinoxylanů ve sladině byl vypočítán podle následující rovnice. 

2510kPS    (5) 

PS – obsah arabinoxylanů ve sladině [mg/l] 

k – koeficient kalibrační křivky 

10 – přepočet z mg/100 ml na mg/l 

25 – ředění vzorku 

 

Výsledný obsah arabinoxylanů ve sladině je uveden v mg/l, v celých číslech [35]. 

3.4.2.3 Příprava pevných vzorků 

Vzorek zrna ječmene byl pomlet a bylo naváženo 4,5–5,5 mg ječné mouky do zkumavek. 

Bylo přidáno 2 ml deionizované vody a 10 ml čerstvě připraveného extrakčního roztoku. 

Blank byl připraven smícháním 2 ml deionizované vody a 10 ml extrakčního roztoku. 

Následný postup měření byl stejný jako u vzorků sladiny. 

Výsledný obsah arabinoxylanů v ječmeni byl počítán podle rovnice uvedené níže a je 

vyjádřen v procentech, na dvě desetinná místa [35]. 
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M – vláha vzorku [%] 

n – navážka vzorku [mg] 

100 – koeficient přepočtu na procenta a sušinu 

3.4.3 Způsob přípravy kongresní sladiny 

Do rmutovací kádinky se naváží 50 g hrubě rozemletého vzorku sladu. Za stálého míchání se 

přidá 150 ml destilované vody, která má teplotu 45 °C. Rmutovací kádinka se ihned umístí do 

rmutovací lázně, která má teplotu také 45 °C a proběhne 30 minutové rmutování. Posléze se 

teplota zvyšuje až na 70 °C tak, že se každou minutu zvýší teplota rmutu o 1 °C. Po dosažení 

70 °C se přidá 100 ml destilované vody 70 °C teplé a při této teplotě se udržuje 1 hodinu. Po 

hodině se rmut ochladí přibližně během 10–15 minut ve rmutovací lázni studenou vodou na 

20 °C a obsah se dováží na 450 g destilovanou vodou. Poté se obsah rmutovací kádinky opět 

důkladně promíchá a vzniklý rmut se přefiltruje přes skládaný filtr. Prvních 100 ml získaného 

filtrátu se vrací zpět k opětovné filtraci. Samotná filtrace je ukončena, když mláto popraská. 

Pokud k tomu nedojde, je filtrace ukončena po dvou hodinách [13]. Takto připravená sladina 

je použitelná pro stanovení obsahu β-glukanů a arabinoxylanů. 

3.4.4 Validace a optimalizace stanovení obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene 

Validace je proces, který je nezbytný k prokázání, že analytický proces nebo jeho část probíhá 

standardním předpokládaným způsobem a určuje přijatelné limity pro proměnné procesu [44]. 

S validací souvisí i opakovatelnost, která uvádí těsnost souhlasu mezi výsledky, které byly 

získány při měření stejného analytu. Analyt je měřen stejnou metodou, stejným 

experimentátorem, pomocí stejného přístroje a za stejných podmínek. Opakovatelnost se 

určuje během krátkého časového intervalu [46]. 

 V rámci validace byl vybrán jeden vzorek zrna ječmene, který byl pomlet na mlýnku 

a následně byl desetkrát navážen pro samotné stanovení. Vyhodnocením získaných obsahů 

arabinoxylanů byla získána kombinovaná nejistota měření. 

 Měření proběhlo poté ještě jednou. Byl využit stejný vzorek, který byl však pomlet na 

jemnějším mlýnku. Ze získaných dat byla také dopočítána kombinovaná nejistota měření. 

Z obou získaných kombinovaných nejistot měření byly dopočítány rozšířené nejistoty měření. 

3.4.5 Optimalizace stanovení obsahu arabinoxylanů ve sladině 

Během optimalizace byly sledovány změny způsobené přidáním různého objemu ethanolu 

a následně byl také sledován vliv různě dlouhé doby varu vzorků ve vroucí vodní lázni. 

 Ethanol se při měření obsahu arabinoxylanů ve sladině využívá jako extrakční činidlo. 

Standardně se využívá přídavku 25 ml ethanolu. V rámci měření byl sledován přídavek 5, 10, 

15, 20, 25, 30 a 35 ml ethanolu. 

 Další částí optimalizace bylo sledování vlivu různě dlouhé doby varu, konkrétně byl 

sledován obsah arabinoxylanů ve sladině po 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 minutách varu. 

 Doba varu, která je během měření standardně využívaná, činí 25 minut. Ke stanovení se 

využilo sladiny, která byla vysrážena standardním přídavkem 25 ml ethanolu. 

