
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jakub Škoda

Studium tepelné a světelné degradace piva a dalších 
fermentovaných nápojů

Katedra chemické fyziky a optiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petr Gabriel Ph.D.

Studijní program: fyzika

Studijní obor: biofyzika

Praha 2014



Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval  RNDr. Petru Gabrielovi Ph.D. za vedení 

diplomové práce, podporu při  jejím vypracování a zvláště za poskytnutí  přátelské 

pracovní atmosféry. Dále bych rád poděkoval RNDr. Miroslavu Dienstbierovi, který 

stojí  za  myšlenkou  tématu  práce  a  umožnil  spolupráci  s  Výzkumným  ústavem 

pivovarským  a  sladařským  v  Praze.  Zároveň  děkuji  pracovníkům  výzkumného 

ústavu zúčastněným na degustačních  zkouškách a  Karolíně  Benešové za  vstřícný 

přístup a analýzu vzorků v Brně. Poděkovat bych chtěl také své rodině za podporu 

během celého mého studia.



Prohlašuji,  že  jsem  tuto  diplomovou  práci  vypracoval  samostatně  a  výhradně 

s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

Beru  na  vědomí,  že  se  na  mojí  práci  vztahují  práva  a  povinnosti  vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této 

práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne 29. července 2014 Jakub Škoda



Název práce: Studium tepelné a světelné degradace piva a dalších fermentovaných 

nápojů

Autor: Jakub Škoda

Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky

Vedoucí  bakalářské  práce:  RNDr.  Petr  Gabriel  Ph.D.,  katedra  chemické  fyziky 

a optiky

Abstrakt: V rámci práce byly studovány optické změny piv a modelových roztoků 

během jejich světelné degradace. Optické změny – změny absorbance – byly měřeny 

na prototypu přístroje COLORTURB a byly korelovány se senzorickými změnami 

intenzity letinkové příchuti vzorků zjišťovanými degustačním panelem Výzkumného 

ústavu pivovarského a sladařského a s obsahem riboflavinu ve vzorku. Byla nalezena 

korelace mezi intenzitou letinkové příchuti,  poklesem absorbance na vlnové délce 

450 nm a poklesem obsahu riboflavinu. U světelně poškozených piv i u modelových 

vzorků riboflavinu, cysteinu a hořkých látek – isohumulonů – byl objeven částečný 

návrat hodnot absorbance na této vlnové délce, zapříčiněný přeměnou fotoproduktů 

riboflavinu. 

Klíčová slova: optická spektroskopie, pivo, fotodegradace, letinková příchuť



Title: Study of thermal and photodegradation of beer and other fermented beverages 

Author: Jakub Škoda

Department: Department of Chemical Physics and Optics

Supervisor: RNDr. Petr Gabriel Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics

Abstract: In this thesis the optical changes of beers and model beer solutions during 

their photodegradation were studied. The optical changes – change of absorbance – 

were measured on the prototype of apparatus COLORTURB and were correlated 

with sensory tested intensity of the lightstruck flavour of beer and with riboflavin 

content in samples. High correlation between the lightstruck flavour intensity,  the 

loss of absorbance at the wavelength of 450 nm and the riboflavin content loss was 

found.  The  partial  recovery  of  the  absorbance  for  both  beers  and  model  beer 

solutions  was  found  and  was  attributed  to  the  riboflavin  photoproducts 

transformation. 

Keywords: optical spectroscopy, beer, photodegradation, lightstruck flavour



Obsah

 1 Úvod..........................................................................................................................1

 2 Teoretická část...........................................................................................................2

 2.1 Složení a výrobní proces piva...........................................................................2

 2.1.1 Základ postupu výroby piva......................................................................2

 2.1.2 Složení piva s ohledem k jeho stárnutí a stabilitě......................................3

 2.1.2.1 Chemické složení piva.......................................................................3

 2.1.2.2 Složení chmelu a jeho vliv při stárnutí piva......................................3

 2.1.3 Isohumulony, jejich vznik a vlastnosti......................................................7

 2.1.4 Význam riboflavinu a jeho fotoprodukty..................................................9

 2.2 Světelná degradace piva a letinková příchuť..................................................12

 2.2.1 Historie výzkumu světelného stárnutí.....................................................12

 2.2.2 Vlastnosti a analýza MBT.......................................................................14

 2.2.3 Mechanismus světelného stárnutí............................................................15

 2.2.4 Další aspekty tvorby letinkové příchuti...................................................17

 2.2.4.1 Vliv světelného zdroje.....................................................................17

 2.2.4.2 Role flavinů.....................................................................................17

 2.2.4.3 Vliv hořkých kyselin chmele...........................................................17

 2.2.4.4 Řídící krok reakce vzniku MBT......................................................18

 2.2.4.5 Možnosti omezení a kontroly tvorby MBT.....................................19

 2.3 Koloidní stabilita piva, zákaly v pivu.............................................................20

 2.4 Rozptyl světla, měření absorpčních spekter....................................................22

 3 Materiál a metody...................................................................................................24

 3.1 Modelové roztoky...........................................................................................24

 3.2 Vzorky piv.......................................................................................................24

 3.3 Vzorkovnice....................................................................................................25

 3.4 Měřící aparatury..............................................................................................26

 3.4.1 Spektrofotometr.......................................................................................26

 3.4.2 Aparatura COLORTURB........................................................................26

 3.4.3 Osvětlovací adaptér.................................................................................30

 3.4.4 Software...................................................................................................31

 3.5 Degustační zkouška na VÚPS.........................................................................32



 3.6 Detekce riboflavinu metodou HPLC...............................................................32

 4 Experimentální část.................................................................................................34

 4.1 Test a optimalizace měření přístrojem COLORTURB....................................34

 4.1.1 Reprodukovatelnost výsledků měření.....................................................34

 4.1.2 Reprodukovatelnost měření v komerčních lahvích.................................35

 4.2 Změny absorbance při světelném a tepelném poškození................................39

 4.2.1 Absorpční spektra složek modelového roztoku.......................................39

 4.2.2 Základní proměření odbarvování riboflavinu..........................................40

 4.2.3 Srovnání tepelného a světelného poškození piva ...................................41

 4.2.4 Osvit světlem různé vlnové délky ..........................................................43

 4.3 Vliv parametrů měření....................................................................................45

 4.3.1 Vliv přístupu kyslíku...............................................................................45

 4.3.2 Vliv hořkých látek...................................................................................46

 4.3.3 Vliv zelené láhve.....................................................................................49

 4.4 Koncentrační závislosti složek modelového roztoku......................................50

 4.5 Regenerace absorbance po osvitu...................................................................53

 4.6 Změny senzorických vlastností piva při světelném poškození.......................57

 4.6.1 Změny intenzity letinkové příchuti a obsahu riboflavinu dle doby osvitu 

piva....................................................................................................................57

 4.6.2 Vliv doby od osvitu na intenzitu letinkové příchuti................................60

 4.7 Blokace tvorby MBT.......................................................................................61

 4.7.1 Inhibice reakce vzniku MBT u modelových roztoků..............................61

 4.7.2 Přidávání inhibitorů reakce vzniku letinkové příchuti do piva...............64

 4.8 Srovnání světelného poškození piva osvětlovacím adaptérem a slunečním 

zářením...................................................................................................................67

 5 Závěr.......................................................................................................................69

 6 Seznam použité literatury.......................................................................................72

 7 Seznam tabulek.......................................................................................................74

7



 1 Úvod

Ačkoliv bychom si život bez světla a tepla nedokázali představit, nemá jejich 

působení vždy pouze pozitivní vliv. Pro člověka jsou příliš vysoké či nízké teploty 

velmi  nepříjemné,  neboť  přirozená  termoregulace  těla  již  nedokáže  správně 

fungovat. Totéž platí i v případě světla – v úplné tmě či v přímém prudkém světle 

ztrácí oko svou schopnost reakce. Na druhou stranu by však život bez tepla a světla 

ani být nemohl. Naprostá většina rostlinné i živočišné říše potřebují obojí k růstu, 

množení či pohybu. 

Kromě  vnějšího  vlivu  na  živé  organismy včetně  člověka  má  však  světlo 

a teplo  i  další  důsledek na život.  Potrava,  kterou si  živočich  sežene  či  v  případě 

člověka vyrobí, podléhá taktéž tepelnému i světelnému působení a následné zkáze. Je 

známo,  že  expozice  množství  potravin  včetně  nápojů  na  světle  či  v  teple  má za 

následek  tvorbu  nežádoucích  chutí  či  celkové  znehodnocení  potraviny.  Kromě 

nápojů  jako  je  mléko  či  ovocné  džusy  podléhají  této  degradaci  také  všechny 

fermentované  nedestilované  nápoje,  toho  mezi  lidmi  nejoblíbenějšího  –  piva  – 

nevyjímaje.

Světelné  a  tepelné  působení  na  pivo  i  další  fermentované  nápoje  má  za 

následek  rozběhnutí  či  zrychlení  chemických  dějů,  které  vedou  k  senzorickým 

změnám i změnám koloidního systému nápoje. Světelně poškozené pivo vykazuje 

specifickou tzv. letinkovou (skunkovou, světelnou) příchuť, pro spotřebitele velmi 

nepříjemnou. Ke sledování optických změn (zákal, barva, absorbance) byl v rámci 

projektu TAČR vyvinut přístroj COLORTURB měřící elastický rozptyl a absorbanci 

vzorků přímo v komerčních lahvích bez nutnosti jejich otevření.

Cílem  diplomové  práce  bylo  ověření  využitelnosti  přístroje  pro  sledování 

optických změn vyvolaných světelným poškozením piva a návrh metody k určení 

vzorků náchylných vůči tomuto poškozování. Práce byla zpracovávána ve spolupráci 

s  Výzkumným  ústavem  pivovarským  a sladařským  a.s.  (VÚPS),  který  umožnil 

analýzu obsahu riboflavinu ve vzorcích metodou HPLC a analýzu tvorby letinkové 

příchuti pomocí senzorického degustačního panelu.
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 2 Teoretická část

 2.1 Složení a výrobní proces piva

 2.1.1 Základ postupu výroby piva

Sladařství  a  pivovarnictví  má  původ  již  ve  starověku,  jejich  počátky  jsou 

datovány do 7. tisíciletí před naším letopočtem do Babylonské říše. V Čechách jsou 

nejstarší záznamy o pěstování chmele a vaření piva již z 11. století, díky příhodným 

podmínkám má v naší zemi dlouhou tradici kvalitní výroby (1).

Prvním krokem výroby piva je během tzv.  sladování přeměna obiloviny,  na 

našem území nejčastěji ječmene, na slad. Během asi třídenního máčení ječmene se 

inicializuje jeho klíčení, při kterém pak dochází k aktivaci enzymů štěpících škroby 

na  jednodušší,  zkvasitelné  cukry.  Dokončení  přípravy  sladu  je  jeho  sušení  za 

postupně zvyšující se teploty, čímž dojde k zastavení enzymatických a vegetačních 

procesů (2).

Po několikatýdenním odležení – tzv. šrotování – sladu se již začne se samotnou 

výrobou piva. Při dané teplotě se během vystírání nejdříve slad promíchá důkladně 

s vodou za vzniku husté kaše – vystírka či rmut. V další fázi – rmutování – probíhají 

opět za vysokých teplot enzymatické procesy štěpení polysacharidů na zkvasitelné 

cukry.  Při  následném scezování  se oddělí  kapalná část  rmutu od pevných zbytků 

sladu – sladového mláta. Výsledkem scezení je tzv. sladina, čirý nasládlý roztok (2). 

