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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu pasterizace a filtrace na vybrané chemické 
složky piva. Konkrétně byl studován vliv na prvkové složení, obsah organických kyselin, 
sacharidů a fenolických látek. Pro účely prvkové analýzy byla využita optická emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Analýza organických kyselin byla 
provedena pomocí iontové chromatografie. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
posloužila k analýze sacharidů, při které byla použita ELSD detekce, a k analýze fenolických 
sloučenin, s využitím DAD detektoru. Na základě znalostí chemického složení známých 
vzorků piv byly z těchto dat pomocí statistických metod (analýza rozptylu, analýza hlavních 
komponent) získány parametry, které vykazovaly nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými 
skupinami piv. Byly tak nalezeny korelace mezi proměnnými a technologickými operacemi 
úpravy piva. Celkově bylo ovlivněno 12 z 23 analyzovaných paramterů. Dopad filtrace 
a pasterizace piva byl pozorován v obsahu železa, křemíku, draslíku a hořčíku, dále kyseliny 
jablečné, monosacharidů glukosy a fruktosy a fenolických sloučenin.  

ABSTRACT 
The aim of this work was to study the influence of the pasteurization and filtration on selected 
chemical compounds in beer.  Specifically, the influence on elemental composition, content 
of organic acids, carbohydrates and phenolic substances was studied. Optical emission 
spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-OES) was used for elemental analysis 
of beer. Analysis of organic acids was evaluated by Ion chromatography.  For analysis 
of carbohydrates was used High performance liquid chromatography with ELSD detector 
(HPLC-ELSD), phenolic compounds was evaluated by HPLC with diode array detector 
(HPLC-DAD). Data from analysis of beer was performed by usage of statistical methods 
(analysis of variance and principal component analysis). Parameters that showed the most 
significant differences between individual groups of beers were obtained. Correlations 
between the variables and the technological beer processing operations were found. 
12 parameters of total 23 were affected. The effect of filtration and pasteurization was 
observed in content of the iron, silicon, potassium and magnesium, malate, monosaccharides 
glucose and fructose and phenolic compounds. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Pivo, pasterizace, filtrace, ICP-OES, HPLC, IC, sacharidy, fenolické látky, organické 
kyseliny 

KEY WORDS 
Beer, pasteurization, filtration, ICP-OES, HPLC, IC, carbohydrates, phenolic compounds, 
organic acids  
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1 ÚVOD 
Pivo je mírně alkoholický nápoj jedinečné hořké chuti vyráběný z obilného sladu, vody 
a chmele za pomoci pivovarských kvasinek. Na území naší republiky se jedná o nejvíce 
konzumovaný alkoholický nápoj, který je také považován za jeden z českých symbolů. 
Nemenší oblibě se těší také v zahraničí. V Česku pivo suverénně zastává roli nejdůležitějšího 
potravinového prodejního artiklu. Silně zakořeněná pivní kultura zahrnuje tradici vaření piva, 
jeho kvalitu, míru konzumace piva i širokou a pestrou nabídku toho produktu. V České 
republice se nachází mnoho velkých pivovarů s hlubokou historií, v posledních letech však 
vzrůstá trend provozu minipivovarů. Tyto malé pivovary se těší stále větší oblibě svých 
produktů, které se od těch komerčních liší odlišnou technologií výroby, především 
postfermentační úpravou piva, jakou je filtrace a pasterizace. Postfermentační technologie 
jsou však zásadním krokem pro udržení stability výrobku a prodloužení jeho trvanlivosti, což 
jde ruku v ruce s cenou výrobku. Spotřebitel tedy stojí před volbou, zda chce, aby jeho 
oblíbený nápoj byl levný a dlouho trvanlivý, nebo aby byl „živý“ a postfermentačními 
úpravami neochuzený.  

Cílem této diplomové práce je analýza vybraných chemických složek piva u čtyř skupin piv, 
která prošla různými technologickými úpravami. Jedná se o piva pasterizovaná, filtrovaná 
(dále skupina PF), piva nepasterizovaná, filtrovaná (dále skupina NPF), piva nefiltrovaná, 
pasterizovaná (NFP) a piva výhradně malých pivovarů, která neprošla žádnou z těchto úprav, 
tedy piva nepasterizovaná, nefiltrovaná (NPNF). Předpokladem je, že piva bez 
postfermentačních úprav by mohla být na některé nutričně významné látky bohatší, než piva 
procházející těmito úpravami. K tomuto posouzení bylo v rámci experimentální části této 
práce využito několik instrumentálních analytických technik. Pro prvkovou analýzu byla 
použita optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, pro analýzu 
organických kyselin metoda iontové chromatografie, vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie pak sloužila ke stanovení sacharidů a fenolických látek. Pro zjištění 
a posouzení rozdílů složení mezi jednotlivými skupinami piv byly použity statistické metody 
analýza rozptylu (ANOVA) a analýza hlavních komponent (PCA).  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pivovarnictví 
Výroba piva je stará jako civilizace sama, podle archeologických nálezů v Mezopotámii 
dokázali pivo vařit již staří Sumerové. O pěstování chmele, o sladu a pivu v Čechách 
pojednávají písemnosti již z 11. a 12. století. V naší zemi se jedná o velmi tradiční technologii 
s bohatou historií, ale i podstatnou současností. Česká republika zaujímá dnes ve světě 
celkově 17. místo z hlediska celkové produkce tohoto nápoje. Spolu s pivem vyváží Česká 
republika do světa také slad a chmel.  Pivo je slabě alkoholický nápoj vyrobený zkvašením 
cukernatého chmeleného roztoku. Cukr, který je v průběhu výroby nápoje fermentován 
kvasinkami, pochází ze škrobnatých surovin. U nás se jako tento zdroj škrobu používá 
především sladovnický ječmen. Jedná se o nejprodávanější alkoholický nápoj na světě. [1, 2] 

2.1.1 Suroviny pro výrobu piva 
Základní suroviny pro výrobu piva jsou ječmen, ze kterého se vyrábí slad, voda a chmel.  

 

Obrázek 1:Základní suroviny pro výrobu piva[3] 

2.1.1.1 Ječmen 
Sladovnický ječmen je pro pivovarský průmysl bezesporu nejdůležitější surovinou. 
Technologickými úpravami ječmenných obilek zahrnujícími máčení, klíčení a sušení, 
se získává slad, který je výchozí surovinou při vaření piva. Ječmen (rod Hordeum) patří 
do říše rostlin, oddělení semenných (spermatophyta), pododdělení krytosemenných 
(Angiospermae), třídy jednoděložných (Monocetyledonae), čeledi lipnicovité (Poaceae). 
Ječmeny se dělí podle způsobu růstu na divoce rostoucí plané ječmeny a ječmeny seté 
(Hordeum sativum), které jsou jarní nebo ozimou trávou. Tyto ječmeny se dále dělí 



 

9 
 

na dvouřadé a víceřadé, dvouřadé pak ještě na ječmeny nící, vzpřímené a páví. Sladovnické 
ječmeny tvoří ječmeny nící (Hordeum distichum, var. nutans). [2, 4] 

Rostlina ječmene je tvořena kořenovou soustavou, stéblem, listy a květem. Obilka je tvořena 
třemi částmi: obalem, zárodkem a endospermem. Obalovou vrstvu tvoří plucha na hřbetní 
straně, pluška na straně břišní, oplodí a osemení.  Zárodek je latentní forma, z níž po hydrataci 
vyroste nová rostlina. Největší část obilky tvoří endosperm. Buňky svrchní vrstvy 
endospermu, tzv. aleuronové vrstvy, obsahují bílkoviny, tuk a částečně i škrobová zrna. 
Vnitřní endosperm je tvořen buňkami obsahujícími zásobní škrob. Charakter endospermu, 
jeho tzv. moučnatost nebo sklovitost, určuje poměr obsahu škrobu k obsahu dusíkatých látek. 
V průběhu růstu odčerpává jarní ječmen z půdy řadu minerálních látek. Je to především dusík, 
fosfor, draslík a hořčík. V našich podmínkách trvá vegetační doba jarního ječmene průměrně 
100−120 dnů, o výnosu a kvalitě rozhodují především konečné fáze, tedy období tvorby 
a zrání zrna. Vlastnosti sklizeného zrna výrazně ovlivňují půdní a klimatické podmínky, 
průběh počasí, předplodina, hnojení, ošetřování a skladování. [5] Sladovnická kvalita odrůd 
ječmene je u nás hodnocena podle „Ukazatele sladovnické jakosti“. V rámci USJ je hodnocen 
obsah dusíkatých látek, obsah exktraktu, relativní extrakt při 45 °C, Kolbachovo číslo, 
daistatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita (křehkost), obsah β-glukanů 
ve sladině. [2, 4] 

Ječmen obsahuje 80−88 % sušiny, 12−20 % vody. Sušina je tvořena organickými dusíkatými 
a bezdusíkatými sloučeninami a anorganickými látkami (popelovinami). Obsah 
anorganických látek tvoří 2−3 %. Obsah minerálních látek v rostlině je ovlivněn především 
zásobením živinami během růstu a podmínkami pěstování. Jejich význam spočívá v regulaci 
biosyntézy vysokomolekulárních organických sloučenin, jako jsou škrob, nukleové kyseliny, 
bílkovány a další. Stopové prvky jako zinek, mangan a měď jsou důležité pro činnost řady 
enzymů a koenzymů. Organické látky v zrnu ječmene představují především sacharidy. 
Ty tvoří asi 80 % hmotnosti ječného zrna. Více než 65 % tvoří škrob. Dále pak polysacharidy 
buněčné stěny jako celulosa, β-glukany, lignin. Ty mohou tvořit více než 10 % hmotnosti 
zrna. Z potravinářského hlediska jsou nejvýznamnější β-glukany pro své pozitivní účinky 
na lidský organismus. V pivovarnictví je však jejich vysoký obsah nežádoucí, jelikož 
způsobují vysokou viskozitu sladiny a mohou tak komplikovat filtraci, přispívat k tvorbě 
zákalů a sraženin a negativně působit na stabilitu piva.  Lipidy tvoří pouze 2 až 3 % hmotnosti 
zrna a nachází se především v klíčku, kde se nachází až 18 % z celkového obsahu lipidů, dále 
v aleuronové vrstvě a pluchách. [6] V obalových částech zrna a v aleuronové vrstvě 
se nachází polyfenoly. Fenolové kyseliny jako kyselina vanilová, ferulová,  
p-hydroxybenzoová se v obilce vyskytují volně i vázaně. Často se také vyskytují ve formě 
glykosidů nebo esterů, např. kyselina chlorogenová, kávová, skořicová. V ječmeni jsou dále 
z polyfenolů přítomné tzv. tanoidy a anthokyanogeny. Proteiny nacházející se v aleuronové 
vrstvě ječmenného zrna jsou lepkové bílkoviny, pod aleuronovou vrstvou jsou rezervní 
bílkoviny, na membránách buněk endospermu se nacházejí tkáňové bílkoviny. Sklizený 
sladovnický ječmen obsahuje v aktivní nebo latentní formě také velké množství enzymů. 
Ze sladařského hlediska jsou nejdůležitější hydrolasy, které mají vedoucí úlohu 
i v pivovarském procesu. Jedná se o amylasy, proteasy, fosfatasy. [2, 4] 
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2.1.1.2 Slad 
Slad je jednou z hlavních surovin pro výrobu piva. Technologie jeho výroby je součástí celé 
pivovarské technologie. Jedná se o naklíčená a následně vysušená obilná zrna. Suroviny pro 
výrobu sladu mohou být různé obilniny, nejčastěji ječmen, pšenice. Můžeme se však setkat 
i s použitím rýže, kukuřice nebo ovsa na výrobu sladu. Jednotlivé druhy sladu se získají 
různými úpravami technologie máčení a klíčení sladu. Z technologického hlediska výroby 
piva je důležité používat části sladu připravené z jedné odrůdy ječmene, nebo pouze ze dvou 
geneticky podobných odrůd. Nejrozšířenejšími druhy jsou světlé slady plzeňského typu pro 
výrobu světlých piv a tmavé slady mnichovského typu pro výrobu piv tmavých. Typické 
znaky světlých sladů plzeňského typu jsou nízká hodnota barvy kongresní sladiny a barvy po 
povaření. Vykazují dostatečnou amylolytickou aktivitu pro rychlé zcukření rmutů ve varním 
procesu, cytolytickou aktivitu způsobující degradaci neškrobových viskózních polysacharidů 
a přiměřenou proteolytickou aktivitu, která optimalizuje složení dusíkatých látek sladu. 
Tmavé slady jsou často uváděny také jako slady bavorské a mezi jejich typické vlastnosti 
patří vysoké hodnoty barvy kongresní sladiny, vyšší obsah bílkovin, výrazné aroma, nižší 
extraktivnost, nižší aktivita sladových enzymů a vyšší koncentrace produktů Maillardovy 
reakce. Existují i další typy sladů, které se používají pro zvýraznění určitých kvalitativních 
a specifických vlastností základních typů světlých a tmavých piv. Jsou to například jantarový, 
karamelový, čokoládový, vídeňský nebo pšeničný slad. U sladu je posuzováno velké množství 
fyzikálních, chemických a biochemických vlastností. Kvalita sladu má vliv na průběh 
technologie výroby piva, základní fyzikálně-chemické, biochemické a organoleptické 
vlastnosti piva, dále ovlivňuje koloidní a senzorickou stabilitu a oxidačně-redukční potenciál 
piva. Závisí na odrůdě použitého ječmene, technologii sladování a podmínkách skladování. 
[2, 4] 

2.1.1.3 Voda 
Varní voda, jakožto jedna ze základních surovin pro přípravu piva, musí svými vlastnostmi 
splňovat požadavky na vodu pitnou, především z hlediska zdravotní a hygienické 
nezávadnosti. Pivovary mají k dispozici vody spodní pocházející z pramenů, studní nebo vrtů, 
a vody povrchové původem z řek, potoků, jezer a přehrad. Takové vody je nutné vždy vhodně 
upravit, aby získaly vlastnosti vody pitné. Vzhledem k současnému stavu a vývoji znečištění 
prostředí je úprava povrchových vod daleko komplikovanější, než v případě úpravy vod 
spodních. Kritériem pro posouzení vhodnosti vody k různým technologickým aplikacím je 
obsah rozpuštěných solí, označován také pojmem „tvrdost vody“. Ty ve vodě představují 
především soli vápníku a hořčíku. Uhličitanová tvrdost vody odpovídá obsahu 
hydrogenuhličitanů vápníku a hořčíku, které se během chmelovaru mění na uhličitany, které 
se varem mohou rozkládat a být tak z roztoku zcela odstraněny. Neuhličitanová tvrdost vody 
je tvořena vápenatými a hořečnatými solemi kyseliny sírové, chlorovodíkové a dusičné, které 
se varem nemění. Složení varní vody, konkrétně obsah jejich iontů, ovlivňuje všechny 
procesy probíhající během výroby piva. Během rmutování a chmelovaru přechází do mladiny 
velké množství látek ze surovin a dochází k interakcím s ionty vody. Z významných kationtů 
varní vody můžeme jmenovat vápník, hořčík, mangan, železo, sodík nebo draslík. Z aniontů 
varní vody to jsou hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, dusičnany a dusitany, které ovlivňují 
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technologický proces výroby piva. Varní voda obsahuje také rozpuštěné plyny. Jimi jsou oxid 
uhličitý, sirovodík, kyslík a chlor. [4] 

2.1.1.4 Chmel 
Chmel je při výrobě piva doposud nezastupitelnou surovinou, díky které pivo získává 
typickou hořkost a aroma, jimiž se odlišuje od jiných alkoholických i nealkoholických nápojů. 
Jeho nejdůležitějšími složkami jsou chmelové pryskyřice, silice a polyfenoly. Nositelem 
hořkosti jsou především chmelové pryskyřice a další chemicky podobné sloučeniny, převážně 
produkty izomerace α-hořkých kyselin. Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.) je mnohaletá 
rostlina rostoucí v celém mírném pásu, jejímiž hlavními částmi jsou kořenová soustava, réva 
s pazochy, listy a květenství, které se během vegetace vyvíjí v chmelové hlávky. Pro 
pivovarské využití se pěstují pouze samičí rostliny. Co se týče klimatických podmínek, je 
chmel náročný na světlo, vláhu a teplotu. Daří se mu především v oblasti mírného pásu 
severní polokoule s mírnými svahy a plochými údolími. Chmelnice se zakládají výsadbou 
kořenačů, které se vysazují do jamek nebo brázdy na podzim, nebo na jaře. Oporu mladé 
rostlině zajišťují chmelnicové konstrukce se svislými drátovými chmelovody. 