3.4.6 Statistické vyhodnocení naměřených dat 

Při vyhodnocení naměřených dat byly využity následující statistické parametry: 
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3.4.6.1 Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr se vypočítá podle vztahu [45]: 
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3.4.6.2 Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka uvádí rozptýlení jednotlivých hodnot okolo aritmetického průměru 

a vypočítá se podle vztahu [45]: 
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3.4.6.3 Relativní směrodatná odchylka 

Relativní směrodatná odchylka uvádí procentuální rozptýlení oproti aritmetickému průměru 

a je vyjádřena následujícím vztahem [45]: 

100
x

s
s r    (9) 

4.    VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Validace a optimalizace stanovení obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene 

V rámci validace a optimalizace byla z naměřených hodnot vypočítána rozšířená nejistota 

měření pro stanovení obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v Tab. 4. 

Tab. 4: Naměřené hodnoty obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene během validace a optimalizace 

Číslo měření 

Obsah 

arabinoxylanů 

hrubší mlýnek 

Obsah 

arabinoxylanů 

jemnější mlýnek 

% % 

1 2,48 3,42 

2 2,77 4,28 

3 3,1 4,79 

4 2,81 4,68 

5 3,23 4,98 

6 2,41 4,82 

7 3,34 4,63 

8 3,67 5,13 

9 3,3 3,95 

10 3,25 3,61 

Průměr 3,04 4,43 

Směrodatná odchylka 0,40 0,59 
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 Na základě získaných výsledků byl dopočítán průměr a směrodatná odchylka naměřených 

hodnot. Následně byla dopočítána kombinovaná nejistota měření (relativní směrodatná 

odchylka sr) podle rovnice [46]: 

x

s
s r    (10) 

s – směrodatná odchylka 

x  – aritmetický průměr dat 

Rozšířená nejistota byla poté dopočítána z kombinované nejistoty měření s použitím 

následujícího vztahu [46]: 

100s2U r%95    (11) 

2 – koeficient rozšíření ( 2k  ) 

sr – kombinovaná nejistota 

 Po naměření dat byla vypočítána rozšířená nejistota měření. U měření, ve kterém byl 

využit hrubší mlýnek, byla stanovena tato nejistota na 26,7 % Při využití jemnějšího mlýnku 

tato nejistota činila 26,6 %. I když jsou rozšířené nejistoty měření téměř shodné, jemnější 

mletí zaručilo lepší rozemletí a homogenizaci arabinoxylanů přítomných v endospermu 

a v pluchách zrna ječmene. Během měření jemněji pomletého vzorku ječné mouky byly 

získány vyšší hodnoty obsahu arabinoxylanů. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4. 

Získaný vyšší obsah arabinoxylanů lze vysvětlit tím, že byl vzorek mouky během použití 

jemnějšího mlýnku dokonale rozemlet. Po vlastní reakci vzorku s extrakčním roztokem za 

varu bylo také získáno více intenzivní zabarvení vzorků, než u stanovení mouky získané 

pomletím na hrubším mlýnku a vzorek mouky byl působením extrakčního roztoku díky své 

homogenitě naprosto rozpuštěn. U hrubšího mletí, vzhledem k nedostatečné homogenitě 

a neúplnému rozpuštění vysrážených arabinoxylanů, byla výtěžnost stanovení arabinoxylanů 

nižší, než u jemnějšího mletí. Jemnější mlýnek je proto pro stanovení vhodnější. 
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4.2 Optimalizace stanovení obsahu arabinoxylanů ve sladině 

4.2.1 Vliv množství přidaného ethanolu 

Obr. 15: Grafické znázornění závislosti změřeného obsahu arabinoxylanů na množství přidaného 

extrakčního činidla 

Během měření byla získána závislost obsahu arabinoxylanů na množství přidaného ethanolu, 

tato závislost je znázorněna na Obr. 15. Při přídavku 5 ml ethanolu byla koncentrace 

arabinoxylanů pod mezí stanovení. Při dalším přídavku 10 ml ethanolu byl již obsah 

arabinoxylanů detekovatelný. Při přídavku 15, 20 a 25 ml ethanolu byl obsah arabinoxylanů 

konstantní. Během dalších přídavků ethanolu (30 a 35 ml) došlo ke snižování obsahu 

arabinoxylanů. Z výsledků měření vyplývá, že optimální přídavek ethanolu je 25 ml. 