V mladinové pánvi se sladina povaří několik hodin s chmelem, z kterého do 

výsledné horké mladiny přechází hořké látky. Horká mladina je dále po zchlazení 

provzdušněna  a  jsou  do  ní  přidány  pivovarské  kvasnice  –  druh  kvasinek 

Saccharomyces  cerevisiae.  Celá  směs  je  dle  původního  výrobního  procesu 

přečerpávána do otevřených nádob, tzv. spilek, kde dochází k více než týdennímu 

kvašení.  V průmyslové  výrobě  se  stále  více  používají  místo  otevřených  kádí 

uzavřené nerezové cylindrokonické tanky (CKT), kde dochází vlivem změny teploty 

a  tlaku  k  urychlení  kvašení  i  na  pouhých  několik  dnů.  Kvasnice  spotřebovávají 

zkvasitelné  cukry  a  přeměňují  je  na  alkohol  a  oxid  uhličitý.  Oxid  je  jímán 

a zkapalněn a následně využit při tlakové manipulaci s pivem. Výsledný produkt se 
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zchladí a po odčerpání usedlých kvasnic putuje do ležáckého sklepa,  kde několik 

týdnů dozrává. Před finálním stáčením se ještě filtrací odstraní zbylé kvasnice (2).

 2.1.2 Složení piva s ohledem k jeho stárnutí a stabilitě

 2.1.2.1 Chemické složení piva

Pivo  je  disperzní  soustavou  více  než  tisíce  různých  sloučenin  a  zároveň 

koloidním roztokem mnoha druhů makromolekul od bílkovin a nukleových kyselin 

až  po  sacharidy  a  lipidy.  Chemické  složení  se  mění  v  závislosti  na  použitých 

základních surovinách při  výrobě i  na technologii  výroby samotné.  Podle obsahu 

extraktu  původní  mladiny  a  podle  stupně  prokvašení  obsahuje  pivo  asi  2-6% 

extraktivních látek. Mezi hlavní součásti extraktu patří sacharidy (dextriny, mono- 

a oligosacharidy,  maltóza,  maltrotrióza,  pentóza  a  mnoho  dalších),  6-9%  tvoří 

dusíkaté látky. V pivu jsou dále původem z chmele a sladu obsažené polyfenolové 

látky (100-180 mg/l), kterým jsou přisuzovány různé zdraví prospěšné vlastnosti – 

antioxidační,  antikarcinogenní,  antimikrobiální  a  další.  Dalšími  sloučeninami  jsou 

hořké látky z chmele (15-40 mg/l,  viz dále), barviva melanoidiny, glycerol, lipidy, 

heterocyklické látky a také vitaminy. Díky těmto látkám je energetická hodnota piva 

vysoká, pohybuje se okolo hodnoty 1500 kJ/l pro 10% pivo. (1)

 2.1.2.2 Složení chmelu a jeho vliv při stárnutí piva

Z hlediska této práce je nejdůležitější surovinou pro výrobu piva chmel, jelikož 

do piva dodává látky schopné uvolnit prekurzory pro vznik sloučeniny zodpovědné 

za tvorbu letinkového aroma.

Systematicky  se  chmel  v  botanice  řadí  mezi  rostliny  čeledi  konopovitých 

(Cannabidaceae), která obsahuje 2 rody – konopí (Cannabis) a chmel (Humulus). 

Mezi známé zástupce rodu chmele patří např. chmel japonský (Humulus japonicus), 

pěstovaný  jako  okrasná  rostlina,  a  dále  pak  zejména  chmel  otáčivý  (Humulus 

lupulus),  zahrnující  poddruh  chmel  evropský,  který  je  díky  svému  využití 

v pivovarském průmyslu i  druhem nejdůležitějším. Tato velmi rychle rostoucí (až 

7 m za  rok)  dvoudomá rostlina  se  pěstuje  kvůli  nároku na  určitý  přísun denního 

světla  v  zeměpisných  šířkách  35-55°  na  obou  zemských  polokoulích.  Další 
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požadavky k pěstování jako úrodnost půdy, vyšší letní teploty a dostatek dešťových 

srážek či  jiný přísun vody omezuje oblasti,  ve kterých se nyní  ve velkém chmel 

pěstuje – v Evropě Česká Republika, Německo, Anglie, dále pak Austrálie a Nový 

Zéland na jižní polokouli (3, 4)

Hlavními  částmi chmelové rostliny jsou kořenová soustava,  réva s  pazochy 

a listy s květenstvími, která se v průběhu zrání mění na chmelové hlávky. Z bohaté 

kořenové soustavy, jejímž základem je babka, vyrůstají hlavní kůlové kořeny až do 

hloubky 6m, do stran pak vyrůstají postranní oddenky zvané vlky a směrem vzhůru 

réva, vytrvávající pouze jedno vegetační období. Réva je šestiúhelníkového průřezu, 

s  příchytnými chloupky na hranách,  kterými se zachytává vodícího drátku,  podél 

něhož se vine réva pravotočivě do výšky 7 až 8 metrů. Z révy vyrůstají postranní 

větévky,  tzv.  pazochy.  U paty pazochových listů  vyrůstají  květonosné větévky se 

samičími květenstvími zvanými osýpka, kterých bývá na jedné větévce 30 i více. 

Toto květenství se během zrání mění v plodenství čili hlávky typického vejčitého 

tvaru s pravidelnou stavbou listenů. Chmelové hlávky se skládají ze stopky, vřeténka, 

pravých a krycích listenů. Na vnitřní straně listenů se při zrání vylučují pryskyřičná 

zrnka lupulinu, obsahující chmelové pryskyřice a silice (1).

Z hlediska chemického složení chmele jsou tedy důležité jeho samičí rostliny, 

které  ve  svém  obsahují  stovky  sekundárních  metabolitů  mnoha  různých  skupin 

organických látek. Těmi z našeho pohledu nejdůležitějšími jsou chmelové pryskyřice 

složené  z  chmelových  alfa-  a  beta-  hořkých  kyselin,  dále  pak  chmelové  silice 

a chmelové  polyfenoly.  Všechny  zmíněné  látky  jsou  důležité  nejen  díky  jejich 

účinkům na kvalitu a specifické vlastnosti piv, ale také jsou užívané jako biomarkery 

pro charakterizaci různých chmelových odrůd (4).

Hořké chmelové kyseliny jsou nejdůležitější  složkou chmelových pryskyřic. 

Dosud nebyly nalezeny v žádné z jiných rostlin, což značí její vysokou hodnotu. Až 

30% látek ze sušené samičí hlávky chmele mohou být právě hořké kyseliny. Obecně 

pro rostliny platí, že obsah sekundárních metabolitů je relativně nízký, neboť mohou 

být  pro  samotnou  rostlinu  toxické.  Chmel  tuto  skutečnost  dokázal  obejít 

vylučováním a ukládáním metabolitů do mimobuněčných orgánů – tzv. lupulinových 

žláz. Hořké kyseliny chmelu jsou dvojího druhu – α-kyseliny (byly objeveny dříve) 
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a β-kyseliny. Jsou slabými organickými kyselinami jen mírně rozpustnými ve vodě 

s taktéž  slabou  hořkou  chutí.  Označení  „hořké  chmelové  kyseliny“  odkazuje  na 

skutečnost, že jako prekurzory dávají vznik zdroji hořké chuti v pivu - tzv.  iso-α-

kyselinám. α-kyseliny, označované také jako humulony (podle většinové komponenty 

jejich směsí), se skládají ze tří hlavních složek – jednoho homologu – humulonů, 

a dvou isomerů – kohumulony a adhumulony (viz Obr. 2.1 – 1 a-c), které se liší pouze 

postranním řetězcem na uhlíku C-2 podle připojení  různých hydrofobních reziduí 

aminokyselin leucinu, valinu či isoleucinu. Podobně také β-kyseliny, neboli lupolony, 

sestávají ze tří analogů, lupulonů, kolupulonů a adlupulonů (viz Obr. 2.1 – 2 a-c) (4). 

Obr. 2.1: Strukturní vzorce humulonů, lupulonů a jejich prekurzoru 

(6-deoxy-α-kyseliny), převzato z (4)

Ačkoliv  pocházejí  všechny  chmelové  kyseliny  ze  stejného  prekurzoru 

(6-deoxy-α-kyseliny – Obr. 2.1 – 3 a-c), různá substituce na uhlíku C-6 mění výrazně 

jejich  vlastnosti.  Při  pH mladiny je  rozpustnost humulonů několikanásobně vyšší 

(cca  40-60 mg/l  v  závislosti  na  teplotě  v  rozmezí  25-100°C)  než  u  lupulonů 

(1-9 mg/l).  Jiné  rozpuštěné  materiály se  při  zchlazení  vysrážejí,  avšak  při  vaření 

mladiny dochází k izomerizaci humulonů (pKa  ~  5) na isohumulony (s pKa  ~ 3), 

které jsou mnohem více rozpustné ve vodných roztocích. Na druhou stranu lupulony 

díky  absenci  skupiny  terciárního  alkoholu  nepodstupují  podobnou  reakci  a  jsou 

náchylné oxidativní  degradaci,  zejména na dvojných vazbách postranních řetězců 

(4). Isohumulony pak díky své náchylnosti na světlo hrají hlavní roli při světelné 

degradaci piva a tvorbě letinkové příchuti, což je podrobněji popsáno dále.

Chmelové silice zastupují malou (1-3% hm.) těkavou složku chmele, ve které 

však bylo dosud identifikováno na 300 různých látek. Směs těchto látek může být 
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separována na složku uhlovodíkovou, která obsahuje až 80% všech silic, a složku 

s navázanými funkčními skupinami kyslíku či síry. V první z nich lze rozlišit tři až 

čtyři hlavní látky – monoterpen zvaný β-myrcen a dále seskviterpeny β-karyofylen, 

α-humulen a někdy také β-farnesen. Humuleny jsou v kombinaci s dalšími silicemi 

zodpovědné za příjemnou vůni  chmele.  Zmíněné látky jsou známé svou vysokou 

reaktivitou,  díky  čemuž  můžeme  v  druhé  složce  silic  najít  mnoho  okysličených 

derivátů těchto terpenů. Mezi další důležité látky okysličené složky chmelových silic 

patří  linaool  jako  hlavní  terpenový  alkohol  a  geraniol,  které  jsou  oba  také 

zodpovědné za květinovou vůni chmele. Kromě nich sem pak patří množství esterů 

jako 2-methylpropylisobutyrát a 2-methylbutylisobutyrát či mastných kyselin, jako 

jsou  2-methylbutanová  a  3-methylbutanová  kyselina.  Mezi  sloučeniny  síry  patří 

různé  thioly,  sulfidy,  polysulfidy,  thioestery,  thiofeny a  episulfidy  jako  například 

1,2-epithio-α-humulen či epithiokaryofylen. Při vaření mladiny se ze směsi mnoho 

látek ztratí či přemění na jiné své deriváty, jako jsou oxidy, epoxidy a další kyslíkaté 

látky, často zodpovědné za typickou vůni a chuť výsledného produktu.

Sušená samičí hlávka chmele obsahuje 3-6% hm. polyfenolů, které mohou být 

v zásadě rozděleny do čtyř hlavních skupin podle eluce (vymývání) z roztoku. První 

skupinou jsou monomery, dimery či oligomery složené z jednotek katechinu. Další 

menší skupinou jsou fenolové kyseliny jako například kyseliny skořicová či gallová. 