 

Obrázek 2:Porost nově vysázené chmelnice na počátku vegetace [7] 

U nás chmel dozrává koncem srpna, ihned po sčesání se suší, aby neztratil původní barvu, 
lesk a vůni, snadno se nezapařoval a neplesnivěl. Obsah vody v chmelových hlávkách 
se sušením sníží z původních 72−82 % až na 8 %. Po usušení se skladuje na půdách, kde 
přijímá vzdušnou vlhkost a obsah vody vzroste asi na 11 %. Dále se chmel třídí, lisuje 
do žoků a odesílá se buď k dalšímu zpracování nebo přímo do pivovarů. [4] 

Podle zbarvení chmelové révy se odrůdy vypěstovaného chmele dělí na červeňáky a zeleňáky. 
Odrůdy pěstované v Evropě v Čechách, Německu, Polsku, Slovinsku jsou typickými 
představiteli červeňáků, k zeleňákům patří odrůdy pěstováné v Anglii a zámoří. Z obchodního 
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hlediska patří mezi  nejdůležitější znaky chmele obsah chmelových pryskyřic a chmelového 
aroma. Odrůdy se tak dělí na jemné aromatické chmele s nižším obsahem chmelových 
pryskyřic, především α-hořkých kyselin (3–7 % hm.), a na vysokoobsažné hořké chmele 
s vysokým obsahem chmelových pryskyřic (až 15 % hm. α-hořkých kyselin). [2] 

2.1.2 Technologie výroby piva 
Postup výroby piva má několik základních kroků. Je to výroba sladu, příprava mladiny 
z vyrobeného sladu, kvašení mladiny a další postfermentační operace pro úpravu piva před 
jeho stáčením a plněním do příslušných obalů. [4] 

2.1.2.1 Výroba sladu 
Cílem sladování je vyrobit z ječmene slad, který bude obsahovat potřebné enzymy 
a aromatické i barevné látky nezbytné pro výrobu určeného druhu piva. Výroba se provádí 
řízeným procesem klíčení a hvozdění ječmene. [8] 

 

Obrázek 3: Schéma výroby sladu [8] 

Příjem, čištění a třídění ječmene 
Příjem ječmene je prováděn z valníků, nákladních automobilů nebo vagónů. Z příjmových 
košů se ječmen dopravuje k předčištění, čištění a následnému uložení do sil. Pro dopravu 
se ve sladovně používají elevátory, šnekové dopravníky a dopravní pásy. Přijímaný ječmen 
obsahuje řadu mechanických nečistot, které musí být odstraněny. Nejprve je ječmen 
předčištěn, je z něho odstraněn prach, lehké a kovové části. Dále ječmen postupuje 
na čističku, kde jsou nejprve na vibrujících sítech aspirátoru odstraněny hrubé nečistoty, cizí 
a jemné příměsi. Na triéru se následně odstraňují půlky ječných zrn a zrna plevelů. Na třídičce 
dochází k třídění ječmene podle velikosti zrn, což má velký technologický význam pro 
docílení jednotného máčení a klíčení sladu. Vytříděný ječmen putuje do sil podle odrůd 
a kvality. Skladovaný ječmen se dále vyvíjí a mění, největší roli při skladování ječmene hraje 
obsah vody a teplota zrna. Důležitou funkci při skladování ječmene hraje aktivní větrání, které 
prodlužuje skladovatelnost až dvojnásobně. [2, 4, 8] 
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Máčení ječmene 
Máčením ječmene dochází ke zvýšení obsahu vody v zrnu, čímž se zahajují enzymatické 
reakce a klíčení zrna. Dosažený obsah vody v namočeném ječmeni se označuje jako stupeň 
domočení a liší se dle typu vyráběného sladu. Dále se máčením odstraní splavky a lehké 
nečistoty, vylouží se nežádoucí látky a zrno se umyje. Máčení je považováno za nejdůležitější 
úsek výroby sladu, rozhodující o jeho budoucí kvalitě. Tento proces probíhá v máčírnách, 
konkrétně náduvnících, které jsou většinou válcového tvaru s kónickým dnem, které má sklon 
45 °, aby se mohl náduvník samočinně vypustit. [2, 8] 

Klíčení ječmene 
Cílem klíčení ječmene je aktivace a syntéza technologicky významných enzymů, především 
cytolytických, proteolytických a amylolytických, a dále dosažení požadovaného stupně 
rozluštění zrn. Vhodnou teplotou, vláhou a přístupem kyslíku se vytváří podmínky 
přirozeného klíčení. Při klíčení se v zárodečné části zrna vyvíjejí zárodky kořínků a listů 
s využitím zásobních látek endospermu. Působením enzymů se štěpí rezervní látky, zvyšuje 
se rozpustnost a luštitelnost endospermu. Při klíčení dochází k aktivaci enzymů, z nichž 
k nejvýznamnějším z pivovarského hlediska patří fosfatasy, cytasy, proteasy a hlavně 
amylasy. Působením amylas se štěpí rezervní škrob endospermu na maltosu a glukosu. 
Ty jsou dále prodýchávány za tvorby energie, která je využita pro životní procesy zrna. 
Klíčení ječmene se klasicky provádí na humnech, hladkých podlahách v prostorných 
místnostech s účinným větráním. Konečným produktem klíčení sladovnického ječmene 
je zelený slad. [8] 

Hvozdění ječmene 
V zeleném sladu, získaném procesem klíčení, je nutné snížit obsah vegetační vody, zastavit 
vegetační pochody při zachování požadované enzymové aktivity a vytvořit chuťové, barevné 
a oxidoredukční látky, které tvoří charakter sladu. Těchto vlastností se dosahuje při procesu 
hvozdění. Úprava probíhá nejprve řízeným a šetrným sušením v nadbytku vzduchu při 
teplotách 20−60 °C. V další fázi pak v proudu horkého vzduchu při teplotách 60−80 °C 
u světlého sladu a 60−105 °C u tmavého sladu. Při hvozdění sladu se rozeznávají tři fáze. 
Růstová fáze probíhající do teploty 40°C, kdy v zrnu probíhají ještě všechny vegetační 
pochody. Dále enzymová fáze  probíhající při teplotách do 60 °C, kdy jsou v zrnu již 
zastaveny vegetační pochody a pokračují enzymové reakce. Při chemické fázi probíhající při 
teplotách nad 60 °C dochází v zrnu k chemickým reakcím tvorby barevných, chuťových 
a oxidoredukčních látek. Zařízení pro sušení a hvozdění sladu se nazývá hvozd, dnes to jsou 
především vysokovýkonné jednolískové hvozdy. [8] 

Odkličování a skladování sladu 
Na hvozdění navazuje odkličování sladu, při kterém jsou ze sladu odstraněny kořínky, 
poškozená zrna a prach. Současně dojde k jeho dochlazení a poté je uložen do sladových sil. 
Uskladněný slad se nechává v silech 4−6 týdnů dozrát. [4] 
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2.1.2.2 Výroba piva 

 

Obrázek 4:Schéma technologie výroby piva [9] 

Příprava mladiny 
Mladina se ve varně piva připravuje ze sladu, vody a chmele, případně chmelových přípravků. 
Přípravu mladiny tvoří následující procesy: šrotování sladu, vystírání sladového šrotu 
s vodou, rmutování, scezování sladiny, vyslazování sladového mláta, chmelovar a závěrečné 
úpravy mladiny. [2, 8] 

Účelem šrotování sladu je dokonalé vymletí endospermu sladových zrn na vhodné podíly 
jemných a hrubých částic při současném zachování celistvosti obalových pluch, které v další 
fázi výroby slouží jako filtrační materiál při scezování. Mechanické rozrušení zrna slouží 
k zpřístupnění extraktivních látek sladu a urychlení jejich rozpouštění. Mletí probíhá 
ve šrotovnících. Slad se šrotuje za sucha, kondiciovaný nebo za mokra. Šrotovníky 
se umísťují nad varnu, aby se dalo využít samospádu pro pohyb materiálu. [2, 8] 

Další procesy probíhají již ve varně. Operace navazující na šrotování sladu se nazývá 
vystírání a znamená smíchání sladového šrotu s varní vodou. Množství sladu použité pro 
jednu várku se nazývá sypání, nálevem pak rozumíme objem vody použité k vystírce. Hlavní 
nálev bývá rozdělen do dvou podílů. První podíl s teplotou příslušného postupu vystírky 
je smíchán se šrotem. Druhým podílem nálevu je horká voda, kterou se provede zápařka, tou 
se teplota vystírky zvýší na peptonizační teplotu. Pro vystírání se používají vystírací nádoby 
obvykle kulatého, oválného nebo hranatého tvaru, opatřené poklopem. Tyto nádoby jsou 
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opatřeny vystěradlem, míchadlem, párníkem, vypouštěcím otvorem a zařízením pro měření 
teploty. [2, 8] 

Rmutování slouží k rozštěpení a převodu optimálního podílu extraktu surovin (sladu) 
do roztoku v potřebném zastoupení jednotlivých látek důležitých pro další technologický 
postup a kvalitu piva. Postupným zahříváním vystírky na jednotlivé rmutovací teploty 
se dosahuje zisku sladiny s požadovanou extraktovou skladbou. Teploty rmutování odpovídají 
optimálním teplotám pro činnost různých skupin enzymů, včetně amylolytických, čímž dojde 
k dokonalému zcukření škrobu. Mezi důležité technologické teploty rmutování patří 
kyselinotvorná teplota (35−38 °C), která podporuje rozpuštění látek extraktu a zpřístupňuje 
je pro působení sladových enzymů v dalších fázích rmutování, dále peptonizační teplota  
(45−50 °C), které se dociluje zápařkou při vystírání. Při těchto teplotách je podpořena 
proteolýza, štěpení fosforečnanů a neškrobových polysacharidů typu β-glukanů, čímž 
je nepřímo podpořena amylolýza v dalších fázích rmutování. Nižší cukrotvorná teplota  
(60−65 °C) zajišťuje optimální podmínky pro aktivitu β-amylasy. V roztoku dochází 
k nárůstu především redukujících cukrů. Pro optimální působení termostabilnější α-amylasy 
je důležitá vyšší cukrotvorná teplota (70−75 °C). Po ukončení rmutování bývá dosažena 
odrmutovací teplota (76−78 °C). Pro rmutování se používají oválné nebo hranaté vyhřívané 
nádoby, objemově obvykle menší, než nádoby vystírací. Materiál je buď měď nebo 
korozivzdorná ocel. [2, 8] 

Po rmutování následuje operace scezování, jejímž účelem je oddělení roztoku extraktu, 
tj. sladiny, od  pevného podílu zcukřeného rmutu, tj. mláta. Provádí se ve scezovacích kádích 
opatřených dvojitým děrovaným dnem a systémem odvodných trubek. Sladina se od mláta 
odděluje přirozenou filtrací přes vrstvu sedimentovaných pluch. Zfiltrovaný roztok extraktu 
sladu se nazývá předek. Po jeho stečení následuje proces vyslazování mláta, které se provádí 
horkou vodou o teplotě 75 °C. Dochází k vyloužení posledních zbytků rozpustného extraktu 
z mláta. Zfiltrovaný roztok extraktu při vyslazování se nazývá výstřelek. Předek a výstřelky 
se shromažďují společně ve sladinové pánvi. Na tomto místě dochází k postupnému 
zvyšování teploty, a směs roztoků se postupně uvádí do varu. [2, 8] 

Následující operací je vaření sladiny s chmelem, tzv. chmelovar, během kterého probíhá řada 
fyzikálních, chemických a biochemických reakcí, které jsou nezbytné k dosažení žádaného 
složení mladiny. Chmelovar zahrnuje následující procesy: 

 odpaření přebytečné vody, odpaření těkavých látek (chmelové silice, oxidační 
produkty, dimethylsulfid aj.); 

 inaktivace enzymů; 
 sterilace mladiny a inhibice reziduální mikroflóry; 
 odstranění bílkovinných složek koagulací; 
 rozpuštění a izomerace hořkých látek chmele; 
 rozpuštění a úprava dalších složek chmele a chmelových produktů, především 

polyfenoly, dusíkaté látky, lipidy a dusičnany; 
 tvorba produktů Maillardovy reakce; 
 vytvoření redukujících látek a ustavení oxidačně-redukčního potenciálu mladiny; 
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 zvýšení acidity. [2] 

Varní nádoby užívané k chmelovaru bývají nejčastěji vyráběny z neušlechtilé oceli, 
měděných plechů nebo korozivzdorné oceli. [2] Podle způsobu provedení se rozlišuje 
atmosferický chmelovar, který probíhá za atmosferického tlaku a teplotě okolo 100 °C 
v otevřených systémech po dobu 90−120 minut, a tlakové chmelovary, které byly vyvinuté za 
účelem zkrácení doby chmelovaru a snížení energetické spotřeby procesu. Nízkotlaký 
chmelovar se provádí za mírně zvýšeného tlaku, teplotě od 106 do 112 °C, doba trvání 
procesu je v takovém případě 30−45 minut. Vysokotlaké chmelovary pracují za zvýšeného 
tlaku a při teplotách od 120 do 145 °C po dobu 5−15 minut. Produktem chmelovaru 
je mladina.Vyrobená mladina musí svým složení (hmotnostním procentem extraktových 
složek) odpovídat vyráběnému pivu. Co se týče chemického složení mladiny, vedle vody 
převládají sacharidické složky (dextriny, oligosacharidy maltosa a maltotriosa, glukosa, malé 
podíly pentosanů a β-glukanů), dusíkaté látky, chmelové a minerální látky, polyfenoly 
a vitamíny. [2, 8] 

Po chmelovaru následují úpravy mladiny zahrnující separaci hrubých kalů ve vířivých kádích 
a dále následuje chlazení mladiny, separace jemných kalů a nakonec provzdušnění mladiny 
sterilním vzduchem. [8] 

Pivovarské kvasinky 
Kvasinky jsou heterotrofní eukaryotní organismy považované za nejstarší „domestikované“ 
mikroorganismy. Dnes mají nezastupitelný význam mezi průmyslovými mikroorganismy. 
Jsou využívány v potravinářském průmyslu pro výrobu kynutého pečiva, alkoholických 
nápojů, potravinářské a krmné biomasy, ve farmacii, v oblasti vědy a výzkumu, kde jsou často 
technologické kmeny kvasinek využívány jako modelové systémy pro studium obecných 
regulací metabolismu a genetiky eukaryotních buněk. [10, 11, 12] 

 Průmyslová i domácí výroba piva se opírá o využívání kvasinek rodu Saccharomyces 
cerevisiae. Z taxonomického hlediska náleží kvasinky k houbám. Taxonomické zařazení 
pivovarských kvasinek znázorňuje Tabulka 1 . 