4.2.2 Vliv doby varu 

Obr. 16: Znázornění závislosti změřeného obsahu arabinoxylanů na době varu 

Měřením byla získána závislost obsahu arabinoxylanů na době varu, která je zobrazena na 

Obr. 16. Jako první hodnota byla zvolena 5 minutová doba varu. Během této krátké doby se 

koncentrace arabinoxylanů pohybovala pod mezí detekce. Během 10, 15 a 20 minut varu byl 

sledován nárůst obsahu arabinoxylanů. Nejvyšší obsah arabinoxylanů byl stanoven při 

25 minutovém varu. Posléze při 30, 35 a 40 minutách varu již lze pozorovat rovnoměrný 

pokles obsahu arabinoxylanů. Z výsledků vyplývá, že nejvhodnější doba varu je 25 minut. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 O
b

sa
h

 a
ra

b
in

o
xy

la
n

ů
 [

m
g/

l]
 

Množství ethanolu [ml] 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

5 10 15 20 25 30 35 40 

O
b

sa
h

 a
ra

b
in

o
xy

la
n

ů
 [

m
g/

l]
 

Doba varu [min] 



55 

4.3 Měření obsahu β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, sladu a sladině 

Graficky byl porovnán obsah β-glukanů v jednotlivých odrůdách ječmene, sladu i sladině 

sklizených na třech stanovištích. Stejně byl porovnán i obsah arabinoxylanů v zrnu ječmene 

a sladině. 

 Přehled všech naměřených hodnot je uveden v příloze v Tab. 9, v Tab. 10 a v Tab. 11. Na 

následujících grafech bylo sledováno, zda se obsah β-glukanů a arabinoxylanů liší v závislosti 

na místě pěstování. 

4.3.1 Sledování obsahu β-glukanů v zrnu ječmene, sladu a sladině 

Obr. 17: Srovnání obsahu β-glukanů jednotlivých odrůd ječmene sklizených na třech stanovištích 
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Obr. 18: Srovnání obsahu β-glukanů ve sladu jednotlivých odrůd ječmene sklizených na třech 

stanovištích 

 

Obr. 19: Srovnání obsahu β-glukanů ve sladině jednotlivých odrůd ječmene sklizených na třech 

stanovištích 
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4.3.2 Sledování obsahu arabinoxylanů v zrnu ječmene a sladině 

Obr. 20: Srovnání obsahu arabinoxylanů jednotlivých odrůd ječmene sklizeného na třech stanovištích 

Obr. 21: Srovnání obsahu arabinoxylanů ve sladině jednotlivých odrůd ječmene sklizených na třech 

stanovištích 

 Při porovnání na Obr. 17 a Obr. 18 lze pozorovat u závislosti obsahu β-glukanů ve sladu 

značný pokles β-glukanů oproti původnímu obsahu těchto látek v zrnu ječmene. Tato 

skutečnost dokázala, že byly β-glukany během procesu sladování v určitém rozsahu 

odbourány na jednodušší nízkomolekulární sloučeniny. Jejich množství ve sladu nepřevyšuje 

1 %, viz Obr. 18. Odbourání arabinoxylanů nelze porovnat, neboť tyto látky nebyly ve sladu 
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měřeny. Nejvyšší obsahy β-glukanů v zrnu ječmene na Obr. 17 vykazuje v rámci srovnání 

všech třech stanovišť Uherský Ostroh. Obsah β-glukanů je zde oproti zbývajícím stanovištím 

vyšší v 14/19 odrůd. Ve vzorcích sladu na Obr. 18 obsah β-glukanů převažuje v 17/19 

odrůdách sklizených ve stanovišti Vysoká u Příbramě a u vzorků sladiny na Obr. 19 vykazuje 

nejvyšší obsahy β-glukanů 16/19 odrůd sklizených také ve Vysoké u Příbramě.  

 U měření obsahu arabinoxylanů v ječmeni a sladině byly získané hodnoty více vyrovnané. 

Výsledky jsou uvedeny na Obr. 20 a Obr. 21. Je zde vidět, že 10/19 odrůd sklizených ve 

stanovišti Věrovany měly nejvyšší obsahy arabinoxylanů v ječmeni a u sladiny mělo vyšší 

obsah arabinoxylanů 8/19 odrůd sklizených v Uherském Ostrohu.  

 Přehled odrůd, které měly nejvyšší nebo nejnižší obsah β-glukanů a arabinoxylanů je 

uvedený v následující tabulce. 

Tab. 5: Přehled odrůd ječmene s nejvyšším a nejnižším obsahem β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu 

ječmene 

Stanoviště 

Odrůda s 

nejvyšším 

obsahem  

β-glukanů 

Odrůda s 

nejnižším 

obsahem  

β-glukanů 

Odrůda s 

nejvyšším 

obsahem 

arabinoxylanů 

Odrůda s 

nejnižším 

obsahem 

arabinoxylanů 

Uherský 

Ostroh 
Malz Libuše Sunshine Vendela 

Věrovany Overture Bojos Libuše Overture 

Vysoká u 

Příbramě 
Kangoo Libuše Sebastian Laudis 550 

 Rozmezí stanovených obsahů β-glukanů a arabinoxylanů na jednotlivých stanovištích 

v zrnu ječmene, sladu a sladině znázorňuje Tab. 6. 