Největší  třídou  chmelových  polyfenolů  jsou  pak  tzv.  flavanoly jako  např. 

epikatechin, kaempferol a quercetin. Nejdůležitějšími polyfenoly poslední skupiny 

jsou  pak  chalkony  desmethylxanthohumol  či  xanthohumol,  který  má 

antikancerogenní  účinky.  Přibližně  20-30%  polyfenolů  mladiny  je  chmelového 

původu,  celková  kvalita  piva  je  tedy  zcela  určitě  ovlivněna  právě  chmelovými 

polyfenoly. Kromě přispění na celkovou chuť piva a speciálně na výraznou hořkost 

piva mají  vliv  také na zbarvení  výsledného nápoje a  také hrají  roli  jako přírodní 

antioxidanty,  čímž pomáhají redukčním schopnostem mladiny a v neposlední řadě 

tudíž také ovlivňují trvanlivost piva. Na druhou stranu polyfenoly s vyšší molární 

hmotností (MR v rozmezí 500-3000), známé také jako taniny, mají tendenci agregovat 

s proteiny a srážet se. Tím pádem hrají roli v koloidní stabilitě piv. (4)
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 2.1.3 Isohumulony, jejich vznik a vlastnosti

Hořké látky jakožto základní účinná látka chmele jsou základem pro typickou 

chuť piva a to i přesto, že poměr použitého chmele při výrobě piva vůči množství 

ječmene  je  velmi  nízký.  Humulony  (α-kyseliny)  jsou  jednou  z  hlavních  složek 

hořkých kyselin  chmele  a  jsou taktéž  nejvíce  zodpovědné za  hořkost  výsledného 

produktu.  Rozpustnost  těchto  látek  ve  vroucí  mladině  je  ovlivněno  kyselostí 

prostředí, kdy za vyššího pH je sice rozpustnost větší, avšak látky jsou přítomny ve 

formě molekulární disperze, projevující se drsnou hořkostí. Naopak při nižším pH je 

rozpustnost sice nižší, ale zvyšuje se podíl koloidní formy hořkých látek s kýženou 

jemnou hořkou chutí. Již při pH 5,6 – 5,4 převažuje tato koloidní forma. (1)

Během  varu  pak  humulony  podstupují  termální  isomerizační  proces,  kdy 

dochází  k přechodu  z  jejich  šestiuhlíkatého  jádra  na  pětiuhlíkatá  jádra  tzv. 

isohumulonů.  Výsledné  isohumulony jsou  již  rozpustné  i  ve  studené  mladině  na 

rozdíl  od  původních  hořkých  kyselin.  Z každého  z  humulonů  může  vzniknout 

dvojice  epimerických  struktur  isohumulonů,  podle  prostorového  uspořádání 

navázaných  postranních  funkčních  skupin  se  rozlišují  tzv.  trans-isohumulony 

(alkoholová skupina na C-4 uhlíku směřuje na opačnou stranu cyklu jako prenylová 

skupina na uhlíku C-5) a tzv.  cis-isohumulony (skupiny směřují na stejnou stranu 

cyklu) – viz  Obr. 2.2. Podíl isomerizovaných látek je závislý na mnoha faktorech 

a roste  s  dobou  a  teplotou  varu,  se  vzrůstem  kyselosti  mladiny,  s podílem 

kohumulonů ve směsi hořkých kyselin či  naopak klesá s větší  dávkou samotného 

chmele či množstvím kalů v mladině. (4)

Jelikož mají humulony tři různé formy, po isomerizaci z nich bude vznikat šest 

hlavních isohumulonů – trans-isohumulony, cis-isohumulony, trans-isokohumulony, 

cis-isokohumulony,  trans-isoadhumulony  a  cis-isoadhumulony.  Cis-  uspořádání 

molekul je díky trans- konfiguraci dvou postranních řetězců více stabilní,  typický 

poměr směsi je přibližně 2:1 v jeho prospěch. Nejvyšší výtěžek má z jednotlivých 

složek hořkých kyselin  kohumulon, chmel s vysokým obsahem kohumulonů dává 

tedy vyšší hořkost. Velký podíl isohumulonů a prakticky všechny β-hořké kyseliny se 

absorbují do kalu mladiny, hořkost piva je tak dána hlavně zbytkovým množstvím 
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isohumulonů. Celkové využití chmelové hořkosti se pohybuje hlavně kvůli kyselému 

prostředí při varu pouze kolem 25 – 35%. (4)

Obr. 2.2: Isomerizace humulonů při varu mladiny, převzato z (4)

Role isohumulonů v pivu je tedy evidentně ovlivnění  hořkosti  piva,  kdy se 

isohumulony  starají  o  téměř  všechnu  hořkost.  Typická  koncentrace  isohumulonů 

v pivu je v rozmezí 10 - 100 mg/l. Prahová hranice hořkosti ve vodě je kolem 6 mg/l, 

přičemž  v  pivu  je  jejich  hořkost  vnímána  méně  díky  dalším  látkám,  jako  jsou 

proteiny  či  jiné  uhlovodíky,  které  mohou  chuťový  efekt  isohumulonů  zakrývat. 

Isohumulony jsou také zapojeny do tvorby a  zachování  stability pivní  pěny,  kdy 

může  docházet  k jejich  zapojení  do  komplexů  s  proteiny  obsaženými  v  pivu 

a zesílení povrchu pěnových bublin. V neposlední řadě chrání isohumulony v pivu 

před  nárůstem  Gram-positivních  bakterií,  kdy  se  chovají  jako  iontové  kanály 

v membránách bakterií a gradient těchto membrán narušují. Na druhou stranu jsou to 

však  právě  isohumulony,  které  jsou  zodpovědné za  zranitelnost  piva  vůči  světlu, 

neboť po ozáření či přenosu energie z fotoreaktivní látky absorbující světlo mohou 

dát vznik 3-methylbut-2-enylovému radikálu, prekurzoru vedoucímu k následnému 

vzniku 3-methylbut-2-en-1-thiolu (MBT), původci letinkové příchuti piva. (4)
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 2.1.4 Význam riboflavinu a jeho fotoprodukty

Flaviny  je  skupina  látek  odvozených  od  7,8-dimethylisoalloxazinu  (7,8-

dimethylbenzo[g]pteridin-2,4-dion),  žlutě  zbarvené  organické  sloučeniny  s třemi 

cykly. Dle navázané funkční skupiny v pozici 10 pak rozlišujeme různé flaviny. Je 

známo, že hrají důležitou roli v mnoha enzymatických reakcích a také zásadní roli 

v biologických procesech při přenosu elektronů v dýchacím řetězci a při dějích jako 

je fototropismus (růst  rostlin  v závislosti  na světlu)  či  fototaxe (pohyb rostlin  za 

světlem)  a  mnoha  dalších.  Nejznámější  a  v  přírodě  nejběžnější  jsou 

flavinmononukleotid  (FMN),  flavinadenindinukleotid  (FAD)  a  riboflavin  (vitamin 

B2), viz Obr. 2.3. (5)

Obr. 2.3: Významné flaviny – flavinmononukleotid (FMN), riboflavin,  

flavinadenindinukleotid (FAD), převzato z (4)

Z  pohledu  této  práce  je  důležitý  právě  poslední  ze  zmíněných  flavinů  – 

riboflavin. Tento vitamin B2 je obsažen z pivovarnických surovin nejvíce v ječmeni 

a přežije i teplotu varu sladu. Jeho koncentrace se navíc také zvyšuje při působení 

kvasnic a jejich růstu, část se však následně spotřebuje při stacionární fázi života 

kvasnic.  Typické  hodnoty  obsahu  riboflavinu  v  pivu  se  pohybují  kolem  0,02  – 

1 mg/l. (1)

Absorpční spektra riboflavinu obsahují 4 významné píky na 220 nm, 265 nm, 

375 nm  a 445 nm  (viz  Obr  2.5).  Všechny  čtyři  mají  vysoké  molární  extinkční 
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koeficienty,  což  značí  přechody  π  →  π*.  Všechny  flaviny  ve  vodním  roztoku 

vykazují žlutou fluorescenci s maximem 520 nm. (4)

Jelikož sirné aminokyseliny (cystein jakožto pravděpodobný dárce thiolového 

radikálu při vzniku MBT) ani hořké kyseliny neabsorbují viditelné světlo, funguje 

právě riboflavin jako tzv. fotosenzitizér, tedy umožňuje přenos energie na zmíněné 

látky a tvorbu jejich excitovaných stavů. Princip tohoto přenosu je popsán dále.

Kvůli své důležitosti byl riboflavin důkladně studován v průběhu posledních 

desítek let. Jeho fotochemické vlastnosti jsou podobné s ostatními flaviny, kdy při 

osvitu  může  docházet  ke  třem základním reakcím –  fotoredukce,  fotodealkylace 

a fotoadice. Podle druhu flavinu a dalších podmínek reakce může docházet i k jejich 

kombinaci a vzniku různých fotoproduktů.(4, 6–10) Hlavními fotoprodukty těchto 

reakcí po osvitu riboflavinu (RF) jsou lumichrom (LC), formylmethylflavin (FMF) a 

lumiflavin  (LF),  jejich  strukturní  vzorce  jsou  zobrazeny na  Obr.  2.4 a  absorpční 

spektra na Obr. 2.5. 

Obr. 2.4: Strukturní vzorce riboflavinu a jeho fotoproduktů, převzato z (10)
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Obr. 2.5: Absorpční spektra riboflavinu a jeho fotoproduktů (A – riboflavin, 

B – formylmethylflavin, C – lumiflavin, D – lumichrom), převzato z (6)
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 2.2 Světelná degradace piva a letinková příchuť

 2.2.1 Historie výzkumu světelného stárnutí

Již  v  roce  1875 popsal  Němec Lintner  účinky světelného záření  na kvalitu 

a chuť  piva.  Nepříjemnou  pachuť  piva  po  ponechání  na  světle  označil  za  tzv. 

letinkovou (angl. lightstruck flavour, LSF), často také zmiňovanou jako skunkovou. 