Tabulka 1: Taxonomické zařazení pivovarských kvasinek [2] 

Říše Fungi 
Kmen Ascomycotina 

Podkmen Saccharomycotina 
Třída Saccharomycetes 
Řád Saccharomycetales 

Čeleď Saccharomycetaceae 
Rod Saccharomyces 

Typový druh Saccharomyces cerevisiae 
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Pivovarské kvasinky mají zpravidla mírně oválný tvar, jejich délka je 6−10 μm a šířka  
5−8 μm. Rozměry a tvar buněk určují velikost aktivního povrchu využitelného pro transport 
a metabolismus kvasničné kultury. [2] 

 

Obrázek 5: Pivovarské kvasinky [13] 

V pivovarnictví je využíváno tzv. spodních a svrchních kvasinek a jejich schopnosti 
anaerobního kvašení, kdy dochází k přeměně jednoduchých cukrů (glukosy), disacharidů 
(maltosy) a některých trisacharidů (maltotriosy) na ethanol a oxid uhličitý. Spodní kvasinky 
v konečné fázi kvašení sedimentují na dně kvasné nádoby. Patří sem S. cerevisiae 
(carlsbergensis), popř. (uvarum) kvasící při teplotách 6−12 °C , které se využívají k výrobě 
piva typu ležáků. Svrchní pivovarské kvasinky S. cerevisiae se používají k výrobě piva typu 
Ale a dalších, kvasí při teplotách až 24 °C a po skončení kvašení jsou vynášeny na povrch 
fermentační kapaliny a tvoří zde hustou pěnu. Ta časem propadá a kvasinky také sedimentují 
na dně kvasné nádoby.  [2, 6] 

Kvašení mladiny a dokvašování piva 
Fermentace mladiny za vzniku piva probíhá ve dvou stupních. Během hlavního kvašení dojde 
k pomnožení pivovarských kvasinek, které zkvasí podstatnou část využitelných látek mladiny. 
V této fázi kvašení dochází k tvorbě základních produktů ethanolu, oxidu uhličitého, biomasy 
a řady dalších metabolitů, které mají zásadní význam pro buket piva, což jsou estery, alkoholy 
a mastné kyseliny v přiměřeném poměru typickém pro určitý druh piva. Dále vzniká také 
přirozený antioxidant oxid siřičitý. O průběhu hlavního kvašení rozhoduje mnoho faktorů. 
Je to složení a koncentrace mladiny, vlastnosti kvasinek, jejich vitalita a viabilita, teplotní 
průběh fermentace a jeho regulace, doba kvašení, stupeň provzdušnění mladiny kvasnic, 
dávka kvasnic a způsob zákvasu, druh fermentoru a jeho geometrie, způsob a intenzita 
cirkulace, podmínky tlaku a hydrostatický tlak. Na konci hlavního kvašení dojde k oddělení 
podstatného množství kvasnic. U spodního kvašení k oddělení dojde flokulací a sedimentací 
na dně nádoby, v případě svrchního kvašení se kvasnice vyplaví na hladinu kvasícího média. 
Druhá fáze fermentace, kterou je dokvašování a ležení piva, probíhá vždy pod mírným 
tlakem. Dochází k pomalému dokvašení zbylého extraktu kvasnicemi, které zůstaly 
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ve vznosu. Pivo se čiří a sytí oxidem uhličtým a ustavuje se v něm rovnováha senzoricky 
významných látek. [2, 8] 

Filtrace 
Filtrace je jedním ze základních procesů, který využívá většina potravinářských technologií. 
Smyslem filtrace je oddělování dispergovaných pevných částic z kapaliny nebo plynu. 
K separaci slouží vhodná filtrační přepážka. Takto dojde k zachycení částic na přepážce, 
dojde k vytvoření tzv. filtračního koláče. Kapalina prochází skrz filtrační koláč jeho póry 
a odchází ve formě filtrátu. Suspenze, která je přiváděna na filtrační přepážku, je filtrována 
vlivem tlakového rozdílu před a za přepážkou. K výrobě filtračních přepážek slouží řada 
různých materiálů. Časté jsou textilní plachetky s různou strukturou. V případě nebezpečí 
vzniku málo propustného filtračního koláče se často postupuje naplavením strukturovaného 
pevného materiálu, například křemeliny, na vlastní filtrační porézní přepážku (kovová nebo 
pevná textilní plachetka s kovovým roštem). Další možností je děrovaný plech, ten slouží jako 
filtrační přepážka například ve výrobě sýrů. [2, 4, 14] 

Rychlost filtrace νF je dána poměrem tlakového rozdílu před a za přepážkou a celkovým 
hydraulickým odporem filtru: 

F

F
F R

p∆
=ν  (1) 

Celkový hydraulický odpor RF tvoří odpor filtrační přepážky RM a odpor filtračního koláče 
RK. Filtrační koláč lze charakterizovat veličinou α, tzv. specifickým odporem koláče. Tato 
veličina je závislá na vlastnostech částic, kterými je tvořen filtrační koláč (např. velikost, 
sféricita, mezerovitost). V případě, že uvažujeme pouze nestlačitelný koláč, můžeme vyjádřit 
rychlost filtrace νF rovnicí: 

MFFF
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kde ηF je dynamická viskozita filtrátu, VF je objem filtrátu a SF je průřez filtru. Koeficient β 
v sobě zahrnuje specifický odpor koláče α, je definován jako: 

αβ ⋅=
F

k

V
V

 (3) 

Poměr objemu koláče VK a objemu filtrátu VF je u nestlačitelného koláče konstantní. Filtrace 
může z principu probíhat diskontinuálně nebo kontinuálně. Je-li τF doba filtrace, lze rychlost 
filtrace u diskontinuálního děje vyjádřit následovně: 

FF

F
F dS

dV
τ

ν
⋅

=  (4) 

Pro praktické využití jsou zavedeny další veličiny: qF vyjadřuje objem filtrátu, jenž prošel od 
začátku filtrace do času τF jednotkovou plochou filtru: 
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Vq =  (5) 

Tímto průchodem se vytvořil filtrační koláč o výšce hK s filtračním odporem RM. Veličina qM 
charakterizuje odpor filtrační přepážky: 
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KF je obecná proměnná, jejíž hodnota závisí na filtračním uspořádání: 

F

F
F

pK
ηβ ⋅

∆=  (7) 

Aplikací těchto vztahů dostaneme rovnici diskontinuální filtrace s nestlačitelným koláčem 
ve známém tvaru: 
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Poslední rovnici lze aplikovat na důležité filtrační procesy probíhající za různě definovaných 
podmínek jako je například filtrace za konstantní rychlosti, konstantního tlaku, promývání 
koláče za konstantního tlaku a další. [14] 

Pro technické výpočty je nutné znát hmotnostní bilanci filtrace. Bilancovat lze především 
celkové hmotnosti médií a hmotnosti suspendovaných nerozpuštěných částic. Pro celkovou 
bilanci platí: 

KFS mmm +=  (9) 
kde mS je hmotnost nátokové suspenze, mF hmotnost filtrátu a mK hmotnost filtračního koláče. 
Obsah suspendovaných částic ve vstupním proudu je vyjádřen hmotnostním zlomkem wS, 
částice ve filtračním koláči jsou vyjádřeny hmotnostním zlomkem wK: 

kKsS wmwm ⋅=⋅  (10) 
V případě, že je známo složení suspenze i koláče, lze jednoduše vypočítat poměr mezi 
množstvím vstupující suspenze a vystupujícím filtrátem: 

)1(
K

s
SF w

wmm −⋅=  (11) 

Cílem filtrace při výrobě piva je jeho úprava před stáčením tak, aby se po několik měsíců 
nezměnila jeho čirost v transportním obalu. Z piva se v průběhu procesu filtrace odstraňují 
zákalotvorné částice, zbylé kvasničné buňky, snižuje se také obsah bakterií, které 
se neoddělily sedimentací po skončení hlavního kvašení. Jako filtrační materiál 
se v pivovarnictví využívají převážně křemelina pro filtraci piva a perlity pro filtraci sladiny. 
Křemelina se skládá ze skořápek pravěkých rozsivek a oxidu křemičitého. Základním 
parametrem křemeliny je její permeabilita, která je přímo úměrná její jemnosti. Platí tedy, 
že čím jemnější křemelina je k filtraci použita, tím ostřejší filtrace je docíleno. Další důležitou 
vlastností křemeliny je její porozita. Použitou křemelinu je snaha recyklovat. Perlity jsou 
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křemičitany hlinité vulkanického původu. Perlity při nižších hodnotách pH uvolňují železo 
a vápník, proto se používají pouze k filtraci sladiny, jejíž pH má hodnotu 5,4−5,5. 

Naplavovací filtry, které jsou dnes nejvíce používány, lze rozdělit na 

 deskový filtr 
 svíčkový filtr 
 sítový filtr s vodorovnými síty. 

Póry filtrační přepážky jsou mnohem větší, než částice křemeliny i kalové částice v pivu. Před 
vlastní filtrací tudíž je nutné provést jeden až dva základní náplavy, které upraví hustotu pórů 
tak, aby byly kalové částice zachyceny. Pro úspěšnou křemelinovou filtraci je nutné vyloučení 
tlakových rázů a změny rychlosti průtoku filtrovaného piva po celou dobu filtračního cyklu. 
V případě nedodržení těchto předpokladů může dojít k porušení naplavené filtrační vrstvy 
na přepážce, což by mělo za následek okamžité zhoršení čirosti filtrátu. Důležitým 
požadavkem je také zamezení oxidace piva vzdušným kyslíkem. [2, 4, 14] 

Pasterizace piva 
Pasterizace je tepelný zákrok vedoucí k ošetření potravin za využití teplot do 100 °C. Používá 
se k inaktivaci vegetativních forem mikroorganismů, inaktivační účinek však není dostatečný 
pro devitalizaci bakteriálních spor. Cílem pasterizace piva je zajištění jeho biologické 
stability. Pasterizace je spojená se jménem Louise Pastera, který tento proces vynalezl v roce 
1825. Paster ve svých studiích zmiňoval pasterizaci piva, avšak nedoporučoval ji vzhledem 
k poškození organoleptických vlastností nápoje. Již v této době byla tvorba „pasterizační 
chuti“ považována za nevýhodu jinak velmi úspěšného procesu. [2, 14] 

Devitalizace mikroorganismů během jejich záhřevu se řídí kinetikou prvního řádu. Počet 
živých mikroorganismů klesá v čase podle rovnice: 

τ
τ

k
d
dN −=  (12) 

  
kde N je počet přežívajících MO v čase τ, k je inaktivační konstanta. Integrací této rovnice 
získáme vztah: 

τkeNN −⋅= 0  (13) 

  
kde N0 je počáteční počet přežívajících mikroorganismů. Tepelná odolnost MO lze také 
vyjádřít jako decimální redukční dobu D při dané teplotě: 

k
D 10ln=  (14) 

 

což je doba zahřívání potřebná k desetinásobnému poklesu počtu MO. Parametr D se doplňuje 
indexem udávající teplotu inaktivace - Dt. V pivovarství se udává tepelná odolnost 
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mikroorganismů při referenční teplotě tr=60 °C. Při této teplotě se nejčastěji pasterizuje pivo 
v tunelovém pasteru. Této hodnotě odpovídá referenční hodnota inaktivační konstanty kr 
a decimální redukční doba Dr. Účinek pasterizace se udáva jako relativní, 

D
D

k
kL r

r
R ==  (15) 

kde LR je názývána letální rychlostí. Závislost tepelné odolnosti mikroorganismů se také 
udává parametrem z, což je zvýšení teploty nutné k desetinásobnému poklesu doby ohřevu při 
konstantním snížení počtu přežívajících MO: 

b
z 10ln=  (16) 

kde b je parametrem tepelné odolnosti. Pasterační jednotka (PU) slouží pro relativní 
posouzení letálního účinku a odpovídá letálnímu účinku tepla při referenční teplotě tr=60 °C 
za referenční dobu τ=1 min. Závislost letální rychlosti na tepotě vyjadřuje vztah: 

ztt
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V současné době počítá pasterační dávky z průběhu teplotní křivky automatické zařízení. 
Účinnost pasterizace je závislá kromě mikrobiologické čistoty piva i na řadě nebiologických 
faktorů. K těm patří především fyzikálně-chemické vlastnosti pasterizovaného média 
ovlivňující růst MO, jako je obsah ethanolu, oxidu uhličitého, pH a další. [14] 

V pivovarství se používá tunelová a průtoková pasterizace. V případě tunelové pasterizace 
dochází při vstupu láhví do tunelového prostoru k prohřevu obalu a od něj i k prohřevu piva. 
V klasickém tunelovém pasteru láhve procházejí sprchovými zónami s různou teplotou vody, 
která je přiváděna ze sprchovacích van nebo trubek s tryskami. Láhve se pohybují na pásech 
nebo posuvných roštech. Materiál takového pasteru je výhradně ušlechtilá ocel. Postupný 
ohřev lahví s pivem je nutný vzhledem k omezené odolnosti skla při změnách teploty.Vzestup 
teplot při tomto způsobu pasterizace je asi 3 °C za minutu, při ochlazování se teplota snižuje 
o 2 °C za minutu. Doba průchodu lahví se pohybuje kolem 0,8−1 h. [2] 