Tab. 6: Rozmezí stanovených obsahů β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, sladu a sladině 

Stanoviště 

Obsah  

β-glukanů 

(zrno ječmene) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(zrno ječmene) 

Obsah  

β-glukanů 

(slad) 

Obsah  

β-glukanů 

(sladina) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(sladina) 

% % % mg/l mg/l 

Uherský 

Ostroh 
3,65–5,6 2,23–5,77 0,04–0,39 12–123 542–1040 

Věrovany 3,35–4,88 3,04–4,56 0,08–0,44 7–157 392–1070 

Vysoká 

u Příbramě 
2,93–4,13 2,99–4,38 0,15–0,79 22–184 599–981 
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 Obsah β-glukanů v zrnu ječmene se podle literatury pohybuje v rozmezí 2–8 %, 

u arabinoxylanů je toto rozmezí přibližně 3,7–11 %. Naměřený obsah β-glukanů do 

uvedeného rozmezí spadá, obsah arabinoxylanů byl však zjištěn i pod dolní mezí uvedeného 

rozmezí. Lze to vysvětlit tím, že obsah neškrobových polysacharidů závisí od mnoha faktorů, 

z nichž nejvýznamnější je genotyp dané odrůdy. Lze tedy říci, že obsah těchto látek se v zrnu 

ječmene obvykle pohybuje v určitém rozmezí, ale závisí zejména na vlastnostech dané odrůdy 

a může se tedy různit od literaturou uváděných hodnot [1, 47]. 

 Ve sladině se uvádí obsah β-glukanů jako jeden ze znaků sladovnické jakosti a měl by se 

pohybovat okolo koncentrace 100 mg/l. U odrůd doporučených pro výrobu piva českého typu 

je uveden maximální obsah β-glukanů ve sladině 250 mg/l [48]. Mezi odrůdy, které byly 

doporučeny Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s označením 

České pivo patří odrůdy Manta, Kampa, Francin, Vendela, Petrus, Laudis a Bojos [41]. 

Z Obr. 22 je patrné, že u žádné z odrůd sloužících k výrobě piva českého typu, nepřesahuje 

obsah β-glukanů ve sladině koncentraci 250 mg/l. U zbylých odrůd ječmene se obsah β-

glukanů pohybuje ve většině případů pod koncentrací 100 mg/l, popřípadě mírně nad tuto 

koncentraci. Vyšší obsah β-glukanů ve sladině než 100 mg/l měly z odrůd, které neslouží 

k výrobě piva českého typu, odrůdy KWS Irina (stanoviště Věrovany, Vysoká u Příbramě), 

Odyssey (Věrovany), Xanadu (Vysoká u Příbramě), Sebastian (Věrovany, Vysoká u Příbramě) 

a Malz (Uherský Ostroh, Věrovany, Vysoká u Příbramě). 

 

Obr. 22: Závislost obsahu β-glukanů ve sladině na dané odrůdě ječmene 
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Dále byl porovnán obsah β-glukanů a arabinoxylanů, avšak vždy v rámci jednoho stanoviště. 

 

Uherský Ostroh  

Obr. 23: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů v jednotlivých odrůdách ječmene (stanoviště Uherský 

Ostroh) 

Obr. 24: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů ve sladinách jednotlivých odrůd ječmene (stanoviště 

Uherský Ostroh) 
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Věrovany 

Obr. 25: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů v jednotlivých odrůdách ječmene (stanoviště Věrovany) 

Obr. 26: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů ve sladinách jednotlivých odrůd ječmene (stanoviště 

Věrovany) 
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Vysoká u Příbramě 

Obr. 27: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů v jednotlivých odrůdách ječmene (stanoviště Vysoká 

u Příbramě) 

Obr. 28: Obsah β-glukanů a arabinoxylanů ve sladinách jednotlivých odrůd ječmene (stanoviště 

Vysoká u Příbramě) 

 Z výše uvedených grafů je patrné, že u každého stanoviště ve sladině výrazně převažují 

arabinoxylany nad β-glukany. Je tedy možné usuzovat, že v pivu budou také převažovat 

arabinoxylany nad β-glukany. Tato skutečnost byla potvrzena během měření obsahu β-

glukanů a arabinoxylanů ve vzorcích piv, viz Obr. 30. U vzorků zrna ječmene nejsou patrné 
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takto výrazné rozdíly mezi obsahem β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene. Ve stanovišti 