(11) Od té doby se výzkumu její tvorby věnovalo mnoho desítek týmů vědců. Roku 

1908 bylo zjištěno, že světlo nemá vliv na příchuť pivní mladiny, neboli že látky, 

které činí pivo citlivé na světlo, vznikají až během fermentace. De Clerk v roce 1934 

ukázal souvislost tvorby letinkové příchuti s poklesem redoxního potenciálu.  Gray 

a spol. tuto teorii potvrdili zjištěním, že měď a molekulární kyslík zmírňují tendenci 

k jejímu tvoření. Navíc jako první poukázali na přítomnost thiolů a sirovodíků ve 

světelně poškozeném pivu. K témuž závěru následně došli také Jacobssen a Högberg 

(1947) pomocí činidel vázajících právě thioly, kteří zároveň zúžili efektivní oblast 

světla působící tvorbu letinkové příchuti na vlnové délky 420-520 nm. Obata a spol. 

byli v roce 1958 prvními, kteří spojili tvorbu letinkové příchuti s obsahem hořkých 

chmelových látek humulonů a lupulonů v pivu. O tři roky pak již bylo jasné, že jsou 

to deriváty těchto hořkých látek – iso-α-kyseliny, jenž slouží jako prekurzory vzniku 

MBT (3-methylbut-2en-1-thiol), látky, která byla v následujícím roce 1962 konečně 

s jistotou identifikována jako původce letinkové příchuti. (4, 12)

Na  začátku  šedesátých  prokázal  Kuroiwa  a  spol.  velkou  část  z  chemie 

popisující  vznik  letinkové  příchuti.  Nejprve  zjistili,  že  u  bezchmelového  piva 

nedochází  k  tvorbě  typické  skunkové  příchuti.  Po  přidání  hořkých  látek 

pocházejících z chmelového extraktu se již tato schopnost znovu objevuje. I další 

studie  s  modelovými  roztoky ukázali,  že  k  tvorbě  letinkové  příchuti  dochází  při 

světlem vyvolané neenzymatické reakci flavinu jako senzitizéru (např. riboflavin), 

isohumulonů a vhodné látky jako zdroj síry. Skunkovou příchuť má pak za následek 

vzniku látky 3-methylbut-2-en-1-thiol (tzv. MBT). Zjistili  také, že nejúčinnější  ke 

tvorbě této látky je světlo o vlnové délce v rozmezí 350-500 nm. Na druhou stranu 

pak  kyslík  a  další  oxidační  činidla  jako peroxid  vodíku či  manganistan  draselný 

v modelovém roztoku její tvorbu potlačují. MBT je díky své výrazné specifické chuti 

12



i při prahových koncentracích hlavní složkou letinkové příchuti. K její celkové chuti 

přispívají  však i  další  sirné látky včetně sirovodíku a methylthiolu,  které vznikají 

taktéž působením světelného záření na tak různorodou směs látek v pivu. (4, 12)

Blondeel a spol. roku 1987 publikovali výsledky své práce ozařování roztoku 

isohumulonů v methanolu. Při osvětlování transisohumulonů (Obr. 2.6, 1) světlem 

vlnové délky 254 nm došlo ke vzniku komplexní směsi bez jisté hlavní složky. Při 

použití vlnové délky 300 nm však byly hlavním produktem pouze dvě látky – cis-

isohumulony (Obr. 2.6, 2) a dehydrohumulonová kyselina (Obr. 2.6, 3). Jejich vznik 

byl  vysvětlen  jako  světlem  indukované  rozštěpení  α-hydroxyketonové  skupiny 

postranního řetězce C4 uhlíku transisohumulonu, tzv. Norrish Type I α-štěpení. Ať už 

se molekula štěpí přímo u cyklické části (a) nebo až za navázanou hydroxy-skupinou 

(b), vznikne v obou případech radikálový pár. Vznik cis-isohumulonů je výsledkem 

epimerizace ketylového radikálu, dehydrohumulonová kyselina je pak tvořena buď 

přímo odštěpením postranního řetězce (cesta a) či dekarbonylací acylového radikálu 

(v případě rozštěpení b). Právě přítomnost kyseliny ve vzniklé osvětlené směsi bylo 

důkazem  fotodegradace  transisohumulonů  (a  také  isohumulonů  obecně)  se 

současným uvolněním prekurzoru  MBT.  Tyto  reakce  jsou  proto  označovány jako 

klíčové ke tvorbě letinkové příchuti při ozařování. Žádné jiné látky získané z chmele 

nenaznačují jakékoliv ovlivnění tohoto procesu. (4)

Kirin a spol. vyvinuli analytickou techniku ke kvantifikování obsahu MBT po 

expozici  piva  na  světle  na  základě  zachycování  látky  v  kombinaci  s  analýzou 

plynovou chromatografií. Se stejným druhem piva, avšak v jiných typech láhve, bylo 
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množství vytvořeného MBT úměrné schopnosti láhve propouštět světlo o vlnových 

délkách mezi 350 nm a 500  nm. Pokud však porovnali tvorbu MBT ve stejné láhvi 

pro různé druhy piva, našli zde podstatné rozdíly. Pro porozumění nechali podstoupit 

osvětlování  modelové  roztoky  obsahující  riboflavin,  isohumulony  a  sirné  látky 

(cystein, cystin, sirovodík) v různých kombinacích. Následně se určovalo množství 

vytvořeného MBT. Po dodání riboflavinu se tvorba thiolu rázem zvýšila, v případě 

záměny sirného proteinu za sirovodík v modelovém roztoku bylo k detekci MBT 

potřeba  přidat  kyselinu  askorbovou  v  koncentraci  vyšší  než  50 mg/l.  Výsledky 

experimentu jasně ukazují, že riboflavin je coby fotochemický senzitizér nezbytný 

pro tvorbu MBT z isohumulonů a sirného proteinu. (4)

K dalšímu objasnění přispívání jednotlivých složek piva při formování MBT 

byly látky spjaté právě s tvorbou letinkové příchuti přidávány do piva v zelené láhvi, 

které  bylo  následně  vystaveno  slunečnímu  záření.  Tvoření  MBT  bylo  velmi 

zrychleno  přidáním isohumulonů  i riboflavinu.  Stejný  efekt  mělo  přidání  sirných 

aminokyselin  i  askorbové  kyseliny,  sirovodík  neměl  efekt  žádný  a  sulfit  naopak 

tvorbu MBT tlumil. Potlačení množství MBT po osvitu také zapříčinila intenzivnější 

barva  piva.  Sakuma  a  spol.  došli  z  těchto  výsledků  k  závěru,  že  hlavní  cesta 

k letinkové  příchuti  a  tvorbě  MBT při  osvitu  zahrnuje  rozklad  isohumulonů  na 

3-methylbut-2-enylový radikál,  zatímco proteiny či  aminokyseliny obsahující  síru 

jsou  zdrojem  thiolového  radikálu  v  riboflavinem  fotosenzitizovaných  reakcích. 

Spojením  obou  radikálů  pak  nakonec  vznikne  MBT  (3-methylbut-2-en-1-thiol). 

V těchto procesech hraje významnou roli také množství riboflavinu v pivu, což má 

za  následek  rozdíly  ve  schopnosti  tvorby letinkové  příchuti  piv  různých  značek. 

Navrhli také, že v případě odstranění riboflavinu z piva by bylo možné vyrobit světlu 

odolné pivo. (4, 12)

 2.2.2 Vlastnosti a analýza MBT

3-methylbut-2-en-1-thiol  (reg.  č.  CAS 5287-45-6) je kapalina s bodem varu 

123-126 °C. Je slabou kyselinou s rel. molární hmotností 102,2. (vypočtená hodnota 

pKa = 9,999 dle (13)), obsahující jednu dvojnou vazbu a thiolovou funkční skupinu – 

viz Obr. 2.7. 
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Obr. 2.7: Strukturní vzorec MBT, převzato z (13)

MBT je stabilní po dobu 2-4 týdnů dle skladování, se zvyšující teplotou jeho 

stabilita  klesá,  při  působení  ultrafialového  záření  dochází  k  tvorbě  cyklických 

sloučenin.

Chuťová  aktivita  MBT je  velmi  vysoká.  Čistá  látka  má  palčivý  pronikavý 

zápach, označovaný také jako „skunkový“ kvůli podobnosti se zápachem tchořích 

výměšků.  Prahové hodnoty lidským čichem detekovatelné se pohybují  v  rozmezí 

0,2-0,4 ng/l ve vodě, v pivu pak je látka o něco méně aktivní s prahovým detekčním 

obsahem 4-35 ng/l.  Detekční schopnost je však velmi osobitá a závislá na kvalitě 

čichu daného člověka. (12, 14)

Díky vysoké chuťové aktivitě je detekce a analýza MBT velmi náročná, neboť 

je zapotřebí velké přesnosti a citlivosti měřících metod. Tyto požadavky splňuje např. 

plynová chromatografie, ale také další metody. Některé z nich určují přímo množství 

MBT, jiné obsah sekundárních fotoproduktů po působení světla. Mezi tyto metody 

patří titrace měřící obsah thiolů, kolorimetrické stanovení obsahu sirovodíku, měření 

změn redoxního potenciálu piva či chromatografie na silikagel. (12)

 2.2.3 Mechanismus světelného stárnutí

Mechanismus tvorby letinkové příchuti  byl  po důkladném výzkumu obecně 

přijat. Na Obr. 2.8 je ukázán přenos excitací po absorpci energie záření. V případě 

cesty (a) je riboflavin světlem (350-500 nm) excitován do svého singletního stavu, 

který  dává  následně  vznik  tripletnímu  stavu  mezisystémovou  konverzí.  Tento 

excitovaný stav pak předá svoji energii isohumulonům, čímž vznikne jejich tripletní 

excitovaný  stav.  V  tomto  stavu,  který  může  vzniknout  také  přímým  osvitem 

ultrafialovým zářením isohumulonů (cesta (b)), dojde k jejich štěpení (již zmíněné 
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Norrish Type I štěpení), které dá vznik 4-methylpent-3-enoylovému radikálu, který 

se  po  dekarbonylaci  změní  již  na  radikálový  prekurzor  MBT  –  3-methylbut-2-

enylový radikál. Ten se poté naváže na vhodný zdroj síry za vzniku MBT, jak je 

podrobně zobrazeno na Obr. 2.9. (4, 15)

Obr. 2.8: Mechanismus přenosu excitace mezi riboflavinem a isohumulony při vzniku  

MBT, převzato z (4)

Obr. 2.9: Reakce štěpení isohumulonů po absorpci energie světla a následného 

vzniku MBT, převzato z (4)
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 2.2.4 Další aspekty tvorby letinkové příchuti

 2.2.4.1 Vliv světelného zdroje

Již  v  polovině  20.  století  byly  určeny  oblasti  vlnových  délek  světla,  které 

způsobují  světelné  poškození  piva,  kdy  se  jednalo  o  modré,  fialové  až  blízké 

ultrafialové světlo. Z dalších analýz byla zúžena oblast vlnových délek 350-500 nm 

jako nejvíce  poškozující  a  vyvolávající  tvorbu letinkové  příchuti  a  jiných thiolů. 

Zelené a čiré sklo propouští oproti hnědému mnohem více světla, výrobky stáčené do 

lahví  vyrobených  z  těchto  skel  jsou  proto  náchylné  k  možnému  světelnému 

poškození. Letinková příchuť se vyvíjí pouze při působení světla, po krátkém osvitu 

a následném uskladnění ve tmě nedochází k následnému trvalému poškozování. (12)

 2.2.4.2 Role flavinů

Jelikož  sirné  aminokyseliny  (např.  cystein  jakožto  pravděpodobný  dárce 

thiolového radikálu při vzniku MBT) ani hořké kyseliny nemohou viditelné světlo 

absorbovat, funguje riboflavin jako tzv. fotosenzitizér, tedy umožňuje přenos energie 

na  zmíněné  látky  a tvorbu  jejich  excitovaných  stavů  (viz  Obr.  2.8).  Kromě 

riboflavinů  jsou  v  pivu  obsaženy  i  další  flaviny  –  flavinmononukleotid, 

flavinadenindinukleotid  či  flavoproteiny,  tedy bílkoviny obsahující  jeden ze  dvou 

předešlých flavinů. Tyto látky podstupují podobnou degradaci po působení světla a 

mohou se proto také účastnit reakcí vzniku MBT. (12)

 2.2.4.3 Vliv hořkých kyselin chmele

Negativní  vlastnosti  isohumulonů na kvalitu piva se výrobci  v praxi snažili 

vylepšit  použitím jejich redukovaných derivátů.  Redukcí isohumulonů na různých 

místech jejich postranních řetězců (dvojné vazby či keto- funkční skupiny) vznikají 

dihydroisohumulony,  tetryhydroisohumulony  či  hexahydroisohumulony  (viz  Obr.