Průtoková pasterizace znamená krátkodobé zahřátí tenkého filmu piva v deskovém výměníku 
s několika sekcemi. Vlastní pasterizace trvá pouze asi 30 až 40 sekund a probíhá při teplotě 68 
až 70 °C, po ní následuje ochlazení. Průtokový paster je deskový výměník tepla s krátkou 
dobou zadržení piva. Je vyroben z profilovaných desek z ušlechtilé oceli. Průtokový paster lze 
funkčně rozdělit do tří sekcí. Čerpadlo žene pivo do regenerační sekce, kde je předehříváno 
horkým pivem, které opouští teplotní výdržník. V ohřívací sekci se zahřeje na pasterační 
teplotu udržovanou při průchodu výdržníkem a při opětovném průchodu regenerační sekcí 
předává část tepla vstupujícímu pivu. K dochlazení piva slouží chladící sekce. Vyrovnávací 
tank je důležitou částí pasteru sloužící ke kompenzaci změn průtoku piva, popř. umožňuje 
cirkulaci piva při přerušení jeho odběru. [2] 
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2.2 Významné chemické látky v pivu 
Chemické složení piva je velmi různorodé podle typu piva, odchylky se však mohou 
vyskytovat i rámci jednoho typu vlivem kolísání mezi jednotlivými várkami. Složky mohou 
pocházet již ze surovin a celým pivovarským procesem procházet beze změny. Většina látek 
je však výsledkem chemických a biochemických změn, ke kterým dochází při sladování, 
rmutování, chmelovaru, kvašení nebo i při skladování piva ve spotřebitelských obalech. [4] 

2.2.1 Sacharidy 
Původ sacharidů obsažených v pivu nalezneme především v ječmenné obilce, kde tvoří asi 
80 % hmotnosti zrna. Škrob je nejvíce zastoupenou složkou, která tvoří až 65 %, kvantitativně 
důležité jsou dále i polysacharidy buněčné stěny, jako je celulosa, hemicelulosy, lignin,  
β-glukany, reprezentující až 10 % hmotnosti zrna. Nalezneme zde také nízkomolekulární 
sacharidy jako je sacharosa, maltosa, glukosa, rafinosa, fruktosa, přítomné jsou také fruktany. 
Na obsah zkvasitelných sacharidů ve sladině má vliv především aktivita amylolytických 
enzymů štěpících škrob. Jsou to α-amylasa a β-amylasa, které mají v pivovarské technologii 
zásadní význam v procesu rmutování. Působením α-amylasy vzniká směs maltosy a glukosy, 
disacharid je dále rozštěpen maltasou na glukosu. β-amylasa odštěpuje maltosové jednotky od 
neredukujícího konce polysacharidového řetězce. Z posledních tří glukosových jednotek 
vzniká malto-triosa, která se dále štěpí na maltosu a glukosu. Většina obsahu sacharidů je 
v procesu kvašení fermentována na etanol. V hotovém pivu lze tak ze sacharidických látek 
nalézt především nezkvasitelné sacharidy jako jsou dextriny či α-glukany. [2, 4] 

2.2.2 Fenolické a polyfenolické sloučeniny 
Fenolické sloučeniny piva pochází především ze sladu (70−80 %) a chmele (20−30 %). 
Nacházíme zde jednoduché fenoly, deriváty kyseliny benzoové, skořicové, kumariny, 
katechiny, proanthokyanidiny, prenylované chalkony a flavonoidy.  Polyfenoly pocházející 
z ječmene podléhají změnám v průběhu sladování a vaření piva a nejsou tak charakteristické 
jako polyfenoly chmele. [15] U ječmene se polyfenoly vyskytují zejména v obalových částech 
zrna a v aleuronové vrstě. V obilce se vyskytují volně i vázaně fenolické kyseliny syringová, 
vanilová, ferulová, p-hydroxybezoová. Často se také vyskytují estery nebo glykosidy kyseliny 
chlorogenové, isoferulové, kávové a skořicové. Tanoidy jsou nízkomolekulární 
a středněmolekulární polyfenolové látky, které bývají často dávány do souvislosti 
s bílkovinným zákalem piva, intenzitou hořkosti, chuti a plnosti piva. Z hlediska chuti 
a koloidní stability piva mají význam anthokyanogeny, které se při zahřátí v kyselém 
prostředí mění na barevné anthokyanidiny. Polyfenolové látky chmele jsou bohatou směsí 
s převažujícím podílem flavonových glykosidů, anthokyanogenů, katechinů a volných 
fenolových kyselin. Volné fenolové kyseliny snadno oxidují, čímž dochází ke vzniku 
chinonů, a kondenzují, čímž se účastní procesů hnědnutí mladiny při chmelovaru a přispívají 
tak k tvorbě barvy piva.  Fenolové sloučeniny dodávají sladu a pivu antioxidační schopnost, 
hrají tak důležitou roli v organoleptické stabilitě piva potlačením oxidace během výroby 
a skladování piva. Jejich odstraněním pro dosažení lepší koloidní stability piva může dojít 
k zhoršení organoleptické stability výrobku, neboť tyto látky ovlivňují také plnost piva, 
trpkost a  doznívání hořkosti. [4, 16] Z hlediska pivovarské technologie dochází k chemickým 
přeměnám polyfenolových složek především v průběhu chmelovaru, kvašení, filtrace 
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a stabilizace koloidních vlastností piva. Další změny probíhají během stárnutí piva při 
hydrolytických, isomeračních, kondenzačních až polymeračních a oxidoredukčních reakcích. 
[17] 

Fenolické látky jsou považovány za přírodní antioxidanty, tedy látky se schopností eliminace 
působení reaktivních forem kyslíku a dalších radikálů. Jsou schopny likvidovat hydroxylové 
radikály vznikající při fotolýze peroxidu vodíku, reagují s peroxyradikály, zajišťují terminaci 
řetězové reakce během autooxidace mastných kyselin. Řada z nich je silnějšími antioxidanty, 
než prokázané antioxidačně účinné vitaminy C, E a provitamin  
β-karoten. Polyfenoly mají široké spektrum pozivních účinků na lidské zdraví. Kromě 
antioxidačních vlastností vykazují také antikancerogenní, antimikrobiální, imunomodulační 
a protizánětlivé účinky, účastní se procesu regulace tlaku krve, snižují trombotické jevy, čímž 
přispívají ke zlepšení aterosklerózy a snížení výskytu cevních onemocnění. [17, 18] 

2.2.3 Organické kyseliny 
Organické kyseliny v pivu ovlivňují hodnotu pH, chuť piva a mají pozitivní fyziologický 
efekt (diuretický). V pivu můžeme nalézt několik organických kyselin, například jablečnou, 
mléčnou, pyrohroznovou, octovou, ketoglutarovou, citronovou, jantarovou a fumarovou. 
Pouze kyselina citronová a částečně jablečná jsou primárně přítomné, ostatní kyseliny jsou 
sekundárními produkty alkoholové fermentace. Nejvíce zastoupenými kyselinami běžně bývá 
kyselina mléčná, citronová a octová. [19] 

2.2.4 Nutričné významné prvky 
Zdrojem minerálních látek v pivu je převážně slad a varní voda. Největší zastoupení 
z kationtů představují draslík, sodík, hořčík a vápník, z mikroprvků pak dále chrom, měď, 
železo, mangan a zinek, z aniotnů to jsou fosforečnany, chloridy, sírany a dusičnany. 
Vápenaté ionty patří mezi nejvýznamější kovové ionty při pivovarském procesu, hrají 
důležitou roli v metabolismu kvasinek a ovlivňují jejich fermentační aktivitu. Podobnou roli 
hrají ionty hořečnaté, jejichž přítomnost je také velmi důležitá a prospěšná pro růst 
a fermentační metabolismus kvasinek, je součástí kofaktorů více než 300 enzymů. Sodík je 
v pivu odpovědný za kyselou a slanou chuť.   Některé z kovů mají vliv na chuť a na kvalitu 
tvorby pěny (Cu, Fe, Mn), ale jsou také důležité a prospěšné pro lidské zdraví (Fe, Zn). 
Fosforečnany jsou působením sladových fosfatás do sladiny uvolňovány z fytátů. Podílejí 
se na udržení vhodného optimálního pH sladových enzymů. [20] Sírany pozitivně ovlivňují 
degradaci proteinů a škrobu, což usnadňuje filtraci a sedimentaci. Chloridy dodávají pivu 
měkkou a plnou chuť, omezují flokulaci kvasinek a zlepšují koloidní stabilitu piva. [4, 21] 

2.3 Analytické metody 
K provedení jednotlivých analýz piva bylo využito několik instrumentálních analytických 
metod. Prvková analýza byla prováděna na optickém emisním spektrometru s indukčně 
vázaným plazmatem. Pro analýzu sacharidů a polyfenolických látek byla využita 
vysokoúčinná kapalinová chromatografie. V případě analýzy sacharidů byla použita ELSD 
detekce, v případě fenolických látek DAD detekce. Pro analýzu organických kyselin sloužila 
iontová chromatografie. Tyto analytické techniky budou v následující kapitole teoreticky 
popsány.  
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2.3.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

2.3.1.1 Teoretický úvod 
HPLC patří mezi chromatografické metody, jejichž společným znakem je separace směsi 
látek mezi dvě nebo více fází a následná identifikace jednotlivých složek. Principem separace 
je neustálé vytváření rovnovážných stavů, kdy se analyt rozděluje mezi mobilní a stacionární 
fázi. Mobilní fáze hraje v případě kapalinové chromatografie aktivní roli, jelikož změna 
vlastností mobilní fáze je v systému s danou stacionární fází hlavním faktorem, který 
ovlivňuje retenci jednotlivých složek směsi. Kapalinová chromatografie se využívá k separaci 
směsí netěkavých, špatně těkavých a termicky labilních látek. HPLC je metoda využívaná 
v laboratorní praxi velmi rozsáhle a to v oblastech od klinické biochemie, přes potravinářství 
až po enviromentální pracoviště. Používá se k separaci aminokyselin, peptidů, barviv, léčiv, 
fenolických látek, polycyklických aromatických uhlovodíků a celé řady dalších sloučenin. 
[22, 23] 

Schopnost separace složky směsi charakterizuje v chromatografických technikách účinnost 
kolony. Mírou této účinnosti je počet teoretických pater n. Teoretickým patrem je místo 
v koloně, kde dochází k ustanovení rovnováhy mezi oběma fázemi. Délka této části kolony 
se nazývá výškový ekvivalent teoretického patra H. Pro kolonu o délce L platí: 

n
LH = , (18) 

Čím více teoretických pater kolona má, a čím nižší je výškový ekvivalent teoretického patra, 
tím je kolona účinnější. Počet pater lze zjistit z šířky píku Yv a jeho elučního objemu VR 
následovně: 
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K vyjádření míry separace dvou složek (1 a 2) slouží veličina rozlišení R12: 
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Pro každou chromatografickou separaci je důležitým faktorem nalezení optimálního průtoku 
mobilní fáze, při němž je nejnižší výškový ekvivalent teoretického patra H. Ten je výsledkem 
tří dějů: 

 Turbulentní difuze (HA), která je ovlivněna tvarem a velikostí částic náplně kolony 
a rovnoměrností uložení náplně v koloně a je nezávislá na rychlosti průtoku mobilní 
fáze. 

 Molekulární difuze (HB), což je děj významný při nízké rychlosti průtoku mobilní 
fáze, a dochází k němu když se látky snaží pronikat do míst s nižší koncentrací 
a dochází tak k rozšiřování zóny. 
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 Odpor vůči převodu hmoty (HC), který závisí na rychlosti ustanování rovnováhy 
a distribuce látky mezi dvě fáze. Hodnota je přímo úměrná rychlosti toku MF. 

CBA HHHH ++= , (21) 

 

Častěji se uvádí tvar: 

uC
u
BAH ⋅++= , (22) 

Kde A, B, C jsou konstanty charakterizující kolonu a nezávisející na lineární rychlosti mobilní 
fáze u. [14] 

2.3.1.2 Mobilní fáze 
V kapalinové chromatografii se jako mobilní fáze nejčastěji využívá voda, organická 
rozpouštědla různé polarity či různé elektrolyty. Musí však vždy platit, že mobilní 
a stacionární fáze jsou vzájemně nemísitelné a analyt se musí v mobilní fázi rozpouštět. 
Separační systémy lze rozdělit na systém s normálními fázemi (NP-HPLC) a systém 
s obrácenými fázemi (RP-HPLC). NP-HPLC je tradičním separačním modem založeným na 
interakci analytu s polární stacionární fází (typicky silikagel nebo alumina). Polární analyty 
tak migrují pomalu skrz kolonu v důsledku silných interakcí s polárními (např. silanolovými) 
skupinami. NP-HPLC je mod používaný pro separaci nepolárních sloučenin a izomerů. 
Hlavní nevýhodou tohoto systému je snadná kontaminace polárního povrchu složkami 
vzorku. V případě RP-HPLC je polárnější mobilní fáze oproti nepolární fázi stacionární. 
Stacionární fáze je tvořena silikagelem modifikovaným např. oktadecylem. Polární analyty 
jsou eluovány jako první, nepolární silněji interagují se stacionární fází a jsou tudíž v koloně 
zadržovány déle. Systém obrácených fází typicky používá směsné mobilní fáze, například 
směs methanolu, nebo acetonitrilu s vodou. Systém obrácených fází je používán v 70 % 
případů HPLC analýzy. Je vhodný pro analýzy polárních, středně polárních, i některých 
nepolárních analytů. Velmi často je v kombinaci s RP-HPLC využívaná technika gradientové 
eluce, kdy se v průběhu separace mění polarita mobilní fáze v závislosti na čase. Tímto 
způsobem je umožněna rychlá separace širokého spektra látek. [22, 23, 24] 
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Obrázek 6: Schéma HPLC [25] 

2.3.1.3 Čerpadla 
V kapalinové chromatografii se nejčastěji používají čerpadla pístová a membránová.  
Je nutné, aby čerpadlo zachovávalo konstatní průtok mobilní fáze za relativně malých průtoků 
a vysokých tlaků. Materiál čerpadla nesmí do mobilní fáze uvolňovat žádné látky a nesmí být 
mobilní fází narušován. Aby nedocházelo ke kosílání tlaku, které má negativní vliv na náplň 
kolony, zařazuje se za čerpadlo tlumič tlakových rázů. Pulzaci lze také snížit použitím 
čerpadla s několika písty s fázovým posunem zdvihu pístů. Před čerpadla se zařazují 
odplyňovače mobilní fáze pro odstranění vzduchových mikrobublinek, které by se uvolňovaly 
na výstupu z kolony a znemožňovaly funkci detektoru. Používány jsou membránové vakuové 
odplyňovače, héliové odplyňovače nebo se odplyňuje filtrací za vakua nebo ultrazvukem. 
Pístová čerpadla se dělí na pulzní a bezpulzní, membránová jsou vždy v pulzním provedení. 
Složení mobilní fáze může zůstat během separace stále (izokratická eluce), nebo se v průběhu 
mění (gradientová eluce). K udržení složení nebo úpravě mobilní fáze slouží směšovací 
zařízení. [23, 26] 