Uherský Ostroh mají téměř všechny odrůdy ječmene vyšší obsah β-glukanů než 

arabinoxylanů. Pouze dvě odrůdy ječmene (Libuše, Sunshine) zde měly vyšší obsah 

arabinoxylanů než β-glukanů. U stanoviště Věrovany byl obsah arabinoxylanů vyšší u většího 

počtu odrůd (Libuše, Kampa, Francin, Kangoo, Bojos a Malz) a na třetím stanovišti Vysoká 

u Příbramě byl zjištěn nejvyšší počet odrůd s vyšším obsahem arabinoxylanů než β-glukanů 

v ječném zrnu (Libuše, Manta, Tango, Francin, Odyssey, Overture, Kangoo, Sebastian 

a Malz). 

 V závislosti na klimatických změnách a podnebí je třeba se věnovat také stanovištím, ze 

kterých byly měřené odrůdy ječmene sklizeny. Velice důležitá informace je také, jaká 

předplodina se na stanovišti před ječmenem vyskytovala. Odrůdy ječmene pocházely ze třech 

stanovišť, jednalo se o Uherský Ostroh, Věrovany a Vysokou u Příbramě. Na Obr. 29 je 

patrné, kde se tato stanoviště v České republice nacházejí. 

 

Obr. 29: Zobrazení umístění stanovišť odrůd ječmene jarního v České republice [36] 

 V Tab. 7 je uvedeno, jaká předplodina se na daných stanovištích nacházela a také jsou zde 

uvedeny informace o nadmořské výšce stanoviště, jeho průměrné teplotě, úhrnu srážek 

a půdním druhu. Jako předplodina může být využita například cukrovka, brambory, kukuřice, 

řepka a další plodiny. Předplodina působí regeneračně na úrodnost půdy, může zvyšovat 

obsah humusu v půdě, má vliv na strukturu půdy a může omezovat růst plevele nebo snižovat 

rozšíření škůdců a chorob [48]. 

Stanoviště Uherský Ostroh se nachází ve Zlínském kraji, stanoviště Věrovany v Olomouckém 

kraji a stanoviště Vysoká u Příbramě v kraji Středočeském. 

 

 

 



64 

Tab. 7: Informace o stanovištích [37, 38, 39, 40] 

Název 

stanoviště 

Předplodina Nadmořská 

výška 

[m] 

Dlouhodobá 

průměrná 

teplota 

[°C] 

Dlouhodobý 

průměrný 

úhrn srážek 

[mm] 

Půdní druh 

Uherský 

Ostroh 

kukuřice na 

zrno 

196 9,1 521 hlinitá půda 

(střední) 

Věrovany cukrovka 207 8,7 502 hlinitá půda 

(střední) 

Vysoká 

u Příbramě 

brambory 585 7,1 611 hlinitá půda 

(střední) 

 Odrůdy ječmene, které byly na stanovištích sklizeny, patří všechny mezi ječmen jarní 

(dvouřadý). Odrůdy Pionier, Libuše, Manta, KWS Amadora, Vendela, Petrus a Xanadu patří 

mezi středně rané sladovnické odrůdy, naopak odrůdy Tango, Kampa, KWS Irina, Francin, 

Odyssey, Overture, Laudis, Sunshine, Kangoo, Sebastian, Bojos a Malz se řadí mezi 

polopozdní sladovnické odrůdy [41]. 

 U každé odrůdy ječmene lze také dohledat, jaké výnosy zrna poskytuje v závislosti na 

předchozí předplodině [41]. Na základě pěstitelských požadavků ječmene jarního je uvedeno, 

že řepařská a lepší bramborářská oblast je nejvíce vhodná pro produkci ječmene pro sladování. 

Oblast bramborářská udává dobré podmínky pro pěstování, lze zde však pěstovat i ječmen 

určený pro sladování. Kukuřičné oblasti jsou typické pro sušší oblasti jižní Moravy. Využití 

ječmene pro sladovnické účely vypěstovaného v kukuřičné oblasti zhoršuje malá velikost zrn 

a také vyšší obsah bílkovin v zrnu. V horských oblastech převažuje pěstování ječmene 

určeného pro krmné účely. Volba vhodné předplodiny je také důležitá z pohledu zajištění 

optimálního množství živin v půdě. S ohledem na potřebný výnos a kvalitu je tedy důležité 

zvolit vhodnou odrůdu, které bude daná oblast vyhovovat [11, 42]. 