2.10). (4)

Nedávný výzkum však vyvrátil domněnku možnosti výroby světelně odolného 

piva  za  pomoci  těchto  redukovaných  derivátů,  neboť  stále  dochází  k  jejich 

fotochemické degradaci.(16) Tetrahydroisohumulony po ozáření vedou podobně jako 
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isohumulony  ke  vzniku  odštěpeného  radikálu  a  následně  vzniku  MBT,  ostatní 

redukované deriváty jsou ještě víc náchylné k rozkladu a dají vzniknout aldehydům 

a následně nepříjemné lepenkovému zápachu. (17)

Obr. 2.10: Vznik redukovaných isohumulonů, převzato z (4)

 2.2.4.4 Řídící krok reakce vzniku MBT

Irwin  a  spol.  zjistili,  že  při  ponechání  konstantní  koncentrace  riboflavinu 

a isohumulonů byla letinková příchuť intenzivní i pro nejnižší koncentrace cysteinu. 

To naznačovalo, že cystein není látkou řídící celkovou rychlost reakce. Naproti tomu 

intenzita letinkové příchuti se zvyšovala se zvyšováním koncentrace riboflavinu ve 

vzorku. V rychlostní kinetice této reakce to značí zapojení riboflavinu jako její řídící 

krok. Snížení koncentrace riboflavinu by proto mohlo být více efektivní při omezení 

citlivosti piv na světlo než snížení koncentrace cysteinu. (14)
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 2.2.4.5 Možnosti omezení a kontroly tvorby MBT

Je množství metod, kterými lze kontrolovat či omezit světelné stárnutí piva. 

Prvním z nich je omezení množství světla procházející skrz obal výrobku přímo do 

nápoje. Toho se dá docílit různými způsoby. Výrobou a použitím tmavších a tlustších 

lahví,  lahví  potažených  speciálními  absorbujícími  vrstvami  lze  průchod  světla 

omezit, v praxi se toho však díky negativním vlivům hlavně na výrobní cenu či váhu 

obalu  nevyužívá  často.  Použitím  tmavých  lahví  je  díky  absorpčních  vlastnostem 

hnědého skla účinnější, zelené láhve jsou však z pohledu spotřebitele více žádoucí. 

Totéž platí i pro pivo stáčené do plechovek, kdy je sice zaručena neprostupnost světla 

obalem, plechovky však navozují u spotřebitelů pocit nižší kvality výrobku. (12)

Chemické upravení piva, tedy změna výrobních surovin či dodání jiných látek 

do  výsledného  produktu,  je  další  možností  prevence  světelného  stárnutí  piva. 

Dřívější  práce  popisují  možnost  vyloučení  vzniku  letinkové  příchuti  záměnou 

hořkých isohumulonů ve výrobním procesu za jejich redukované deriváty, ovšem jak 

již bylo zmíněno výše, světelná degradace se tím nezastaví, pouze dojde ke vzniku 

jiných fotoproduktů a též jiných thiolových látek. (16)

Přidání antioxidantů do finálního produktu je další cestou ke snížení citlivosti 

piva  vůči  působení  světla.  Další  studie  (18–20) se  věnují  možnosti  zhášení 

excitovaného stavu riboflavinu různými látkami, jako jsou tokoferoly, polyfenoly či 

terpeny,  v souvislosti  s možností  zabránit  jeho  často  nebezpečným či  nevhodným 

vlastnostem,  jako  je  excitace  kyslíku  do  jeho  singletního  či  tvorbě  letinkového 

aroma.  Zkoumáním  deaktivace  excitovaného  tripletního  stavu  riboflavinu  bylo 

zjištěno, že polyfenolové látky mají oproti isohumulonům 550krát větší šanci k zisku 

energie z riboflavinu. Energie takto přenesená na fenolické látky však poté nejspíše 

stejně přejde na isohumulony, čímž dojde k jejich aktivaci a následnému rozkladu, 

jako  v případě  aktivace  riboflavinem.  Mechanismus  vzniku  MBT je  přítomností 

těchto látek odkloněn jiným směrem, princip však zůstává stejný. V případě terpenů 

bylo na druhou stranu zjištěno, že excitaci riboflavinu vůbec nezhášejí.

Při sledování vlivu různých druhů inhibitorů na tvorbu MBT (anthokyanogeny, 

tryptofol, kyselina askorbová) Pozdrik a kol. zaznamenali spojitost mezi poklesem 

absorbance na 445 nm a tvorbou letinkové příchuti při světelném poškození piv. (21)
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 2.3 Koloidní stabilita piva, zákaly v pivu

Pivo  je  složitý  koloidní  systém  obsahující  přes  tisíc  různých  chemických 

sloučenin v chemické rovnováze. Během skladování a přepravy čelí mnoha vnějším 

faktorům  (teplota,  světlo,  vzduch),  které  způsobují  fyzikálně-chemické  změny 

vlivem probíhajících redoxních reakcí. Toto stárnutí výrobku má negativní dopad na 

senzorickou  i  koloidní  stabilitu.  Vyrušení  chemické  rovnováhy  má  za  následek 

například agregace některých ze sloučenin a tvorby koloidního zákalu. 

Zákal vzniká přítomností částic (nehomogenit) ve vzorku. Velikost zákalu je 

dána koncentrací těchto částic. Na nehomogenitách ve vzorku dochází k elastickému 

rozptylu  světla,  velikost  zákalu  se  stanovuje  měřením  intenzity  elasticky 

rozptýleného světla.(22)

Stabilitu piv můžeme rozdělit na biologickou a nebiologickou. První z nich je 

zapříčiněna  přemnožením  mikroorganismy,  nejčastěji  různými  kmeny  kvasinek 

a Gram-pozitivními mléčnými bakteriemi. Při vyšších teplotách se množí a produkty 

jejich metabolismu působí nežádoucí chuťové změny produktu. Při výrobě piva se 

provádějí různé opatření proti biologické kontaminaci, nejčastěji pasterace. (23)

Nebiologický  zákal  je  vytvořen  díky  agregaci  nejrůznějších  sloučenin 

obsažených v pivu,  jako jsou β-glukany,  pentosany,  nerozštěpený škrob ze sladu, 

proteiny atd. Nejčastějším případem je agregace proteinů s polyfenoly, které se spolu 

spojí slabými silami jako vodíkové můstky či hydrofóbní vazbou. Při výrobě do piva 

přecházejí pouze nízkomolekulární polyfenoly, které nejsou schopné proteiny srážet. 

Během stárnutí piva dochází však postupně k jejich oxidaci a také polymeraci, čímž 

se  také  zvyšuje  schopnost  agregace  proteinů.  Nejdříve  se  při  nižších  teplotách 

objevuje zákal chladový (reverzibilní, měřen při 0°C), který se při pokojové teplotě 

opět  rozpouští.  Při  další  polymeraci  polyfenolů  a  následné  agregaci  již  koloidní 

agregáty  díky  své  velikosti  vypadávají  z  roztoku  a  tvoří  se  zákal  i  při  vyšších 

teplotách a vzniká tak tzv. trvalý (permanentní, měřen při 20°C). (23)

Z hlediska koloidní stability jsou nejdůležitější již zmíněné polyfenoly, které 

mají  svůj  původ v  ječmeni  a  ve  chmelu.  Svými  antioxidačními  vlastnostmi  sice 

zpomalují proces stárnutí piva, na druhou stranu se však zásadním způsobem podílejí 
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na  tvorbě  zákalu.  Nejvíce  zastoupenou  skupinou  polyfenolů  jsou  tzv.  flavanoidy 

pocházející převážně z chmele, z nich pak převážně flavanoly jako např. epikatechin 

či  anthokyanogeny.  Důležitou  vlastností  polyfenolů  je  jejich  afinita  k proteinům, 

přičemž polyfenoly schopné proteiny srážet se nazývají taniny. Polyfenoly obsažené 

v čerstvě  vyrobeném  pivu  však  nejsou  taniny,  neboť  nemají  ještě  dostatečnou 

velikost  na srážení  proteinů.  Až během procesu stárnutí  piva  oxidačními  procesy 

a svojí polymerací nabývají na velikosti a také na schopnosti srážení proteinů. Často 

je možné setkat se s pojmem tanoidy, což je zavedený výraz pro polyfenoly možné 

vysrážet s polyvynilpyrrolidonem (PVP), polymerem s mnoha praktickými využitími 

(od výroby kontaktních čoček až po stabilizátory v lepidlech, šamponech, barvách či 

vlasových gelech). Pivo plzeňského typu typicky obsahuje 100-200 mg/l polyfenolů, 

z toho pouze 30-70 mg/l tanoidů.(1) Díky svým pozitivním vlastnostem však není 

kompletní vysrážení a odstranění tanoidů vhodné a v praxi se proto odebírá pouze 

takové množství, aby zajistila dostatečnou koloidní stabilitu a zároveň neovlivnila 

ostatní organoleptické a další vlastnosti produktu. (22, 23)

Neméně  důležitými  látkami  jsou  proteiny,  peptidickou  vazbou  spojené 

aminokyseliny do  řetězců  více  než  100  jednotek.  Menší  řetězce  se  pak  nazývají 

polypeptidy. Svůj původ v pivu mají ve sladu a jejich celkový obsah je v rozmezí 

1-2 g/l. Mezi nejdůležitější proteiny v pivu patří enzymy ovlivňující chemické reakce 

při  výrobě,  dále  pak  hydrofobní  proteiny  stabilizující  pivní  pěnu  a  také  ostatní 

bílkoviny hrající roli v koloidní a senzorické stabilitě. Ty se nazývají senzitivní či 

zákalotvorné,  neboť  jsou  během  stárnutí  sráženy  polyfenoly  a  tvoří  zákal.  Ani 

proteiny však díky jiným pozitivním vlastnostem není možné z piva odstranit.  Při 

tvorbě zákalu jsou nejcitlivější hordeiny, proteiny bohaté na aminokyselinu prolin, 

avšak  v  menší  míře  jsou  náchylné  i  globuliny  a albuminy,  a  tak  ani  případným 

odstraněním jednoho typu se tvorby zákalu nezbavíme. (22, 23) 

Další  látky schopné ovlivnit  koloidní  stabilitu  piva jsou sacharidy,  které  do 

produktu přecházejí ze sladu a jsou v něm obsaženy v množství asi 25-50 g/l, a při 

větších koncentracích také kovové ionty především železa, mědi, zinku či hliníku, 

které  mohou způsobit  tzv.  kovový zákal.  Roli  může sehrát  také  případný přístup 

kyslíku, který může reagovat s polyfenoly, které se po oxidaci a polymeraci vážou na 

proteiny za tvorby zákalu. 

21



Ke  zvýšení  koloidní  stability  a  trvanlivosti  piv  se  dnes  používá  mnoho 

stabilizačních  prostředků,  které  slouží  k  odstranění  zákalotvorných  látek. 

K odstranění polyfenolů se využívá látek na bázi již zmíněného polyvinylpyrrolidonu 

(PVP). K odstranění proteinů se používá více metod, nejčastěji adsorpce na různé 

typy křemičitých gelů.(22, 23)

Trvanlivost  výsledného  produktu  je  úzce  spjata  s  koloidní  stabilitou  piva, 

koloidního zákalu je proto možné využít jako ukazatele aktuálního stádia stárnutí.