2.3.1.4 Dávkovací zařízení 
Dávkování přímým nástřikem přes pryžové septum přináší nevýhody s hlediska těsnosti, 
udržování tlaku a vnášení stop materiálu injekční stříkačky. V současné době bývají tedy 
injekční systémy nahrazeny jinými dávkovacími systémy. Nejčastěji se uplatňuje dávkování 
vzorku pomocí obtokové dávkovací smyčky s vícecestným ventilem, kdy nedochází 
k přerušení toku mobilní fáze. Ventil má dvě polohy. V poloze plnění smyčky je propojen 
vstup mobilní fáze od čerpadla přímo s výstupem na kolonu. V nástřikové poloze je propojen 
přes dávkovací smyčku, přičemž dochází k výplachu vzorku na kolonu. Pro pohodlné 
dávkování jsou dnes využívány automatické dávkovače, které provádí nástřik z požadovaných 
vialek pomocí smyčkového ventilu. [23, 26, 27] 
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2.3.1.5 Kolony v HPLC 
Kolona je srdcem chromatografu. Je to část přístroje, kde dochází ke kontaktu mobilní 
a stacionární fáze, je to tedy místo separace složek směsi. V HPLC jsou často zaváděny 
předkolony, které mají ochrannou funkci a slouží k záchytu mechanických nečistot a látek, 
které by se ireverzibilně vázaly na analytickou kolonu. Samotné kolony jsou v současné době 
vyrobeny z nerezové oceli, případně skla, naplněné velmi malými částicemi (1−5μm) 
porézního materiálu. Sorbenty jsou buď polární nebo nepolární látky. Polární sorbenty jsou 
například oxid hlinitý nebo silikagel. Oxid hlinitý používaný v chromatografii je krystalický, 
jeho povrch tvoří hydroxylové skupiny a centra s elektronakceptorovými vlastnostmi. 
Ty interagují s molekulami bohatými na elektrony. Silikagel má amorfní strukturu. Je to gel 
kyseliny křemičité, jehož povrch pokrývají hydroxylové skupiny, které interagují 
se separovanými látkami svou polaritou a schopností tvořit vodíkové můstky. Narozdíl od 
oxidu hlinitého je kyselejší a silně ovlivňuje separaci bazických sloučenin. Dalšími sorbenty 
jsou například aktivní uhlí, různé polymerní sorbenty jako polyamidy a chemicky vázané fáze 
na povrchu nosičů, nejčastěji silikagelu. Celková polarita sorbentu se mění v závislosti 
na polaritě substituentu. Nejpoužívanější substituenty jsou nepolární alkylové a fenylové 
řetězce. Kolony bývají uloženy v termostatu, jelikož teplota kolony značně ovlivňuje separaci 
analytů. Použitím termostatů a tím kontrolou teploty kolony se zlepšuje reprodukovatelnost 
retenčních časů. [23, 26] 

2.3.1.6 Detektory 
Detektory v HPLC by měly být především necitlivé k mobilní fázi. Detektory používané 
v kapalinové chromatografii můžeme rozdělit na univerzální, které měří časové změny 
fyzikálně-chemických vlastností (například konduktometrický a refraktometrický) 
a selektivní, jejichž činnost je spojena s interakcí molekul separovaných látek. Vodivostní 
detektor měří vodivost eluátu v průtokové cele mezi dvěma elektrodami. Tento typ detektoru 
se používá k detekci iontů, proto se využívá převážně v iontové chromatografii. Mobilní fáze 
by měla být nevodivá. Refraktometrický detektor patří mezi univerzální detekční systémy. 
Princip je založen na měření rozdílů indexu lomu čisté mobilní fáze a eluátu vycházejícího 
z kolony. Čím je větší rozdíl indexu lomu, tím vyšší je citlivost detektoru. Nevýhodou tohoto 
typu detektoru je závislost na teplotě. Nelze ho také využít při gradientové eluci. 
K univerzálním detektorům patří také detektory na bázy aerosolu, které jsou schopny 
analyzovat jakékoliv analyty bez ohledu na jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Patří sem 
ELSD, odpařovací detektor rozptylu světla, kdy během detekce procházejí částice vzorku 
průtokovou celou, kde dojde ke srážce s laserovým paprskem. Vlivem částic dojde k rozptylu 
světla a jeho intenzita je měřena fotonásobičem. Mezi selektivní detektory patří 
spektrofotometrický, fluorimetrický, elektrochemický detektor. Spektrofotometrický detektor 
patří k nejrozšířenějším selektivním detektorům v kapalinové chromatografii, jeho princip 
je založen na absorpci viditelného a ultrafialového světla molekulami separované látky. 
Detektory pracují s pevně nastavenou jednou vlnovou délkou, nebo několika předem 
nastavenými vlnovými délkami. Mohou být opatřeny také monochromátorem, takže lze 
vlnové délky nastavovat. Dále existují UV-VIS detektory s velkým počtem plošně 
uspořádaných fotodiod (tzv. diode-array), kdy dochází k rychlému záznamu spektra. 
Fluorimetrický detektor je vysoce seletivní a citlivý, dovoluje detekovat velmi nízké množství 
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fluoreskujících látek. Fluorescenční záření detekuje jak při všech vlnových délkách 
u nejjednodušších přístrojů, tak lze u nejdokonalejších přístrojů volit libovolné vlnové délky 
budícího i emitovaného záření. Elektrochemickými detektory je měřen elektrický proud, který 
vzniká v důsledku oxidace nebo redukce látek po vložení pracovního napětí mezi pracovní 
polarizovatelnou a pomocnou elektrodu. Používá se nejčastěji tříelektrodový systém 
s pracovní, měrnou a referenční elektrodou. Tyto detektory jsou velmi citlivé a selektivní, 
mobilní fáze však musí být vodivá a nelze je využít v systému normálních fází. Mezi špičkové 
identifikační možnosti detekce patří hmotnostní detektory. V případě kapalinové 
chromatografie musí být však, s ohledem na práci ve vakuu, nejprve vyřešen problém velkého 
přebytku rozpouštědla přítomného v mobilní fázi. Tento krok je nutné učinit před vstupem 
do hmotnostního spektrometru. Dnes se k řešení toho problému využívá především 
ionizačních technik za atmosferického tlaku. [22, 23, 24] 

2.3.2 Iontová chromatografie 
Iontová chromatografie se těší stále větší oblibě pro svou snadnost a široké aplikační využití. 
Princip této metody spočívá v iontových interakcích molekul analytu iontové povahy 
s povrchem stacionární fáze, která nese na svém povrchu iontové skupiny 
s opačným nábojem. Hlavní složkou mobilní fáze bývá voda, do které jsou přidávány různé 
organické i anorganické kyseliny a zásady. Stacionární fáze se nazývá měnič iontů. Je jím 
makromolekulární matrice s vhodnými funkčními skupinami kyselé, nebo zásadité povahy. 
Na tyto pevně vázané ionty jsou iontovou vazbou připojovány protiionty s opačným nábojem, 
které jsou vyměňovány iontem z mobilní fáze. Uplatňují se při tom elektrostatické přitažlivé 
síly mezi opačně nabitými ionty. Iontoměniče se dělí na anexy, které slouží k výměně aniontů 
a jejich funkční skupiny jsou například aminoskupiny, kvartérní amoniové soli, a katexy, 
které slouží k výměně kationtů a jejich funkční skupiny jsou například sulfoskupiny nebo 
karboxylové skupiny. Nejpevněji se váží ionty s největším nábojem a objemem. Iontová 
chromatografie se využívá pro separaci složitějších směsí aniontů a kationtů. Pro aniontovou 
analýzu je důležitou součástí supresor, který slouží ke snížení vodivosti pozadí, čímž zvyšuje 
citlivost stanovení. U analýzy kationtů není použití supresoru pro potlačení vodivosti pozadí 
nezbytné. K detekci jednoduchých iontů jsou běžně využívány vodivostní detektory. [26, 28] 

Tabulka 2:Používané anexy a katexy v iontové chromatografii [26] 

Ionex Protiion Typ 
-N+(CH3)3 Cl- Anex, silně zásaditý 

-N+(CH3)2CH2CH2OH Cl- Anex, silně zásaditý 
-NH3

+ OH- Anex, slabě zásaditý 
-SO3

- Na+ Katex, silně kyselý 
-COO- H+ Katex, slabě kyselý 

 

2.3.3 Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

2.3.3.1 Teoretický základ 
Emisní spektrální analýza se zabývá zkoumáním záření, které je vysíláno excitovanými 
atomy, případně ionty prvků. Zkoumaná látka je převedena do excitovaného atomárního stavu 
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dodáním energie (působením vysokých teplot). V tomto metastabilním stavu však atomy 
setrvávají pouze krátkodobě a přechodem do stavu s nižsí energií vysílá vzorek 
polychromatické nespojité záření. Analytickou informaci nese emisní čárové spektrum, které 
je získáno rozkladem vysílaného polychromatického záření optickým zařízením. Emisní 
čárová spektra vznikají v důsledku přechodu valenčních elektronů atomů (iontů) prvků mezi 
různými energetickými hladinami. Vyzářená energie ve formě fotonu odpovídá rozdílu dvou 
energetických stavů: 

ν⋅=−=∆ hEEE 12 , (25) 

  
kde E2, E1 jsou energie vyššího a nižšího energetického stavu, h je Planckova konstanta 
(6,262·10-34 J·s), ν je frekvence záření (s-1). Počet spektrálních čar v emisním spektru závisí 
na konfiguraci valenčních elektronů, proto spektra atomů se stejným počtem elektronů 
na nejvyšší energetické hladině jsou si podobná (spektra alkalických kovů). Poloha čar 
ve spektru (jejich vlnová délka) nese kvalitativní informaci o vzorku, intenzita čar 
je využívána pro kvantitativní hodnocení. Z hlediska kvalitativní analýzy jsou nejvýznamnější 
čáry, které vznikají přechodem mezi první excitovanou hladinou a hladinou základní. Čáry 
vznikající tímto přechodem se nazývají rezonanční, jsou nejintenzivnější a mají největší 
absorpci. Pro kvantitativní vyhodnocení slouží měření intenzity I jednotlivých čar jako funkce 
koncentrace c určitého prvku podle Lomakinova vztahu: 

βα cI ⋅= , (24) 
 

Parametry α a β souvisejí s experimentálními podmínky. Parametr α vyjadřuje závislost 
koncentrace prvku ve vzorku na jeho koncentraci v plazmatu a parametr β charakterizuje 
samoabsorpci, ke které dochází, když atomy v základním stavu pohlcují záření stejných 
atomů v excitovaném stavu. [26, 29, 30] 

Atomový emisní spektrometr se skládá z budícího zdroje, disperzního zařízení, detektoru 
a vyhodnocovacího zařízení. 

2.3.3.2 Budící zdroj - ICP 
Budící zdroj slouží k dodání energie, která je potřebná pro vyvolání emise záření atomy 
vzorku. Plazma je definována jako ionizovaný plyn obsahující nabité částice, kdy počet 
kladných a záporných iontů je stejný. Taková soustava je vodivá, nevykazuje však elektrický 
náboj. Pro vznik plazmy je nezbytné dodání dostatečného množství energie, které převyšuje 
ionizační energii atomů. Indukčně vázaná plazma vzniká přenosem vysokofrekvenční energie 
z vysokofrekvenčního generátoru cívkou. Kovem indukční cívky prochází radiofrekvenční 
elektrický proud a vytvoří se magnetické pole. Elektrony jsou vzniklým elektromagnetickým 
polem urychleny a při srážkách předávají svou kinetickou energii atomům inertního plynu 
argonu, tím se soustava zahřívá a zvyšuje se ionizace. Teplota plazmy může dosahovat 
až 10 000 K.  [27] 
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2.3.3.3 Dávkování vzorku 
Kapalné vzorky jsou vnášeny přímo do středu plazmy a to pomocí nosného plynu a ve formě 
aerosolu. Aerosol je do plazmy zaváděn pomocí pneumatického zmlžovače. V případě 
kapilárního zmlžovače je vzorek nasávací kapilárou přiváděn do proudu nosného plynu, jehož 
proud má podstatně vyšší rychlost než je proud kapaliny a dochází tak k tvorbě jemného 
aerosolu. Druhým typem pneumatického zmlžovače je zmlžovač bez sacího účinku. Takové 
typy fungují na tzv. Babingtovoně principu, kdy je zmlžován film roztoku stékající 
po vhodném povrchu. Dalšími typy zmlžovačů jsou například ultrazvukový nebo tryskový. 
[26, 27] 

 

Obrázek 7: Schéma ICP-OES[31] 

2.3.3.4 Optické zařízení 
Záření emitované atomy je polychromatické. Pro kvantitativní a kvalitativní zpracování je 
nutné tento proud polychromatického záření rozložit. K tomuto rozkladu slouží 
monochromátor, který z proudu polychromatického záření separuje pouze úzký interval 
vlnových délek. Vstup polychromatického záření do monochromátoru zajišťuje vstupní 
štěrbina o šířce 0,2-2,0 nm. Velikost intervalu vlnových délek je úměrná šířce vstupní 
štěrbiny. Samotný rozklad záření probíhá na disperzním prvku, kterým bývá hranol nebo 
mřížka. Disperzní prvky charakterizují 4 základní veličiny: 

1. Lineární disperze dl/dλ, což je geometrická vzdálenost dvou spektrálních čar, které se 
ve vlnové délce liší o 1 nm. 

2. Rozlišovací schopnost R, která charakterizuje chopnost monochromátoru rozlišit dvě 
blízké vlnové délky: 

λλ dR /=  (25) 
3. Úhlová disperze, která určuje úhel mezi dvěma paprsky δ, jejichž vlnové délky se liší 

o 1 nm: 



 

31 
 

λδ ddD /=  (26) 
4. Světelnost, která určuje efektivitu světelné energie, která vychází ze zdroje. Je dána 

absorpcí a odrazem světla na optických prvcích monochromátoru. 