 Odrůdy ječmene se dělí na sladovnické a nesladovnické. Sladovnické odrůdy se musí 

nacházet v devíti bodové jakostní stupnici na úrovni 4–9, přičemž stupeň devět představuje 

nejvyšší jakost. Nesladovnické odrůdy se nacházejí pod hodnotou stupně čtyři. Podle obsahu 

β-glukanů a dalších charakteristik se posuzuje jakost dané odrůdy ječmene. [1, 2, 42]. 

 Jak již bylo uvedeno v kapitolách 2.3.2.2 a 2.3.3.1, které popisovaly vlastnosti β-glukanů 

a arabinoxylanů, množství těchto látek je ovlivněno souborem několika faktorů. Obsah 

neškrobových polysacharidů závisí od dané odrůdy (genotypu), technologie pěstování 

(množství dusíkatého hnojení) a také od klimatických a půdních podmínek lokality. 

Nevýraznější z vlivů je však genotyp dané odrůdy ječmene [47]. U měření obsahu β-glukanů 

a arabinoxylanů v zrnu ječmene také záleží na stupni vymletí mouky [4]. Množství 

neškrobových polysacharidů je závislé také na průběhu sladování a činností enzymů 

degradujících tyto látky. Je potřeba získat dostatečné rozluštěný slad. Nezáleží však jen na 

množství neškrobových polysacharidů, důležitá je i struktura těchto látek. Souvislost mezi 

přítomností β-glukanů a arabinoxylanů v ječmeni, sladu a pivu je však poměrně malá, neboť 
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se množství těchto látek v průběhu sladování a výroby piva mění a mění se současně i jejich 

struktura [1, 2]. 

 Pro potravinářské účely jsou vhodnější bezpluché odrůdy mající vyšší obsah β-glukanů 

(> 5 %), naopak sladovnický ječmen by měl obsahovat menší množství β-glukanů. Proto se 

různé odrůdy ječmene šlechtí, s cílem získat odrůdy s nízkým obsahem neškrobových 

(obzvláště β-glukanových) polysacharidů [47]. 

4.4 Měření obsahu β-glukanů a arabinoxylanů v pivě 

Naměřené výsledky znázorňující obsah β-glukanů a arabinoxylanů v různých typech piv jsou 

uvedeny v příloze v Tab. 14. Graficky jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

Obr. 30: Srovnání naměřených obsahů β-glukanů a arabinoxylanů ve vzorcích piv 

 Z měření je patrné, že ve všech vzorcích piv byl zjištěn nižší obsah β-glukanů než 

arabinoxylanů. Tuto skutečnost potvrzuje i porovnání obsahu β-glukanů a arabinoxylanů ve 

sladině v rámci každého stanoviště zvlášť. Také zde výrazně převyšuje obsah arabinoxylanů 

nad β-glukany. Nejvíce β-glukanů obsahoval světlý ležák (207 mg/l). O nepatrné množství 

méně β-glukanů obsahoval tmavý ležák (192 mg/l). Ve vzorku světlého výčepního piva 

nebylo zjištěno žádné množství β-glukanů, neboť byl obsah β-glukanů pod mezí stanovení 

(< 5 mg/l). Velmi malé množství β-glukanů (29 mg/l) obsahoval i vzorek pšeničného ležáku.  

 Výrazně nejvyšší obsah arabinoxylanů obsahoval vzorek pšeničného ležáku (1465 mg/l). 

Druhý nejvyšší obsah arabinoxylanů měl světlý ležák (920 mg/l), který byl poté následován 

ležákem tmavým (833 mg/l). Nejmenší množství arabinoxylanů bylo zjištěno u vzorku 

výčepního piva (263 mg/l). 

 K výrobě piv byl použit ječný slad, jak je uvedeno ve složení daných vzorků piv v Tab. 8, 

akorát u pšeničného ležáku byla využita kombinace sladu pšeničného a ječného. Vyšší obsah 

arabinoxylanů u pšeničného ležáku lze vysvětlit tím, že pšenice obsahuje oproti ječmenu více 

arabinoxylanů. Tyto látky jsou hojně zastoupeny právě v pšenici a žitu, naopak β-glukany 

převládají u ječmene a ovsa [4, 43].
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5.    ZÁVĚR 

Pro stanovení obsahu β-glukanů a arabinoxylanů existuje několik možných metod stanovení. 

Záleží na tom, v jaké surovině se obsah těchto látek sleduje. V této práci byl sledován obsah 

β-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, sladu a sladině. Pro měření β-glukanů byla 

využita FIA metoda a pro stanovení arabinoxylanů Douglasova metoda. Obsah β-glukanů 

a arabinoxylanů byl porovnán v rámci devatenácti odrůd ječmene jarního. Zkoumané odrůdy 

ječmene pocházely ze třech různých stanovišť nacházejících se v České republice. Celkem 

tedy bylo analyzováno 57 vzorků zrna ječmene jarního. 