 2.4 Rozptyl světla, měření absorpčních spekter

Barva  je  vjem,  který  je  vytvářen  viditelným  světlem dopadajícím 

na sítnici lidského oka. Barva vzorku je dána koncentrací a vlastnostmi absorbujících 

látek.  Stanovuje  se  měřením  absorpčního  koeficientu  světla  ve  viditelné  oblasti 

spektra.

Při průchodu záření vzorkem dojde vlivem absorbování a rozptýlení energie na 

tzv.  rozptylových  centrech  ke  snížení  intenzity  původního  záření.  Tento  útlum 

intenzity se řídí Lambert-Beerovým zákonem

I t=I 010−c⋅ε (λ)⋅l ,

kde ε(λ) je extinkční koeficient, l je dráha, kterou urazí paprsek světla vzorkem, c je 

molární  koncentrace rozptylujících center (cscat) nebo absorbujících center (cabs) ve 

vzorku. Veličina absorbance je definována jako dekadický logaritmus transmise, tedy 

podílu prošlé a původní intenzity záření

A=logT =log
I t

I 0
,

z čehož plyne přímá úměrnost mezi absorbancí a koncentrací center ve vzorku c
A=cε (λ) l .

Platnost těchto vztahů stačí však pouze pro zředěné roztoky, kdy se rozptylová 

centra navzájem neovlivňují.  Na reálných vzorcích pak dochází jak k útlumu, tak 

k rozptylu  záření.  Jestliže  je  koncentrace  rozptylujících  center  nízká  a  nedochází 

k vícenásobnému  rozptylu,  je  možné  celkovou  absorbanci  vzorku  vyjádřit  jako 

součet absorbance dané rozptylem Ascat a absorbance dané absorpcí Aabs:
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A = Ascat + Aabs.

Pokud je jejich koncentrace větší, dochází k vícenásobnému rozptylu světla, které 

také může dorazit do detektoru. Obyčejný součet absorbancí pak již neplatí.

Jelikož extinkční koeficient závisí pro danou látku na vlnové délce, je potom 

různá  i  absorbance.  Proměřením  absorbance  pro  určitý  úsek  vlnových  délek 

dostaneme tzv. absorpční spektrum, které je pro danou látku typické.
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 3 Materiál a metody

 3.1 Modelové roztoky

K přípravě modelových vzorků bylo z chemických látek použito: riboflavin 

(Sigma-Aldrich), cystein (Sigma-Aldrich), fosforečnan  dihydrosodný  (NaH2PO4, 

Sigma-Aldrich), kyselina  citrónová  (potravinářská),  roztok  koncentrovaných 

isohumulonů  (vzorek  dodaný  Výzkumným  ústavem  pivovarským  a  sladařským), 

roztok  tetrahydroisohumulonů (YC-Tetra,  Yakima Chief  Inc.),  kyselina  askorbová 

(vitamin  C,  Vitar),  kyselina  ferulová  (Sigma-Aldrich).  Dále  bylo  použito  vody 

deionizované  přístrojem  Aqual  35,  jejíž  vodivost  byla  menší  než  0,2  μS.  Oxid 

uhličitý  a  dusík  (Linde,  láhev,  potravinářský)  byly  použity  k odstranění  kyslíku 

z připravených vzorků.

Modelový roztok obsahuje 10mM roztok fosfátového pufru s pH=4,5 s různou 

koncentrací  riboflavinu,  hořkých  látek  a  cysteinu.  Příprava  modelových  roztoků 

probíhala  následovně.  Fosfát-citrátový  pufr  byl  připraven  navážením  600 mg 

dihydrofosforečnanu sodného  a rozpuštěním v 1 litru  deionizované vody,  pH bylo 

doladěno na  hodnotu  4,5  pomocí  kyseliny citrónové.  Byly naváženy požadované 

váhy riboflavinu, cysteinu a rozpuštěny v připraveném pufru. Do roztoku byl přidán 

přesný  objem  hořkých  látek  pomocí  pipety  (ať  už  v  případě  isohumulonů  či 

YC-Tetra).  Následně  bylo  vše  několik  desítek  minut  promícháváno  pomocí 

magnetického  míchadla  a rozlito  po  200ml  do  připravených  lahviček  o objemu 

0,25 l.  Pro odstranění kyslíku byly roztoky probublány oxidem uhličitým. Vzorky 

byly při a po přípravě chráněny před světlem přikrytím černou látkou.

 3.2 Vzorky piv

Vzorky piv byly zakoupeny v běžných pražských obchodních řetězcích, pro 

dané měření byly vybrány výrobky se stejným datem a časem výroby, tedy ze stejné 

výrobní  várky.  Využito bylo piv značky Pilsner Urquell  v zelených lahvích.  Před 

měřením byly vzorky po zakoupení uskladněny ve tmě na pokojové teplotě po dobu 

maximálně dvou týdnů.
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 3.3 Vzorkovnice

Jako vzorkovnice modelových roztoků bylo použito bílých průhledných lahví 

o objemu 0,25 l typ Bordo od firmy Bricol s vnějším průměrem 57 mm a vnitřním 

průměrem  47 mm  se  šroubovým  uzávěrem  –  viz  Obr. 3.1.  Vzorky  piv  byly 

zakoupeny  a  po  odmočení  etikety  měřeny  v  zelených  lahvích  o  objemu  0,5l, 

s vnějším  průměrem  67 mm  a  vnitřním  průměrem  60 mm;  v  některých 

experimentech bylo použito také bílých lahví 0,25 l.

Obr. 3.1: Vzorkovnice modelových roztoků - bílá  

láhev Bordo firmy Bricol
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 3.4 Měřící aparatury

 3.4.1 Spektrofotometr

K  měření  absorpčních  spekter  bylo  použito  jednopaprskového 

spektrofotometru  Specord  40  firmy  AnalytikJena,  schopného  měřit  na  vlnových 

délkách od 190 do 1100 nm. Spektrofotometr měří absorbanci do 3 řádů útlumu.

 3.4.2 Aparatura COLORTURB

Pro další měření bylo využito prototypu přístroje COLORTURB, vyvinutého 

přímo  na  Katedře  chemické  fyziky  a  optiky.  Přístroj  COLORTURB byl  vyvinut 

v rámci  projektu  TAČR.  Aparatura  měří  vzorky přímo  v  komerčních  láhvích  od 

objemů 0,1 l pro kyvety do 2 l pro PET láhve. To umožňuje změřit vlastnosti nápojů 

a  jiných kapalin bez nutnosti  otevření.  Pro minimalizaci  vlivu láhve na výsledky 

měření  je  vzorkovnice  umístěna  v  komoře  s  imerzní  kapalinou  a  během měření 

dochází k jejímu definovanému otáčení. Komora je vybavena vstupy pro připojení 

externího termostatu pro řízené termostatování vzorku.

Na  Obr  3.2 je  schematicky popsáno  uspořádání  optické  detekce  přístrojem 

COLORTURB.  Detektory  N  (nephelometry)  resp.  F  (forward)  snímají  intenzitu 

záření rozptýleného pod úhly 90° resp. 13-20°. Detektor T (transmission) pak snímá 

intenzitu záření prošlého vzorek a detektor R (reference) monitoruje intenzitu záření 

světelného zdroje. 

Naměřené hodnoty transmise T monitorují změnu intenzity měřícího paprsku 

při průchodu vzorkem v důsledku absorpce a rozptylu světla ve vzorku. Jako vysílač 

optického záření je v přístroji instalována LED svítící nezávisle na třech pásmech 

vlnových  délek.  Světelné  zdroje  lze  jednotlivě  zapínat  a  vypínat  a  měřit  optické 

veličiny pro vybrané spektrální pásmo. Jednotlivé světelné zdroje svítí na vlnových 

délkách se střední hodnotou 450 nm, 525 nm a 630 nm a pološířkou 20nm (viz Obr. 

3.3).  Absorbance  naměřené  s  použitím  jednotlivých  světelných  zdrojů  jsou  dále 

v textu či grafech označovány:

• zdroj 450 nm – absorbance označována B – Blue
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• zdroj 525 nm – absorbance označovaná G – Green

• zdroj 630 nm – absorbance označovaná R – Red

Naměřené  hodnoty  T  mohou  fluktuovat  v důsledku  nestability  světelného 

zdroje. Proto se k výpočtu útlumu paprsku ve vzorku používá poměr hodnot T/R, 

který  je  nezávislý  na  intenzitě  světelného  zdroje.  Jako  referenční  bod se  použijí 

hodnoty naměřené na destilované vodě s nulovou absorpcí a rozptylem světla (T0, 

R0). Absorbance se pak určí z poměrů hodnot T/R pro měřený i referenční vzorek 

pomocí vztahu

Abs = −log (
T v

Rv

R0

T 0
) .

Obr. 3.2: Schéma uspořádání optické detekce přístroje  

COLORTURB

Obr. 3.3: Měřící optické paprsky přístroje COLORTURB procházející válcovou  

kyvetou naplněnou kalibračním formazinovým roztokem
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Poměr  hodnot  výstupních  signálů  fotodetektorů  N/T  a  F/T  z  rozptylového 

a transmisního detektoru udává tzv.  relativní  zákal ZR. Poměrový mód měření se 

i zde používá s cílem odstranění nežádoucích vlivů, jako jsou nestabilita světelného 

zdroje či zanášení optických prvků nečistotami. Relativní zákal se přepočítává na 

výslednou  hodnotu  zákalu  Zn  (zákal  měřený  detektorem  N),  Zf  (zákal  měřený 

detektorem  F)  pomocí  kalibrační  křivky  naměřené  na  roztocích  standardní 

zákaloměrné  suspenze  s definovanou  koncentrací.  Ve  většině  norem  se  jako 

standardní  kalibrační  roztok  používá  formazinová  suspenze  a výsledky měření  se 

udávají v mezinárodních jednotkách EBC, NTU, FTU nebo ppm. Výsledný zákal je 

nezávislý na barvě vzorku.

Prototyp  přístroje  COLORTURB  byl  navržen  a  vyroben  v  rámci  projektu 

TAČR: Přístroj a metoda stanovení zákalu a barvy lahvových vzorků nápojů a jiných 

kapalin v teplotně řízené měřící komoře (č. projektu TA01011423). Blokové schéma 

hardwaru prototypu přístroje je zobrazeno na Obr. 3.4. Skutečný výrobek při použití 

během  měření  je  zachycen  na  fotografii  na  Obr.  3.5.  Přístroj  je  řízen 

mikroprocesorem, který řídí vlastní proces měření, ovládá funkci otáčení vzorku, řídí 

zapínání a vypínání optických zdrojů, snímání dat z detektorů a přepočet naměřených 

hodnot  podle  kalibračních  konstant.  Mikropočítač  komunikuje  po  sériové  lince 

RS232 s počítačem. Přístroj se ovládá z klávesnice, která umožňuje spuštění měření 

s vybraným optickým zdrojem.  Po  ukončení  měření  jsou  na  displeji  zákaloměru 

zobrazeny naměřené hodnoty absorbance (Abs), nefelometrického zákalu měřeného 

pod  úhlem  90°  (Zn)  a  zákalu  měřeného  pod  malým  úhlem  13 ° - 20 °  (Zf)  pro 

použitý zdroj  světla.  Měřící  rozsah absorbance je 0-6 (až 6 řádů útlumu),  měřící 

rozsah zákalu je do 1000 EBC (Evropská pivovarská konvence). 