Rozklad polychromatického záření na hranolu je založen na závislosti indexu lomu na vlnové 
délce a jeho rozlišovací schopnost (R) je závislá na vlnové délce tak, že se zhoršuje s rostoucí 
vlnovou délkou. Podle spektrální propustnosti se vyrábí hranoly z různých materiálů. Pro UV 
záření se jedná o křemen nebo Ca2F, olovnaté sklo se používá pro oblast viditelnou. Při 
použití hranolu jako disperzního prvku se monochromátory nejčastěji konstruují v uspořádání 
dle Littrowa. Mřížka je druhým rozkladným prvkem. Je tvořena velkým počtem vrypů 
na ploché destičce. Na mřížce se odráží paprsky záření a následně dochází k interferenci, 
která vede k rozkladu polychromatického záření na monochromatické. Mřížky se vyrábějí 
rovinné nebo duté, typicky s 1200−3600 vrypy na jeden milimetr. Typickým uspořádáním 
s disperzí na mřížce je monochromátor Czerny-Turner. K dosažení velké disperze slouží 
použití tzv. echelle monochromátorů, které tvoří echelle mřížka s 8−80 vrypy na milimetr. 
Využívá se zde odrazu na úzkých plochách jednotlivých schodovitě uspořádaných vrypů. 
Za echelle mřížku se umisťuje ještě sekundární disperzní prvek, např. hranol, jelikož 
na každém stupni dochází k překryvu jednotlivých řádů spekter. [26, 27] 

 

Obrázek 8: Monochromátor typu Czerny-Turner [32] 

2.3.3.5 Detektory 
Monochromatické záření vycházející z výstupní štěrbiny monochromátoru je vedeno dále na 
detektor. Nejstarším způsobem detekce je záchyt záření na fotografickou desku. Takový typ 
optické emisní spektrometri se nazávý spektrografie, využití v praxi je dnes však minimální 
a běžně se používají detektory fotoelektrické. Fotonky a fotonásobiče jsou téměř 
univerzálními detektory v oblasti spektra od vakuové ultrafialové až po infračervenou. 
Principem je vyvolání fotoelektrického efektu při dopadu fotonů na kovovou katodu 
(fotokatodu). Při dopadu fotonů na fotokatodu dojde k emisi elektronů (fotoelektronů) 
z materiálnu katody, které se dále pohybují směrem k anodě. Fotoelektrony jsou urychleny 
a dopadají na elektrodu (katodu) zvanou dynodu. Zde dojde jejich nárazem k emitaci 
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sekundárních elektronů, které jsou opět urychleny elektrostatickým polem, dopadají na další 
dynodu a tento proces se dále opakuje, až dojde výsledný zesílený proud na anodu, odkud 
se odebírá. [26, 27, 29] 

 

Obrázek 9: Schéma fotonásobiče [33] 

Polovodičové detektory se nejčastěji realizují jako křemíkové PIN diody s izonitrickou oblastí 
mezi oblastmi P a N. V polovodiči vznikají dvojice elektron-díra, ty difundují k příslušným 
elektrodám. Každý absorbovaný foton vytváří jeden pár nosičů náboje. Absorpce záření 
je závislá na vlnové délce dopadajícího záření. Diody mohou být uspořádány v řadách nebo 
dvourozměrných mřížkách (diodové pole). Soustavy diod se také nazývají nábojově vázané 
obvody (CCD). 

Atomové emisní spektrometry dnes existují ve dvou konstrukčních uspořádáních: 
simultánním a sekvenčním. Sekvenční uspořádání, které můžeme označit jako skenovací 
monochromátor, se vyznačuje přítomností jedné výstupní štěrbiny, takže je v učitém časovém 
intervalu možné měřit pouze jednu spektrální čáru. Dochází k postupnému snímání spektra, 
tedy skenování. Výhodou tohoto uspořádání je možnost měření libovolné části spektra, 
nevýhodou je nižší rychlost. Simultánní uspořádání optických spektrometrů dovoluje 
současně měřit několik vybraných spektrálních čar. Obsahuje několik výstupních štěrbin, 
které jsou nastavené na určité vlnové délky. Protože každá štěrbina má vlastní registrační 
zařízení (kanál), je možné analyzovat všechny spektrální čáry (prvky) ve stejném časovém 
intervalu. Vyšší rychlost je výhodou tohoto uspořádání, lze však analyzovat pouze prvky, 
na které je nastaven analytický kanál. [26, 27, 29] 

2.4 Statistické metody pro analýzu dat 
Pro přehlednější zpracování a vyhodnocení většího množství dat se využívají vícerozměrné 
statistické techniky. Metody, které byly využity při vyhodnocení této práce jsou popsány 
v této kapitole. 

2.4.1 Analýza hlavních komponent (PCA) 
Analýza hlavních komponent je klíčovým nástrojem pro vícerozměrné analýzy. Je klasickou 
vícerozměrnou technikou, jejímž účelem je odvodit malý počet nezávislých linárních 
kombinací (hlavních komponent) ze sady měřených veličin, identifikovat podstatné znaky 
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ve velkém počtu dat a zvýraznit jejich podobnosti a odlišnosti. Jedná se o populární metodu 
sloužící ke kompresi dat a snížení počtu dimenzí s co nejmenší ztrátou informace. Nově 
vzniklá data jsou vzájemně nekorelovaná. [34, 35, 36] 

2.4.2 ANOVA 
Analýza rozptylu ANOVA (Analysis of variance) je statistická metoda umožňující 
vícenásobné porovnávání středních hodnot. Je založena na hodnocení vztahů mezi rozptyly 
porovnávaných souborů. Základním úkolem této analýzy je posouzení účinků jednotlivých 
faktorů (kategoriálních nezávislých proměnných) na závisle proměnnou kvantitativního typu. 
Celková variabilita je rozdělena na složky jejichž významnost je testována vůči variabilitě 
celkové. V případě analýzy složení piva slouží analýza rozptylu k posouzení, zda naměřené 
koncentrace analytů vykazují statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými skupinami piv 
(PF, NPF, NFP, NFNP). Pro tento účel je použita jednofaktorová analýza rozptylu, kdy 
u každé skupiny se testuje vždy jeden parametr (koncentrace konkrétního analytu). Cílem 
je zjistit, zda koncentrace daného analytu způsobuje rozdíly mezi skupinami, nebo zda jsou 
způsobeny pouze náhodnými chybami. Je zvolena nulová hypotéza, která říká, že mezi 
skupinami rozdíl neexistuje a pokud je zamítnuta, znamená to, že daný parametr (koncentrace 
analytu) má vliv na zařazení vzorku do skupin. [37, 38, 39] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis vzorků 
K dosažení cílů experimentální části diplomové práce byla potřeba zajistit několik skupin 
vzorků piv. Analýzy byly prováděny celkem u čtyř skupin piv. Byla to piva pasterizovaná 
i filtrovaná (PF), piva nepasterizovaná, filtrovaná (NPF), piva pasterizovaná, nefiltrovaná 
(NFP) a poslední skupinu tvořila piva nepasterizovaná i nefiltrovaná (NPNF). Kompletní 
přehled vzorků uvádí tabulka 3. 

Tabulka 3: Seznam analyzovaných vzorků piv 

Skupina 
Číslo 

vzorku 
Název Výrobce 

PF 1 Budějovický Budvar Budějovický Budvar, n.p. 
PF 2 Bakalář Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 
PF 3 Olivětínský Opat Pivovar Broumov, s.r.o. 
PF 4 Bohemia Regent Bohemia Regent, a.s. (Třeboň) 
PF 5 Pardál Echt Budějovický Budvar, n.p. 
PF 6 Gambrinus, Plná 12 Plzeňský Prazdroj, a.s. 
PF 7 Radegast, Ryze hořká 12 Plzeňský Prazdroj, a.s. 
PF 8 Kanec Zámecký pivovar Břeclav s.r.o. 
PF 9 Herold Pivovar Herold Březnice a.s. 
PF 10 Samson Pivovar Samson, a.s. 

NPF 11 Záviš Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 
NPF 12 Krakonoš Krakonoš spol s.r.o (Trutnov) 
NPF 13 Svijany - Svijanský rytíř Pivovar Svijany, a.s. 

NPF 14 
Chodovar Preziednt 

premium 
Chodovar spol. s.r.o. (Chodová Planá) 

NPF 15 Hubertus premium Pivovar Hubertus, a.s. (Kácov) 
NPF 16 Chotěboř prémium Pivovar Chotěboř s.r.o. 

NPF 17 Starobrno - Drak 
Starobrněnský pivovar, Heineken 

Česká Republika, a.s. 
NPF 18 Bernard Pivovar Bernard a.s. (Humpolec) 
NPF 19 Klášter Pivovar Klášter, a.s. 
NPF 20 Poutník prémium Pivovar Poutník (Pelhřimov) 
NFP 21 Staropramen nefiltrovaný Pivovary Staropramen s.r.o., Praha 
NFP 22 Cornish Steam Lager Žatecký pivovar, spol. s.r.o. 

NFNP 23 Xaver ležák Pivovar Xaver, Blučina 

NFNP 24 Jarošovský ležák 
Jarošovský pivovar a.s. 

(Uherské Hradiště - Jarošov) 
NFNP 25 Sedlák 1. Selský pivovárek s.r.o. (Kroměříž) 
NFNP 26 Beskydský ležák Beskydský pivovárek s.r.o. (Ostravice) 

NFNP 27 Svatovar 
První soukromý pivovar společenský 

s.r.o. 
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NFNP 28 Kocour ležák Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. 

NFNP 29 
Slavkovský víděňský 

ležák 
Slavkovský pivovar s.r.o. (Slavkov u 

Brna) 

NFNP 30 Slavkovská 12 
Slavkovský pivovar s.r.o. (Slavkov u 

Brna) 
 

3.2 Použité přístroje a chemikálie 

3.2.1 Použité přístroje 
 Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, ULTIMA 2 (Horiba 

Scientific Jobin Yvon, Francie) 
 Iontový chromatograf 850 Professional IC (Metrohorm, Switzerland) 
 HPLC Agilent 1260 Infinity 
 Ultrazvuková lázeň PS03000A Powersonic (Ultrasonic compact cleaner 2,5 l) 
 Analytické laboratorní váhy AND HA-202M (A&D Company, JAP) 

3.2.2 Použité chemikálie 
Pro provedení všech analýz piva byly použity standardy a chemikálie uvedené  
v tabulkách 4−7 . 

Tabulka 4: Seznam použitých standardů pro prvkovou analýzu pomocí ICP-OES 

Prvek Koncentrace Startovní materiál Matrix Obchodní název 
Draslík 1001±2 mg/l KNO3 H2O MERCK 
Sodík 1,000±0,002 g/l NaCl 99,999 % H2O ASTASOL 

Fosfor 1,000±0,002 g/l 
NH4H2PO4 99,999 

% 
H2SO4 0,05% ASTASOL 

Hořčík 1,000±0,002 g/l Mg 99,99 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 
Vápník 1,000±0,002 g/l CaCO3 99,995 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 
Křemík 1,000±0,002 g/l Na2 SiO3 99,9 % H2O ASTASOL 
Železo 1,000±0,002 g/l Fe 99,999 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 
Měď 1,000±0,002 g/l Cu 99,999 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 

Mangan 1,000±0,002 g/l Mn 99,98 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 
Zinek 1,000±0,002 g/l Zn 99,999 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 

Chrom 1,000±0,002 g/l Cr 99,999 % HNO3 2% (v/v) ASTASOL 
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Tabulka 5: Seznam použitých standardů a chemikálií pro analýzu organických kyselin 
pomocí IC 

Název Mr Čistota Výrobce Země původu 

Acetát-standard 60,05 1000±4 mg/l 
FLUKA 

Analytical 
Švýcarsko 

Malát-standard 134,09 1000±4 mg/l 
FLUKA 

Analytical 
Švýcarsko 

Laktát-standard 90,08 1000±4 mg/l 
FLUKA 

Analytical 
Švýcarsko 

Citrát-standard 192,13 1000±4 mg/l 
FLUKA 

Analytical 
Švýcarsko 

HClO4 100,46 99,9 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Německo 

 

Tabulka 6: Seznam použitých chemikálií pro stanovení sacharidů pomocí HPLC 

Název Mr Čistota Výrobce Země původu 

D-glukosa 180,16 ≥ 99,5 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Francie 

D-fruktosa 180,16 100 % LACHEMA Česká republika 
Maltosa 

monohydrát 
360,32 100 % Lachner Česká republika 

Acetonitril 41,05 99,9 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Německo 

 
Tabulka 7: Seznam použitých chemikálií pro analýzu fenolických látek pomocí HPLC 

Název Mr Čistota Výrobce Země původu 

Kyselina gallová 170,12 97,5−102,5 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Čína 

Kyselina vanilová 168,15 97 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Čína 

Kyselina  
p-kumarová 

164,16 ≥ 98 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Velká 

Británie 

Katechin 308,28 ≥ 98 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Čína 

Kyselina ferulová 194,18 99 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Čína 

Acetonitril 41,05 99,9 % 
SIGMA 

ALDRICH 
Německo 

Kyselina 
mravenčí 

46,03 98 % Lachner Česká republika 
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3.2.3 Pracovní pomůcky 
 Běžné laboratorní sklo (kádinky, odměrné baňky) 
 Plastové zkumavky (10 ml) 
 Centrifugační zkumavky (50 ml) 
 Skleněné vialky, septa 
 Mikropipety, špičky 
 Mikrofiltry s celulosovým filtrem, průměr 0,45μm 
 Injekční stříkačky 

 

3.3 Příprava vzorků 
Před vlastní analýzou bylo potřeba vzorky vhodně upravit. Bylo provedeno odplynění piva 
pomocí ultrazvuku. Vzorky nefiltrovaných piv (vzorky č. 21−30) bylo nutné před analýzou 
zfiltrovat pomocí injekční stříkačky přes mikrofiltr. Pro analýzu jednotlivých analytů bylo 
odplyněné pivo různě ředěno destilovanou deionizovanou vodou. 

 Pro prvkovou analýzu pomocí ICP-OES byly pro měření makroprvků (P, Ca, K, Mg, 
Na) odplyněné vzorky piva desetkrát ředěny. V případě analýzy mikroprvků (Cu, Fe, 
Mn, Si, Zn, Cr) nebyly odplyněné vzorky piva dále ředěny. 

 Pro analýzu organických kyselin pomocí IC byly odplyněné vzorky piva ředěny 
dvacetkrát. 

 Pro analýzu sacharidů pomocí HPLC byly odplyněné vzorky dvakrát ředěny. 
 Pro analýzu fenolických látek pomocí HPLC nebyly odplyněné vzorky ředěny. 

 

3.4 Příprava kalibračních roztoků 

3.4.1 Kalibrační roztoky pro prvkovou analýzu 
Ze zásobních roztoků o koncentracích 1 g/l byla připravena kalibrace pro mikroprvky Cu, Fe, 
Mn, Zn, Cr v koncentračním rozsahu 0,1−1−5−10 mg/l a Si o koncentraci 50 mg/l. Pro 
makroprvky P, Ca, Mg, Na, K byla připravena směsná kalibrace o koncentraci 
10−25−50−100 mg/l. 

3.4.2 Kalibrační roztoky pro analýzu organických kyselin 
Kalibrační roztoky pro analýzu organických kyselin metodou IC byly připraveny ze standardů 
jednotlivých kyselin. Byly vytvořeny kalibrační roztoky v koncentračním rozmezí  
10−20−50−100 mg/l. 

3.4.3 Kalibrační roztoky pro stanovení sacharidů  
Kalibrační roztoky pro analýzu sacharidů byly připraveny ze směsného zásobního roztoku 
o koncetraci 1000 mg/l. Byla sestavena kalibrační křivka v rozsahu koncentrací 
100−500−1000 mg/l. 
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3.4.4 Kalibrační roztoky pro stanovení fenolických látek 
Kalibrační roztoky pro analýzu fenolických látek pomocí HPLC byly připraveny ze směsného 
standardu o koncentraci 1 g/l. Kalibrační křivka byla sestavena v koncentračním rozmezí  
1−5−10−25 mg/l. 

3.5 Analýza vzorků piv 
Ve čtyřech skupinách vzorků piv bylo provedeno několik analýz chemického složení. 
Prvková analýza pomocí ICP-OES, stanovení organických kyselin pomocí IC, stanovení 
sacharidů a fenolických látek pomocí HPLC. 