 Z naměřených hodnot, které byly graficky zpracovány, je patrné, že se některé z odrůd 

ječmene liší v obsahu β-glukanů a arabinoxylanů při porovnání mezi všemi třemi stanovišti. 

U některých odrůd ječmene se naopak hodnoty obsahu β-glukanů a arabinoxylanů velmi blíží, 

popřípadě se shodují. Rozdílné naměřené hodnoty lze vysvětlit odlišnými pěstebními 

podmínkami daných stanovišť. Na každém ze stanovišť rostla jiná předplodina a také se daná 

stanoviště lišila v klimatických podmínkách, které jsou charakterizovány například 

množstvím srážek nebo nadmořskou výškou daného stanoviště. 

 Naměřené hodnoty mohlo ovlivnit samotné měření. U měření vzorků zrna ječmene a sladu 

mohl nastat největší problém již při homogenizaci vzorku, neboť byl vzorek pomlet na 

hrubším mlýnku a po namletí nebyl získán naprosto homogenní vzorek. Ve vzorcích byly 

patrné zbytky pluch, které nebyly dostatečně rozemlety. U měření vzorků sladiny je zase 

nutné věnovat pozornost kongresnímu způsobu přípravy. 

 Validací byla stanovena rozšířená relativní nejistota měření pro stanovení obsahu 

arabinoxylanů v zrnu ječmene za použití hrubšího mlýnku. Současně byla pro porovnání 

rozšířených nejistot měření dopočítána i rozšířená nejistota měření u jemnějšího mlýnku. 

Použití jemnějšího mlýnku zaručilo potřebnou důkladnou homogenizaci vzorku. 

 Během měření optimalizace byl ověřen vhodný přídavek ethanolu pro vysrážení 

arabinoxylanů ze sladiny. Ve sladině byla také potvrzena potřebná doba varu pro získání 

nejvyššího obsahu arabinoxylanů. 

 U měření obsahu β-glukanů a arabinoxylanů ve vzorcích piv byl sledován obsah těchto 

látek v závislosti na různém typu piva. Bylo potvrzeno, že obsah arabinoxylanů u pšeničného 

ležáku je vyšší než u piv, které jsou vyrobeny z ječného sladu, neboť pšenice je ve srovnání 

s ječmenem bohatší na obsah arabinoxylanů. Bylo také zjištěno, že vzorky piv a také vzorky 

sladiny obsahují větší množství arabinoxylanů, než β-glukanů. 
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7.    SEZNAM PŘÍLOH 

Tab. 8: Složení vzorků měřených piv 

Číslo vzorku Typ piva Uvedené složení 

1. Světlý ležák Pitná voda, ječný slad, cukr, chmelové produkty. 

2. Nealkoholické pivo 
Pitná voda, ječné slady, glukózo-fruktózový sirup, 

upravený chmel, regulátor kyselosti:kyselina mléčná. 

3. Tmavý ležák 
Pitná voda, ječný slad, glukźo-fruktózový sirup, cukr, 

chmelové produkty. 

4. Pšeničný ležák 
Pitná voda, pšeničný a ječný slad, cukr, chmelové 

produkty, pivovarské kvasnice. 

5. Světlé výčepní pivo 
Pitná voda, ječný slady, glukózový sirup, chmelové 

produkty. 

Tab. 9: Přehled naměřených výsledků pro stanoviště Uherský Ostroh 

Stanoviště: Uherský Ostroh 

Název 

odrůdy 

ječmene 

Obsah β-glukanů 

(zrno ječmene) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(zrno ječmene) 

Obsah β-

glukanů 

(slad) 

Obsah β-

glukanů 

(sladina) 

Obsah 

arabinoxyla

nů (sladina) 

 % % % mg/l mg/l 

Pionier 4,17 3,12 0,13 23 862 

Libuše 3,65 4,56 0,19 21 906 

Manta 4,31 3,59 0,18 43 840 

Tango 

(LN 1147) 
3,87 3,43 0,14 17 589 

KWS 

Amadora 
4,30 3,19 0,08 15 825 

Kampa 4,49 4,00 0,39 78 707 

KWS Irina 4,75 4,24 0,30 46 542 

Francin 4,25 3,39 0,19 33 691 

Odyssey 4,24 3,46 0,21 46 609 

Overture 4,46 3,99 0,29 49 617 

Vendela 5,31 2,23 0,05 18 767 

Petrus 5,26 2,71 0,34 47 683 

Laudis 550 4,56 3,85 0,23 37 686 

Sunshine 4,83 5,77 0,04 12 874 

Kangoo 5,49 2,95 0,18 33 1040 

Xanadu 4,83 3,29 0,25 25 783 

Sebastian 4,42 4,00 0,22 29 788 

Bojos 4,63 3,45 0,13 20 721 

Malz 5,60 3,83 0,29 123 785 
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Tab. 10: Přehled naměřených výsledků pro stanoviště Věrovany 