Pro  provádění  metod  se  složitým  časovým  schématem  měření  je  přístroj 

doplněn  osobním  počítačem  PC,  který  řídí  postup  provádění  metody,  ukládá 

a vyhodnocuje naměřené hodnoty.
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Obr. 3.4: Blokové schéma funkčního vzorku COLORTURB; 1 -  měřící komora,  

2 -  vzorek, 3 -  optické tubusy, 4 -  optické vysílače a přijímače,  

5 -  optoelektronické převodníky a předzesilovače
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 3.4.3 Osvětlovací adaptér

K definovanému a maximálně homogennímu světelnému poškození lahvových 

vzorků byl navržen a realizován speciální osvětlovací adaptér (viz Obr. 3.6). Adaptér 

je tvořen plastovým tubusem, v jehož vnitřní části je po obvodu v celé jeho délce 

instalován pás tříbarevných  RGB LED diod  (R - červená,  G - zelená,  B - modrá). 

Pomocí  říditelného zdroje  je  možné měnit  nezávisle  intenzitu  světla  jednotlivých 

barev a tím regulovat intenzitu a zabarvení světla.  Při většině měření (kromě dále 

výslovně zmíněného experimentu) bylo využíváno čistě modrého světla vlnové délky 

450 nm. Svítivost osvětlovacích diod byla změřena luxmetrem Voltcraft a při napětí 

zdroje  12,3 V a proudu dosahovala hodnot  od 7000 lx na okraji  až  po maximální 

hodnotu 8200 lx uprostřed válce. Adaptér s LED diodami je umístěn na mřížce, na 

kterou se staví i měřený vzorek. Na spodní straně mřížky je instalován větrák, který 

žene vzduch do tubusu adaptéru a minimalizuje tak zahřívání osvětlovaného vzorku.
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 3.4.4 Software

Pro  práci  se  spektrofotometrem  Specord  byl  použit  program  WinASPECT 

(v. 2.0.3, AnalytikJena). Měření na prototypu COLORTURB byla prováděna pomocí 

programu COLORTURB control. Ke zpracování naměřených dat použito programů 

MS Excel (Microsoft) a Origin 9.0 (OriginLab).

Program  COLORTURB  control  je  uživatelský  software  určený  k  ovládání 

funkčního  vzorku  (prototypu)  COLORTURB  prostřednictvím  osobního  počítače. 

Software  byl  vytvořen  ve  vývojovém prostředí  Delphi  a  pracuje  pod  operačním 

systémem Windows. Program komunikuje s aparaturou COLORTURB přes sériové 

rozhraní RS232. Software je výhodné použít u aplikací, které vyžadují opakovaná 

měření  jednoho  nebo  více  vzorků  v  různých  časových  schématech  spojených  se 

speciálním vyhodnocením výsledků.

Základní funkce programu jsou:

• externí řízení funkčního vzorku COLORTURB pro měření barvy a zákalů  

vzorků v různých režimech měření

• zobrazování měřených dat na obrazovce PC ve formě grafu

• ukládání měřených dat

• základní zpracování naměřených dat

• připojení externích modulů

Do programu je možné implementovat funkce pro ovládání externích modulů 

po sériové lince RS232. Program umožňuje provádění základních typů měření: 

A)  Kinetický  mód – měření  vzorků v závislosti  na  čase  – označovaný jako 

Kinetika –  v tomto  režimu  je  měření  zákalu  automaticky  opakovaně  spouštěno 

v pravidelných, uživatelem předem navolených, časových intervalech. Každé měření 

trvá 10s. Během měření dojde k úplnému otočení vzorkovnice v měřící komoře.

B)  Statistický mód –  měření reprezentativního souboru vzorků – označovaný 

jako  Statistika –  v tomto  režimu  je  každé  měření  zákalu  jednotlivého  vzorku 

z reprezentativního souboru  spouštěno  uživatelem z PC jako samostatné  s tím,  že 

výsledky se ukládají do jednoho souboru pro následné zpracování.
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C)  Rychlý  kinetický  mód –  vzorkovnice  se  otáčí  v  měřící  komoře,  signály 

z detektorů jsou zaznamenávány po 1s.

 3.5 Degustační zkouška na VÚPS

V rámci spolupráce s  výzkumným ústavem pivovarským a sladarškým,  a.s. 

(VÚPS)  bylo  provedeno  několik  degustačních  zkoušek  degustačním  panelem 

výzkumného  ústavu.  Degustační  panel  je  tvořen  zaměstnanci  VÚPS,  kteří  jsou 

proškoleni k rozeznávání typu a intenzity různých chutí a vůní piva. Jednou z těchto 

chutí je i letinková příchuť, typická pro světelně poškozené pivo, kterou způsobuje 

MBT. Degustace se uskutečnily v senzorické laboratoři VÚPS vybavené speciálními 

boxy s odvětráváním a osvětlením. Degustační panel tvořilo vždy minimálně 6 osob.

Degustátoři  měli  za  úkol  vždy  seřadit  dodané  vzorky  (označené  náhodnou 

kombinací písmen) podle intenzity letinkové příchuti a tuto intenzitu kvantifikovat 

na  stupnici  0-5.  Schopnost  degustátorů  identifikovat  a  kvantifikovat  letinkovou 

příchuť  je  ověřována a  obnovována v pravidelných intervalech  pomocí  degustace 

vzorků s přidaným MBT o definované koncentraci.

Jednotliví  degustátoři  docházeli  ke  vzorkům  jednotlivě  a  při  různých 

zkouškách  nebylo  jejich  zastoupení  stejné.  Vzorky  piv  byly  degustovány  pouze 

čichem, nikoliv chutí, přímo v původních lahvích postupně ihned po otevření láhve. 

Mezi jednotlivými degustacemi byly láhve přikryty plastovým kelímkem k zamezení 

většího úniku aromatických látek.

Vyhodnocením  těchto  senzorických  zkoušek  bylo  sečtení  hodnot  pořadí 

a intenzity pro každý vzorek od každého z degustátorů.

 3.6 Detekce riboflavinu metodou HPLC

Díky  spolupráci  s  VÚPS  se  podařilo  zajistit  analýzu  modelových  vzorků 

i vzorků piv z hlediska obsahu riboflavinu pomocí metody HPLC. Použitou metodou 

byla  metoda  převzatá  z  literatury  (24),  upravená  dle  konkrétního  stroje,  kolony 

a vzorku měření. Měření  HPLC analýzy  pro dodané vzorky probíhalo v analytické 

laboratoři VÚPS v Brně za těchto podmínek:

32



• přístroj: HPLC chromatograf Ultimate 3000 (Dionex, USA)

• kolona: Ascentis Ascentis® Express C18 (250×3 mm), velikost 

částic 5 µ s předkolonou C18

• mobilní fáze: směs 50 mM fosfátový pufr (K2HPO4 a KH2PO4, pH 7) 

a methanol, gradientová eluce

• průtok mob. fáze: 0,300 ml/min.

• teplota kolony: 30 ºC

• objem nástřiku: 2 µl

• detekce: fluorescenční (λex = 440 nm a λem = 520 nm)

• reference: roztok riboflavinu v mobilní fázi
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 4 Experimentální část

Experimentální  část  diplomové práce zahrnuje optimalizaci  měřících metod, 

dále zkoumání chování modelových a reálných vzorků piv během jejich světelném 

poškozování.  V  průběhu  let  2013–2014  byla  kromě  dále  zmíněných  výjimek 

prováděna v laboratoři optotermální spektroskopie Katedry chemické fyziky a optiky 

v budově MFF UK v Praze.  Kromě  experimentů popsaných níže svými výsledky 

bylo vykonáno množství dalších, nutných pro optimalizaci metod měření či přípravy 

vzorků.

 4.1 Test a optimalizace měření přístrojem COLORTURB

Před  samotným  zkoumáním  fyzikálně-chemických  procesů  probíhajících 

v modelových vzorcích či přímo v pivech bylo nutné ověřit fungování a parametry 

používaného  prototypu  přístroje  COLORTURB.  Toho  bylo  docíleno  několika 

různými typy měření s cílem zhodnotit opakovatelnost měření, vliv vzorkovnic, ve 

kterých se vzorky měřily, či další parametry nutné ke správnému způsobu měření.

 4.1.1 Reprodukovatelnost výsledků měření

Aby bylo  možné  výsledky  dalších  měření  mezi  sebou  srovnávat,  je  nutné 

zaručit reprodukovatelnost měření při opakovaném měření týž vzorků. Pro tyto účely 

byla proměřena absorbance tmavé hnědé 0,5 l láhve naplněné destilovanou vodou, 

absorbující  na široké oblasti  viditelného světla,  na všech třech vlnových délkách, 

které přístroj k použití umožňuje, ihned za sebou desetkrát. Odchylky od průměru 

naměřených deseti hodnot pro každé z jednotlivých měření jsou zachyceny na Grafu 

4.1. Průměry (x) a směrodatné odchylky (σ) naměřených dat shrnuje Tabulka 1 pro 

všechny  tři  měřené  vlnové  délky  světla.  Míra  reprodukovatelnosti  výsledků 

měřených  na  přístroji  COLORTURB  byla  potvrzena  jako  velmi  dobrá. 

Reprodukovatelnost měření absorbance v jedné láhvi je na úrovni 0,002. 

Vysoká  reprodukovatelnost  měření  absorbance  v  jedné  láhvi  na  přístroji 

COLORTURB umožňuje velmi přesné měření změn barvy vzorků i v komerčních 

lahvích. 
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Tabulka 1: Test reprodukovatelnosti měření  

absorbance přístrojem COLORTURB

Graf 4.1: Reprodukovatelnost měření absorbance přístrojem 

COLORTURB – odchylky od průměru

 4.1.2 Reprodukovatelnost měření v komerčních lahvích

Dále byl proveden test reprodukovatelnosti měření absorbance v komerčních 

láhvích.  Pro  měření  byly použity zelené  láhve  0,5 l  Pilsner  Urquell.  Na přístroji 

COLORTURB byly změřeny hodnoty absorbance na všech třech vlnových délkách 

souboru  6  lahví  naplněných  destilovanou  vodou  a  hodnoty  absorbance  lahví 
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č. měření R (630nm) G (525nm) B (450nm)
1 0,608 0,939 2,307
2 0,610 0,937 2,315
3 0,609 0,936 2,310
4 0,609 0,939 2,313
5 0,609 0,936 2,313
6 0,610 0,935 2,312
7 0,608 0,939 2,310
8 0,609 0,935 2,310
9 0,610 0,936 2,312
10 0,609 0,936 2,310

0,6090 0,9366 2,3112
σ 0,0007 0,0015 0,0022
 x 



naplněných  černým  potravinářským  barvivem.  Výsledky  jsou  zobrazeny 

v Tabulce 2 a Grafu 4.2.

Tabulka 2: Test reprodukovatelnosti měření absorbance zelených lahví

Graf 4.2: Test reprodukovatelnosti měření absorbance zelených lahví

Ve sloupci Abs barvivo jsou vyneseny rozdíly hodnot absorbance naměřené na 

láhvi s barvivem mínus hodnoty absorbance láhve s vodou. Přesnost měření hodnot 

absorbance barviva při odečtu vlivu láhve je na úrovni hodnoty 0,01 při hodnotách 

absorbance 1.7 (lepší než 0,6%, viz sloupec Abs barvivo). Při měření absorbance 

v láhvích  se  známými  parametry  je  možné  dosáhnout  této  přesnosti.  Přesnost 

vnitřního průměru (optická dráha paprsku) lahví měřeného typu je lepší než 0,6%.