3.5.1 Analýza metodou ICP-OES 
Pro stanovení prvků ve vzorcích piva byly použity dvě metody měření (pro mikroprvky 
a makroprvky). V pivech bylo měřeno celkem 5 makroprvků: P, Ca, K, Mg a Na; a 6 
mikroprvků: Cu, Fe, Mn, Si, Zn, Cr. Prvková analýza byla prováděna pomocí přístroje Horiba 
Jobin Yvone, typ Ultima 2 za podmínek uvedených v tabulkách 8−10. 

Tabulka 8: Nastavení optické části ICP-OES 

Prvek 
Vlnová délka 

nm 
Napětí fotonásobiče 

V 
Vstupní štěrbina 

μm 
Výstupní štěrbina 

μm 
P 213,620 750 20 15 

Ca 422,673 711 20 15 
K 766,49 849 20 15 

Mg 285,213 605 20 15 
Na 588,995 629 20 15 
Cu 327,396 750 20 15 
Fe 259,94 735 20 15 
Mn 257,61 650 20 15 
Si 251,610 750 20 15 
Zn 206,191 750 20 15 
Cr 205,552 750 20 15 

 

Tabulka 9: Nastavení ICP části ICP-OES 

 Mikroprvky Makroprvky  
Výkon 1400 1200 W 

Otáčky pumpy 18 15 ot/min 
 Průtok plazmového plynu 14 14 l/min 

Průtok stínícího plynu 0,5 0,8 l/min 
Tlak na zmlžovači 3 3 bar 

Detektor fotonásobič  
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Tabulka 10:Limity detekce ICP-OES prvkové analýzy 

Prvek 
LOD 
ppm 

P 0,0015 
Ca 0,045 
K 0,55 

Mg 0,005 
Na 0,048 
Cu 0,0072 
Fe 0,01 
Mn 0,001 
Si 0,0175 
Zn 0,012 
Cr 0,0088 

 

3.5.2 Analýza metodou IC 
Metodou iontové chromatografie byly ve vzorcích piv stanoveny organické kyseliny. Byly 
stanoveny celkem čtyři organické kyseliny: citrát, malát, laktát a acetát. Stanovení 
organických kyselin bylo realizováno pomocí přístroje 850 Professional IC (Metrohorm, 
Switzerland). Parametry měření zobrazuje tabulka 11. 

Tabulka 11:Nastavení přístroje IC pro stanovení organických kyselin 

Název a typ přístroje 850 Professional IC (Metrohorm, Switzerland) 
Průtok MF 0,6 ml/min 

Tlak 5,2 Mpa 
Teplota 30 °C 

Typ kolony Metrosep Organic Acid-250/7.8 
Detektor Vodivostní detektor (850 Professional IC) 

Mobilní fáze 0,5 mmol/L HClO4 
 

3.5.3 Analýzy metodou HPLC 

3.5.3.1 Stanovení sacharidů 
Pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s ELSD detektorem byly stanoveny tři 
sacharidy ve vzorcích piva a to glukosa, fruktosa a maltosa. Měření bylo prováděno na 
přístroji HPLC Agilent 1260 Infinity a parametry analýzy jsou zobrazeny v tabulce 12. 
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Tabulka 12: Nastavení přístroje HPLC pro stanovení sacharidů 

Název a typ přístroje HPLC Agilent 1260 Infinity 
Objem nástřiku 8 μl 

Průtok MF 1 ml/min 
Složení MF 75 % acetonitril, 25 % destilovaná voda 

Teplota 35 °C 
Kolona Prevail Carbohydrate ES 5 μm, 250x4,6 mm 

Detektor ELSD 
Odpařovací teplota: 85 °C 

Zmlžovací teplota: 90 °C 
Průtok zmlžovacího plynu (N2): 1,3 l/min 

Doba analýzy 37 min 
 

Tabulka 13: Limity detekce HPLC analýzy sacharidů 

Sacharid 
LOD 
ppm 

glukosa 0,086 
fruktosa 0,086 
maltosa 0,109 

 

3.5.3.2 Stanovení fenolických látek 
Analýza fenolických sloučenin ve vzorcích piva byla provedena také pomocí vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie, tentokrát s DAD UV-VIS detektorem. Bylo analyzováno celkem 
pět fenolických sloučenin: kyselina gallová, katechin, kyselina vanilová, kyselina p-kumarová 
a kyselina ferulová. Nastavení přístroje pro tuto analýzu znázorňuje tabulka 14. Pro separaci 
byla použita gradientová eluce, jejíž průběh je znázorněn v tabulce 15. 

Tabulka 14: Nastavení přístroje HPLC pro stanovení fenolických látek 

Název a typ přístroje HPLC Agilent 1260 Infinity 
Objem nástřiku 5 μl 

Průtok MF 0,75 ml/min 
Složení MF 8 % acetonitril, 92 % kyselina mravenčí (2,5%) 

Teplota 40 °C 
Detekce 280, 290, 330, 350 nm 
Kolona Kinetex 2,5 μm, EVO C18, 150x4,6 nm 

Detektor DAD UV-VIS 
Doba analýzy 55 min 
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Tabulka 15: Gradientová eluce 

Čas [min] Acetonitril [%] Kyselina mravenčí [%] 
0 8 92 

15 8 92 
25 12 88 
30 15 85 
35 20 80 
40 20 80 
43 8 92 

 
Tabulka 16:Limity detekce HPLC analýzy fenolických sloučenin 

Fenolická sloučenina LOD 
ppm 

kyselina gallová 0,01 
katechin 0,01 

kyselina vanilová 0,08 
kyselina p-kumarová 0,04 

kyselina ferulová 0,04 
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4 DISKUZE A VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky analýzy vzorků piva 
Tato kapitola obsahuje shrnutí výsledků analýz všech vzorků piv. Stanovené koncentrace 
jednotlivých analytů jsou stručně uvedeny v tabulkách 17−20. Data z analýz vzorků 30 piv 
jsou v tabulkách vyjádřeny jako rozptyl koncentrací v rámci jednotlivých skupin, včetně 
průměrných hodnot celých skupin. Analyty, které byly pod mezí detekce, nebyly zařazeny 
jako proměnné do statistického vyhodnocení dat. 
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Tabulka 17: Výsledky prvkové analýzy všech skupin analyzovaných piv 

Skupina  
Cr Cu Fe Mn Zn Si Ca K Mg Na P 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

PF 

min <LOD <LOD 0,032 0,027 0,022 15,170 9,102 217,486 53,329 5,059 181,270 

max <LOD <LOD 0,206 0,092 0,027 35,914 43,738 304,141 87,718 97,987 290,617 

průměr <LOD <LOD 0,066 0,063 0,0245 24,874 22,269 254,938 66,605 17,961 237,473 

NPF 

min <LOD <LOD 0,031 0,023 0,023 21,685 10,828 204,077 53,611 2,724 185,008 

max <LOD <LOD 0,172 0,213 0,032 52,006 86,303 333,147 102,887 47,920 287,708 

průměr <LOD <LOD 0,099 0,112 0,0275 38,102 37,093 256,326 69,068 17,723 238,836 

NFP 

min <LOD <LOD 0,012 0,072 <LOD 14,681 18,943 278,477 85,967 17,887 211,059 

max <LOD <LOD 0,083 0,158 <LOD 34,724 66,538 312,242 93,296 26,133 214,040 

průměr <LOD <LOD 0,048 0,115 <LOD 24,703 42,741 295,360 89,632 22,010 212,550 

NFNP 

min <LOD <LOD 0,003 0,055 <LOD 20,390 9,747 229,493 54,539 8,140 153,544 

max <LOD <LOD 0,016 0,175 <LOD 41,507 56,734 368,794 96,452 23,078 291,972 

průměr <LOD <LOD 0,008 0,111 <LOD 26,362 21,207 316,339 82,691 14,220 230,121 
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Tabulka 18:Výsledky stanovení organických kyselin u všech analyzovaných skupin piv 

Skupina  
citrát malát laktát acetát 
ppm ppm ppm ppm 

PF 
min 431,869 3,580 46,980 22,620 
max 760,984 87,160 230,780 152,280 

průměr 601,769 70,147 136,024 82,630 

NPF 
min 409,959 2,180 62,400 24,160 
max 715,993 91,520 194,140 118,540 

průměr 588,811 75,404 113,848 75,738 

NFP 
min 634,095 2,060 51,740 16,060 
max 2072,525 2,060 126,820 58,640 

průměr 1353,310 2,060 89,280 37,350 

NFNP 
min 371,646 1,920 40,500 8,040 
max 3556,649 11,240 275,960 444,820 

průměr 1408,699 5,149 92,845 110,520 
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Tabulka 19:Výsledky stanovení sacharidů u všech analyzovaných skupin piva 

Skupina  
glukosa fruktosa maltosa 

ppm ppm ppm 

PF 
min 128,99 176,86 315,68 
max 4387,91 329,07 3785,63 

průměr 621,66 265,13 1945,40 

NPF 
min 211,06 295,03 1591,10 
max 980,70 1587,65 4635,51 

průměr 358,76 499,18 2987,25 

NFP 
min <LOD <LOD 2094,06 
max <LOD <LOD 3362,70 

průměr <LOD <LOD 2728,38 

NFNP 
min <LOD <LOD 317,75 
max <LOD <LOD 3447,51 

průměr <LOD <LOD 1332,28 
 
Tabulka 20: Výsledky stanovení fenolických látek u všech analyzovaných skupin piva 

Skupina  

kyselina 
gallová katechin kyselina 

vanilová 
kyselina  

p-kumarová 
kyselina 
ferulová 

ppm ppm ppm ppm ppm 

PF 

min 4,452 1,524 <LOD 0,712 2,228 

max 7,359 3,998 <LOD 1,175 4,447 

průměr 5,810 2,765 <LOD 0,943 0,590 

NPF 

min 5,386 6,319 <LOD 0,682 2,964 

max 13,931 11,931 <LOD 1,461 6,033 

průměr 9,978 9,156 <LOD 1,067 1,187 

NFP 

min 11,424 3,867 1,426 0,878 1,424 

max 15,064 6,607 4,927 1,042 2,671 

průměr 13,244 5,237 3,176 0,960 0,777 

NFNP 

min 8,157 2,125 1,006 0,330 3,141 

max 13,487 6,963 3,433 1,168 7,251 

průměr 10,992 4,532 2,048 0,702 1,964 
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4.2 Posouzení vlivu postfermentačních technologií na chemické složení piva 
Pro posouzení vlivu postfermentačních technologií filtrace a pasterizace byla využita analýza 
rozptylu, která sloužila k zjištění statisticky významých rozdílů mezi jednotlivými skupinami 
piv. Analýza rozptylu byla postavena na dvou hypotézách. Hypotéza H0 předpokládala, 
že rozdíly mezi studovanými skupinami jsou statisticky nevýznamné. Alternativní hypotéza 
předpokládala opak. ANOVA byla nastavena na interval spolehlivosti 95 %. Alternativní 
hypotéza je přijata, pokud vypočítaná hodnota P je blízká nebo <0,05 a F>Fkrit; Fkrit=2,98. 
Všechny parametry jsou seřazeny dle statistické významnosti v tabulkách  
21−24. Pomocí krabicových grafů níže je prezentováno grafické zobrazení průměrných 
hodnot a rozptylů dat.  

4.2.1 Vliv postfermentačních technologií na prvkové složení piva 
Pomocí analýzy rozptylu byly v rámci prvkového složení vyhodnoceny 4 parametry, které 
mezi skupinami piv vykazovaly statisticky významné rozdíly, a to Fe, K, Si a Mg. 
Vyhodnocení analýzy rozptylu ukazuje tabulka 21. 

Tabulka 21:ANOVA prvého složení piv 

Parametr F P 
Fe 7,225 0,001 
K 5,714 0,004 
Si 5,001 0,007 

Mg 3,1 0,044 

Mn 2,236 0,108 
Ca 1,593 0,215 
P 0,324 0,808 

Na 0,116 0,95 
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Obrázek 10: Krabicové grafy pro Fe, K, Si, Mg 

Nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými skupinami piv vykazovaly železo, draslík, křemík 
a hořčík. Vyšší obsah železa byl stanoven v pivech, která při technologickém procesu prošla 
filtrací, oproti pivům nefiltrovaným. Svíčkové filtry, které jsou v pivovarnictví využívány, 
používají jako filtrační materiál křemelinu či perlity. Jak bylo zmíněno v kapitole Filtrace, 
perlity v kyselém prostředí mohou uvolňovat železo, což by mohlo být příčinou vyšších 
koncentrací právě tohotu prvku u filtrovaných piv. Železo spolu s dalšími prvky (Cu, Mn) 
ovlivňuje chuť a tvorbu pěny piva. S filtračním procesem by pravděpodobně mohl být spojen 
i vyšší obsah křemíku u filtrovaných piv. Studiem obsahu křemíku v pivu během 
pivovarského procesu se věnovali T.R. Casey a Ch. W. Bamforth [40], kteří popsali zvýšení 
obsahu křemíku během filtračního procesu až o 22 %. Draslík a hořčík vykazovaly vyšší 
koncentrace u piv nefiltrovaných. Pro kvasinky to jsou biogenní prvky důležité pro buněčný 
transport. [2] Pokud pivo neprochází procesem filtrace, zůstává v něm větší množství 
biomasy, která může být důvodem vyššího výskytu právě těchto prvků v konečném produktu.  
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Obrázek 11: Krabicové grafy pro Mn, Ca , Na, P 

Parametry Mn, Ca, Na, P nebyly analýzou rozptylu vyhodnoceny jako významně rozdílné. 
Jejich obsah v jednotlivých skupinách piv se tedy významně nelišil. Obsah těchto elementů 
není výrazně ovlivněn postfermentační úpravou piva.  
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4.2.2 Vliv postfermentačních technologií na obsah organických kyselin v pivu 
Pomocí analýzy rozptylu byl v rámci obsahu organických kyselin vyhodnocen 1 parametr, 
který mezi skupinami piv vykazoval statisticky významné rozdíly, a to malát. Přestože rozdíly 
v koncetraci citrátu byly na hraně hladiny významnosti 95 %, kdy nebyla splněna kritéria 
analýzy rozptylu (P<0,05) pro vyhodnocení tohoto parametru jako statisticky významně 
odlišného, z grafického vyjádření vidíme odlišnost i u tohoto analytu. ANOVA tento parametr 
neoznačila za významně rozdílný pravděpodobně z důvodu široké variability dat. 
Vyhodnocení analýzy rozptylu ukazuje tabulka 22. 