Stanoviště: Věrovany 

Název 

odrůdy 

ječmene 

Obsah β-glukanů 

(zrno ječmene) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(zrno ječmene) 

Obsah β-

glukanů 

(slad) 

Obsah β-

glukanů 

(sladina) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(sladina) 

 % % % mg/l mg/l 

Pionier 4,09 3,96 0,08 14 410 

Libuše 4,05 4,56 0,12 22 815 

Manta 4,63 3,97 0,24 68 760 

Tango 

(LN 1147) 
4,38 3,63 0,16 45 628 

KWS 

Amadora 
3,49 3,43 0,10 10 392 

Kampa 3,72 4,27 0,43 157 733 

KWS Irina 3,78 3,65 0,33 132 653 

Francin 4,38 4,53 0,34 83 695 

Odyssey 3,69 3,24 0,36 116 501 

Overture 4,88 3,04 0,20 50 686 

Vendela 3,81 3,79 0,17 46 1010 

Petrus 4,18 3,89 0,29 120 957 

Laudis 550 3,64 3,58 0,38 91 731 

Sunshine 4,02 3,21 0,08 7 782 

Kangoo 3,65 3,99 0,19 38 1070 

Xanadu 4,21 3,99 0,21 7 666 

Sebastian 4,07 3,67 0,44 109 663 

Bojos 3,35 3,79 0,43 94 625 

Malz 3,7 4,06 0,26 118 848 

Tab. 11: Přehled naměřených hodnot pro stanoviště Vysoká u Příbramě 

Stanoviště: Vysoká u Příbramě 

Název 

odrůdy 

ječmene 

Obsah β-glukanů 

(zrno ječmene) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(zrno ječmene) 

Obsah β-

glukanů 

(slad) 

Obsah β-

glukanů 

(sladina) 

Obsah 

arabinoxylanů 

(sladina) 

 % % % mg/l mg/l 

Pionier 3,67 3,52 0,23 83 818 

Libuše 2,93 3,51 0,37 58 628 

Manta 3,01 3,24 0,30 77 775 

Tango 

(LN 1147) 
3,09 3,35 0,26 48 599 

KWS 

Amadora 
3,50 3,24 0,15 22 771 



73 

Kampa 3,90 3,45 0,43 75 775 

KWS Irina 3,94 3,56 0,55 108 670 

Francin 3,15 3,52 0,55 123 777 

Odyssey 3,46 3,81 0,79 100 637 

Overture 3,19 3,49 0,40 92 699 

Vendela 3,78 3,37 0,31 68 779 

Petrus 3,45 3,38 0,52 130 723 

Laudis 550 3,13 2,99 0,34 125 658 

Sunshine 3,81 3,04 0,18 40 812 

Kangoo 4,13 4,29 0,23 85 981 

Xanadu 3,82 3,48 0,47 111 724 

Sebastian 3,62 4,38 0,58 122 735 

Bojos 3,44 3,11 0,61 183 632 

Malz 3,86 4,14 0,5 184 849 

Tab. 12: Výsledky získané při sledování vlivu přídavku ethanolu během extrakce vzorku sladiny 

Přídavek 

ethanolu 

[ml] 

Množství 

arabinoxylanů 

[mg/l] 

5 0 

10 509 

15 759 

20 777 

25 779 

30 727 

35 705 

Tab. 13: Výsledky získané sledováním vlivu délky varu během stanovení obsahu arabinoxylanů ve 

sladině 

Doba varu 

[min] 

Množství 

arabinoxylanů 

[mg/l] 

5 0 

10 365 

15 779 

20 889 

25 905 

30 661 

35 455 

40 255 
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Tab. 14: Naměřené hodnoty β-glukanů a arabinoxylanů ve vzorcích piv 

Číslo 

vzorku 
Název a typ piva 

Množství β-

glukanů 

[mg/l] 

Množství 

arabinoxylanů 

[mg/l] 

1 Světlý ležák 207 920 

2 
Nealkoholické 

pivo 
102 307 

3 Tmavý ležák 192 833 

4 Pšeničný ležák 29 1465 

5 
Světlé výčepní 

pivo 
bez odezvy 263 

 