Tabulka 22:ANOVA organických kyselin 

Parametr F P 

malát 15,89 < 0,0001 

citrát 2,675 0,068 

laktát 0,815 0,497 

acetát 0,516 0,675 
 

Obrázek 12: Krabicové grafy pro malát,citrát, laktát, acetát 
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Kyselina jablečná vykazovala nejvýznamnější statistický rozdíl ze všech zkoumaných 
parametrů. Jedná se o organickou kyselinu, která, stejně jako citrát, nevzniká jako sekundární 
metabolit kvašení, ale jedná se o primární složku. Kyselina jablečná může být mléčnými 
bakteriemi zpracována procesem malolaktického kvašení a přeměňována na kyselinu 
mléčnou.  Bakterie mléčného kvašení jsou však v pivovarnictví nežádoucí a objevují se jako 
kontaminant. [41, 42] Výsledky ukazují velmi nízké koncentrace malátu u piv ze skupiny 
nefiltrovaných, nepasterizovaných, což jsou všechno piva malých pivovarů. Je možné, že 
výrobní technologie malých pivovarů, stejně jako tepelně neošetřené pivo, které je 
produktem, jsou náchylnější na kontaminaci právě těmito bakteriemi, schopnými 
metabolizovat kyselinu jablečnou. [43]  
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4.2.3 Vliv postfermentačních technologií na obsah sacharidů v pivu 
Pomocí analýzy rozptylu byl v rámci obsahu sacharidů vyhodnocen pouze 1 parametr, který 
mezi skupinami piv vykazoval statisticky významné rozdíly, a to fruktosa.  Vyhodnocení 
analýzy rozptylu ukazuje tabulka 23. Nestatistickým vyhodnocením dat bylo však zjištěno, že 
nefiltrovaná piva obsahují nestanovitelné množství glukosy a fruktosy. Koncentrace těchto 
monosacharidů u piv ze skupiny NFNP a NFP byly pod limity detekce analýzy. ANOVA 
neumí pracovat s nečíselnými údaji, proto v případě vyhodnocení rozdílů v obsahu sacharidů 
nemohla poskytnout objektivní výsledky.  

Tabulka 23:ANOVA sacharidů 

Parametr F P 

fruktosa 5,477 0,005 

glukosa 1,021 0,399 

maltosa 2,792 0,061 
 

Obrázek 13: Krabicové grafy pro glukosu, fruktosu a maltosu 
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Analyzované monosacharidy glukosa a fruktosa byly stanoveny pouze u filtrovaných piv, 
tedy takových, kde je biomasa zcela odstraněna a nedochází k sekundární fermentaci 
kvasinek. Transport monosacharidů do buňky kvasinek probíhá usnadněnou difůzí, 
k transportu disacharidů (maltosy) už je potřeba specifická činnost permeas. [2, 44] Proto 
nejspíš dochází k přednostnímu sekundárnímu zkvašení monosacharidů v nefiltrovaném pivu 
a maltosa je využívána až jako sekundární zdroj výživy. Proto i v nefiltrovaných pivech byla 
maltosa v relativně vysokých koncentracích, u NFNP skupiny však nižších, než u ostatních 
piv. V kapitole 4.2.2 byla diskutována možná situace kontaminace piva bakteriemi mléčného 
kvašení. Tyto bakterie jsou schopny metabolizovat hexosy a pentosy na organické kyseliny 
(mléčnou a octovou). Můžeme zde tedy uvažovat souvislost mezi působením těchto 
mikroorganismů a nízkými koncentracemi glukosy a fruktosy v NPNF a NFP pivech.  
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4.2.4 Vliv postfermentačních technologií na obsah fenolických látek v pivu 
Pomocí analýzy rozptylu byly v rámci obsahu fenolických látek vyhodnoceny 4 parametry, 
které mezi skupinami piv vykazovaly statisticky významné rozdíly, a to katechin, kyselina 
gallová, kyselina ferulová a kyselina p-kumarová. Vyhodnocení analýzy rozptylu ukazuje 
tabulka 24.  

Tabulka 24:ANOVA fenolických látek 

Parametr F P 
katechin 31,393 < 0,0001 

kyselina gallová 12,491 < 0,0001 
kyselina ferulová 4,515 0,012 

kyslina p-kumarová 3,278 0,038 
 

  

  
Obrázek 14: Krabicové grafy pro katechin, kyselinu gallovou, kyselinu ferulovou a 

kyselinu p-kumarovou 
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Katechin a kyselina gallová byly z měřených fenolických látek v nejvyšším zastoupení. Tyto 
dvě látky také vykazovaly nejvýznamnější rozdíly mezi skupinami piv. V obou případech 
můžeme pozorovat nejnižší koncentraci u skupiny pasterizovaných, filtrovaných piv. Celkově 
lze říci, že obsah fenolických látek v pivech, která prošla více kroky stabilizace, je nižší. 
Polyfenoly jsou látky, které s spolu s bílkovinami tvoří bílkovino-polyfenolické komplexy, 
které způsobují koloidní zákal piva. [4] Ten je možné filtrací eliminovat a dosáhnout tak vyšší 
koloidní stability produktu. Teplotní zákrok vykazuje spolu s filtrací synergický efekt při 
působení na obsah fenolických sloučenin. U kyseliny gallové však bylo pozorováno její 
největší zastoupení u piv NFP. Můžeme to přisuzovat termální stabilitě této fenolické 
kyseliny, která byla studována I. Volf a kol. [45] Přestože v některých krocích výroby piva je 
žádoucí tyto látky eliminovat, v procesu stárnutí piva hrají důležitou roli, kde svými 
antioxidačními schopnostmi přispívají k udržení senzorické stability výrobku. [17] 

4.2.5 Analýza hlavních komponent 
Analýza rozptylu byla jednofaktorová metoda, která porovnávala střední hodnoty vždy pouze 
pro jeden parametr. Pro vícerozměrné zobrazení a porovnání všech parametrů 4 skupin piv 
byla použita PCA. Analýza hlavních komponent sloužila k vizuální charakterizaci 
a vyhodnocení informací z 12 proměnných, které byly analýzou rozptylu vybrány jako 
parametry statisticky významné pro rozdělování piv do skupin dle postfermentačních úprav. 
Informace z vybraných 12 parametrů byly pomocí PCA rozděleny do 12 hlavních komponent. 
Míra uložené informace v jednotlivých komponentách byla popsána hodnotou eigenvalue. 
Čím vyšší tato hodnota je, tím větší množství informace je v komponentě uloženo. 
Komponenty s eigenvalue <1 byly vyřazeny, jelikož množství informací uložené v takové 
komponentě odpovídá informaci parametru výchozího, nebo je menší. Byly stanoveny 
4 hlavní komponenty popisující dohromady 71,92 % celkové variability (viz tabulka 25  
a obrázek 15). 

Tabulka 25:Souhrn hlavních komponent 
Komponenta Eigenvalue Variabilita Souhrnná % 

F1 3,604 30,032 30,032 
F2 2,285 19,044 49,076 
F3 1,425 11,876 60,953 
F4 1,316 10,969 71,922 
F5 0,911 7,590 79,511 
F6 0,756 6,298 85,809 
F7 0,619 5,160 90,969 
F8 0,398 3,320 94,289 
F9 0,297 2,472 96,761 
F10 0,225 1,874 98,636 
F11 0,104 0,864 99,500 
F12 0,060 0,500 100,000 
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Obrázek 15: Sutinový graf demonstrující význam jednotlivých komponent 

Pro vícerozměrnou charakterizaci piv byla zvolena technika 2D projekce hlavních 
komponent. Byly vybrány 2 hlavní komponenty (F1, F2) popisující dohromady 49,08 % 
celkové informace. Na základě hlavních komponent byly sestaveny grafy zobrazující 
jednotlivé projekce do faktorových rovin. 
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Obrázek 16: Rozptylový graf – Projekce proměnných do faktorové roviny hlavních 
komponent 

Hlavní komponenty byly pozitivně nebo negativně korelovány výchozími proměnnými 
(chemické složení). Tyto vlivy graficky znázorňuje obrázek 16. Komponenta 1 (F1) byla 
značně pozitivně korelována parametry koncentrací fruktosy, malátu a Fe. Naopak negativně 
byla korelována koncentrací K, Mg, kyseliny gallové a citrátu. Komponenta 2 byla nejvíce 
ovlivněna koncentrací katechinu, kyseliny gallové, Si, Fe, Mg a K. Negativně pak byla 
korelována obsahem glukosy. Jednotlivé proměnné dále korelovaly více či méně mezi sebou. 
Silnou korelaci je možné pozorovat mezi prvky Mg a K či dvojicí fruktosa a malát. Pro 
vyjádření vztahů mezi původními proměnnými a vzorky piv byla provedena projekce 
pozorování (vzorků piv) do faktorové roviny viz. obrázek 17.   
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Obrázek 17:Projekce analyzovaných skupin piv do faktorové roviny hlavních komponent 
F1 a F2 

Je patrné, že na základě této analýzy došlo k oddělení jednotlivých vzorků piv do 3 zón. 
Jednotlivá pozorování piv nepasterizovaných, nefiltrovaných, kterou tvořila piva z malých 
pivovarů, se rozložila do 1. a 3. kvadrantu s negativní korelací komponenty 1 (F1). Tato piva 
se vyznačovala vyšším obsahem vzájemně korelovaných prvků Mg a K, tedy biogenních 
prvků kvasničných buněk, jak již bylo diskutováno v kapitole 4.2.1. Vzorky ze skupiny 
nepasterizovaných, filtrovaných piv byly promítnuty do 2. kvadrantu s pozitivní korelací obou 
dvou komponent (F1 i F2). Pro tuto skupinu piv jsou charakteristické prvky Fe a Si, u kterých 
byl diskutován možný vliv filtračního materiálu na obsah těchto elementů v konečném 
produktu. Patrná je také silná korelace mezi fruktosou a malátem, která by mohla potvrzovat 
úvahu o možné souvislosti mezi bakteriální kontaminací a nízkým obsahem těchto látek 
u NFNP piv, jak bylo diskutováno v kapitolách 4.2.2 a 4.2.3. Skóre pasterizovaných, 
filtrovaných piv se pohybovaly ve 4. kvadrantu s pozitivním skóre u komponenty 1 (F1) 
a negativním u komponenty 2 (F2). Tato skupina piv se profilovala tím, že dle PCA 
obsahovala v průměru nižší koncentrace všech vybraných chemických složek. Pomocí 
analýzy hlavních komponent byly vizuálně charakterizovány jednotlivé skupiny piv a byly 
potvrzeny jejich korelace s obsahem analyzovaných složek. 
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5 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo posouzení vlivu postfermentačních technologií (pasterizace a filtrace) 
na chemické složení piva. Na základě analýz chemického složení piva byly s využitím 
statistických metod (ANOVA, PCA) zjištěny rozdíly v chemickém složení různě 
postfermentačně upravených piv. Bylo analyzováno celkem 30 piv ze čtyř skupin dle 
postfermentačních úprav: PF piva, NPF piva, NFP piva a NPNF piva. Všechny vzorky byly 
podrobeny prvkové analýze realizované pomocí ICP-OES, dále analýze organických kyselin 
pomocí IC, analýze sacharidů a fenolických látek technikou HPLC. Data získaná těmito 
analýzami byla dále zpracována statistickými metodami. Analýzou rozptylu (hladina 
významnosti 95 %)  naměřených chemických parametrů byly stanoveny parametry vykazující 
nejvýznamnější statistické rozdíly mezi jednotlivými skupinami piv. Testované skupiny piv se 
statisticky významně lišily ve 12 z 23 proměnných. Tyto parametry byly dále zpracovány 
analýzou hlavních komponent, která posloužila k vizuální charakterizaci piv v souvislosti 
s jejich chemickým složením. 

Mezi parametry, které mezi skupinami vykazovaly největší rozdíly, patří z prvkového složení 
železo, křemík, draslík a hořčík, dále malát, glukosa, fruktosa a téměř všechny analyzované 
fenolické látky, tedy kyselina gallová, katechin, kyselina p-kumarová a ferulová. Filtrovaná 
piva se vyznačovala vyšším obsahem železa a křemíku. Tato skutečnost byla dána 
do souvislosti s kontaktem piva s filtračními materiály, které mohou tyto elementy uvolňovat. 
Naopak u piv nefiltrovaných byl pozorován vyšší výskyt biogenních prvků draslíku a hořčíku. 
Ty mohou pocházet ze zbytkové biomasy, která se u nefiltrovaných piv objevuje. 
Nefiltrovaná a zároveň nepasterizovaná piva se vyznačovala velmi nízkým obsahem malátu 
a monosacharidů glukosy a fruktosy. Tato piva pocházela z malých pivovarů, u kterých bylo 
uvažováno o vyšší možnosti kontaminace mikroflorou jak v průběhu technologie, tak 
u tepelně neošetřeného výrobku. Bakterie mléčného kvašení zde byly označeny za možnou 
příčinu rozdílu v těchto analytech, a to díky své schopnosti zpracování malátu a pentos. Nízký 
obsah glukosy a fruktosy může být také výsledkem sekundární fermentace kvasinek 
u nefiltrovaných výrobků. U piv, která prošla během technologie více stabilizačními 
úpravami, byl obecně sledován nižší výskyt fenolických látek. Tyto látky jsou během procesu 
filtrace odstraňovány z piva spolu s bílkovinami, se kterými jinak tvoří koloidní zákal. 
Teplotní zákrok vykazoval spolu s filtrací synergický efekt, pouze u kyseliny gallové byly 
stanoveny nejvyšší koncentrace u NFP piv. Tento výsledek je připisován termální stabilitě 
této fenolické kyseliny. 

Sledované parametry hrají významnou roli v technologických, nutričních i senzorických 
vlastnostech piva. Ať už se jedná o hořčík, jehož přítomnost je nezbytná pro růst 
a metabolismus kvasinek, železo, které má spolu s dalšími prvky (Cu, Mn) vliv na chuť 
a kvalitu tvorby pěny, či fenolické sloučeniny, které jsou z piva filtrací odstraňovány pro 
potlačení zákalu. Ty však zároveň svou antioxidační schopností významně napomáhají 
k udržení senzorické stability piva.  

Pasterizace a filtrace jsou technologické operace výroby piva, které vedou ke zvýšení stability 
výrobku a prodloužení jeho trvanlivosti. Dá se však předpokládat, že senzorické vlastnosti 
těchto piv se mohou lišit od piv, která těmito operacemi neprošla. Výsledky práce ukazují, že 
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chemické složení  je odlišné v závislosti na postfermentační úpravě. Na práci by bylo 
zajímavé navázat senzorickou analýzou, která by posoudila vliv zjištěných rozdílů na 
senzorický profil piva. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ANOVA Analýza rozptylu (Analysis of variance) 

DAD  diodové pole 

ELSD  odpařovací detektor rozptylu světla (Evaporative light scattering detector) 

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IC  Iontová chromatografie 

ICP-OES Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

MF  mobilní fáze  

NFP  skupina piv pasterizovaných, nefiltrovaných 

NPF  skupina piv nepasterizovaných, filtrovaných 

NP-HPLC Systém normálních fází v HPLC 

NPNF  skupina piv nepasterizovaných, nefiltrovanách 

PCA  Analýza hlavních komponent (Principal component analysis) 

PF  skupina piv pasterizovaných, filtrovaných 

RP-HPLC Systém obrácených fází v HPLC 

USJ  ukazatel sladovnické jakosti 

UV  ultafialová část spektra 

VIS  viditelná část spektra 
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