V dalším pokusu byly testovány vlastnosti  komerčních  0,5 l  zelených lahví 

Pilsner Urquell, které byly dále používány při měřeních světelného poškození piv. 
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Abs láhev s vodou Abs láhev s barvivem Abs barvivo (odečet)
láhev R G B R G B R G B
CW 0,901 0,287 0,881 2,163 2,050 1,721 1,262 1,763 0,840
SJ 0,712 0,232 0,657 1,969 1,980 1,484 1,256 1,748 0,827
HK 0,752 0,259 0,700 2,004 2,012 1,533 1,252 1,753 0,834
DM 0,877 0,303 0,783 2,135 2,044 1,614 1,258 1,741 0,830
LB 0,756 0,237 0,706 2,003 1,982 1,536 1,248 1,745 0,830
XO 0,886 0,287 0,832 2,120 2,016 1,656 1,235 1,730 0,825

0,814 0,267 0,760 2,066 2,014 1,591 1,252 1,746 0,831
σ 0,075 0,027 0,079 0,076 0,027 0,081 0,009 0,010 0,005
 x 



Sada 20 lahví byla naplněna destilovanou vodou a na aparatuře COLORTURB byly 

změřeny hodnoty absorbance na 3 pásmech vlnových délek (R, G, B). V grafu 4.3 je 

vynesena  závislost  naměřených  hodnot  absorbance  pro  jednotlivé  barvy  na 

jednotlivých lahvích. Hodnoty absorbance R, G, B spolu korelují, láhve tedy mají 

podobnou barvu, liší se pouze její sytostí, případně šířkou stěny. Pokud před či po 

měření  určíme  absorbanci  láhve  s  vodou,  kterou  můžeme  od  hodnoty  láhve  se 

vzorkem odečíst,  jsme schopni měřit absorbanci vzorku s přesností na  ±0,02. Bez 

jejího přeměření s vodou nejsme schopni určit absorbanci vzorku s přesností lepší 

než ±0,08.

Graf 4.3: Korelace absorbancí všech lahví na třech vlnových délkách

Absorbance  v  modré  části  spektra  (B)  naměřená  na  hnědé  láhvi  je  2,31 

(Tabulka 1). Průměrná absorbance v modré části spektra (B) naměřená na souboru 

zelených  láhvi  je  0,76  (Tabulka  2).  Ze  srovnání  těchto  naměřených  hodnot 

absorbance na zelené a hnědé láhvi je zřejmé, že hnědá láhev propouští v modré části 

spektra  výrazně  méně  světla.  V následujícím Grafu  4.4 jsou  vynesena  absorpční 

spektra lahví několika značek, hnědého i zeleného skla měřená na spektrofotometru. 

Na grafu je vidět, že na kratších vlnových délkách (350-500 nm) absorbuje hnědá 

láhev oproti zelené láhvi výrazně více světla. Pro měření světelného stárnutí piv bylo 

proto použito lahví zelených, které propouští světla více.
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Graf 4.4: Absorpční spektra hnědých a zelených lahví

Předchozím  měřením  bylo  ověřeno,  že  láhve  stejné  značky  i  typu  nemají 

stejnou absorbanci (viz Tabulka  2).  Roli  může hrát jednak barva samotného skla, 

které není vyrobeno vždy ze stejných surovin a může mít odlišné vlastnosti, různou 

absorbanci také pak způsobuje odlišná šířka stěn láhve a její  vlastní rozměry. Při 

běžném měření se totiž měří hodnoty absorbance během celé otočky láhve, které se 

následně průměrují. Rychlý kinetický mód měření na přístroji COLORTURB dokáže 

identifikovat  láhve,  které  mají  díky  nepravidelným  tvarům  a  šířce  stěn  vyšší 

absorbanci.

Dále  byla  proto  změřena  rychlá  kinetika  šesti  zelených  láhví  (totožných 

s láhvemi použitými v měření reprodukovatelnosti – viz Tabulka  2), kdy se během 

otáčení  láhve  zaznamenávala  transmise  světla  každou  vteřinu.  Výsledek  měření 

rychlé kinetiky lahví je zobrazen v Grafu  4.5. Pro každou z lahví byla spočítána 

průměrná hodnota naměřené transmise,  její směrodatná odchylka  σ a podíl těchto 

hodnot,  vyjádřený  v procentech  relativní  chybu  měření.  Všechny  hodnoty  jsou 

shrnuty v Tabulce 3. Z hodnot relativní odchylky je vidět, že žádná z lahví výrazně 

nevybočuje od ostatních.  Přesto v grafu můžeme nalézt jisté výraznější odchylky, 

které jsou dané např. švy láhve.
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Graf 4.5: Transmise lahví během jejich otáčení

 4.2 Změny absorbance při světelném a tepelném poškození

 4.2.1 Absorpční spektra složek modelového roztoku

Pro hlavní složky modelového roztoku, tedy riboflavin, cystein a hořké látky 

(příslušné zásobní roztoky isohumulonů a YC-Tetra – tetrahydroisohumulonů), byla 

změřena základní absorpční spektra jejich roztoků. Normalizovaná spektra ukazuje 

Graf  4.6.  Bylo ověřeno,  že hořké látky ani  cystein neabsorbují  ve viditelné části 

spektra, naopak riboflavin má kromě píků v ultrafialové oblasti také dva absorpční 

píky kolem 370 nm a 445 nm.

39

Tabulka 3: Statistika hodnot transmise lahví během jejich otáčení 

láhev CW DM HK LB SJ XO
288,88 362,43 460,12 436,62 492,46 322,98
17,55 22,46 31,93 29,91 31,2 25,8
6,07 6,20 6,94 6,85 6,34 7,99

transmiseprům

σtrans

σtrans/trans [%]



Graf 4.6: Normalizovaná absorpční spektra základních složek modelového  

roztoku

 4.2.2 Základní proměření odbarvování riboflavinu

Pro  optimalizaci  měření  a  přípravy  modelových  roztoků  bylo  provedeno 

základní měření odbarvování roztoku čistého riboflavinu po osvitu modrým světlem 

(450 nm).  K osvětlování byl  použit  osvětlovací adaptér.  Vzorky byly osvětlovány 

v bílé  bordo  250ml  láhvi.  Nejdříve  byl  připraven  roztok  riboflavinu  (75 mg/l) 

v deionizované vodě.  Roztok při  osvitu nejevil  pokles absorbance.  Vzorek byl na 

dobu 20 minut zahřát na 60°C , čímž byl odstraněn rozpuštěný kyslík v roztoku. Při 

následném osvitu došlo k poklesu absorbance – viz Graf 4.7. Absorpční spektra byla 

měřena na spektrofotometru v plastových kyvetách.

Po osvitu  riboflavinu dochází  k  jeho přeměně  na  fotoprodukty (lumiflavin, 

lumichrom, formylmethylflavin) s odlišnými absorpčními spektry (viz Kap. 2.1.4 ). 

Po  osvitu  proto  klesá  pík  450 nm,  kde  fotoprodukty  (např.  lumichrom, 

formylmethylflavin)  neabsorbují,  a  posouvá  se  i  druhý  pík,  což  značí  tvorbu 

fotoproduktu absorbujícího na kratších vlnových délkách (např. lumichrom).
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Graf 4.7: Odbarvování roztoku riboflavinu po osvitu

 4.2.3 Srovnání tepelného a světelného poškození piva 

Dále byly na vzorku piva srovnány změny absorpčních spekter po tepelném 

a světelném  poškození.  Na Grafu  4.8 je  zobrazeno  typické  absorpční  spektrum 

vzorku piva Pilsner Urquell.

Pivo  z  jedné  láhve  bylo  rozlito  po  10 ml  do  uzavíratelných  zkumavek 

a umístěno do termostatu. Pivo ve zkumavkách podstoupilo různou dobu tepelného 

poškození v termostatu zahřátém na 60 °C. Stejný vzorek piva podstoupil dva dny 

světelného poškození  na denním světle.  Po tepelném a světelném poškození  byly 

vzorky přelity do spektrofotometrické plastové kyvety a změřena jejich absorpční 

spektra  ve  spektrofotometru.  Od  naměřených  spekter  poškozených  vzorků  bylo 

odečteno spektrum původního vzorku. Rozdílová absorpční spektra měřená v 1 cm 

kyvetě jsou zobrazena na Grafu 4.9.

Z grafu je zřejmé, že změny barvy při světelném a tepelném poškození se liší. 

Při  tepelném poškození  dochází  k  nárůstu  absorbance  v  celém měřeném spektru 

s maximem na 400 nm. Při světelném poškození dochází k poklesu absorbance (viz 

Graf 4.9).
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Graf 4.8: Absorpční spektrum piva Pilsner Urquell

Graf 4.9: Rozdílová spektra piva po tepelném a světelném poškození

Rozdíly  mezi  tepelným  a  světelným  působením  na  vzorky  piva  je  možné 

srovnat  i  měřením  absorbance  na  třech  vlnových  délkách  pomocí  přístroje 

COLORTURB. Na Grafu  4.10 jsou vyneseny změny absorbancí po tepelném resp. 

světelném poškození pro všechny tři měřené vlnové délky. 
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Výsledky  tohoto  měření  přehledně  potvrzují  předchozí  měření  absorpčních 

spekter, tedy nárůst absorbancí při tepelném šokování a jejich pokles při poškození 

světlem.

Graf 4.10: Srovnání změn absorbancí při tepelném a světelném poškození piva

 4.2.4 Osvit světlem různé vlnové délky 

K ověření vlivu barvy světla při osvěcování vzorků bylo provedeno srovnání 

změn absorpčních spekter piv po osvitu světlem různých vlnových délek.  Vzorek 

piva  (4 ml)  byl  nalit  do  čtvercové  uzavíratelné  křemenné  kyvety  o  hraně  1 cm, 

přefouknut  oxidem  uhličitým,  uzavřen,  přetěsněn  folií  a  umístěn  do  komory 

spektrofotometru.  Do  komory  spektrofotometru  byl  instalován  speciální  nástavec 

s LED diodami.  Externím zdrojem byla zapínána vždy jedna vybraná LED dioda 

a vzorek  byl  po  definovanou  dobu  osvětlován  pouze  světlem  této  diody. 

V pravidelných intervalech 10 minut byla LED dioda vypnuta a změřeno spektrum 

vzorku.  K osvětlování  byly  použity  LED  diody  se  střední  vlnovou  délkou 

emitovaného  světla  380 nm,  450 nm,  550 nm a  650 nm.  Od  absorpčního  spektra 

vzorku  naměřeného  po  určité  době  osvětlení  bylo  odečteno  původní  spektrum 

vzorku.  Tak  byla  získána  rozdílová  spektra,  která  odpovídají  změnám  vzorku 

způsobeným osvětlením. Výsledná rozdílová spektra piv jsou zobrazena na Grafu 

4.11.

Pokles spektra vzorku piva po světelném poškození modrým světlem (450 nm) 

je  srovnatelný  s poklesem píku  při  osvitu  roztoku  riboflavinu  (viz  Graf  4.7). To 

odpovídá rozkladu riboflavinu na fotoprodukty. 
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Při osvětlení vzorku světlem o vlnové délce 380 nm se netvoří záporný pík u 

440 nm, dochází k odbarvování vzorku nejvíce na nejkratších měřených vlnových 

délkách (350 nm). Světlo na této vlnové délce absorbují v pivu ve velké míře i jiné 

látky než riboflavin – produkty Maillardovy reakce, polyfenoly atd. (25)

Při  osvětlení  vzorku  světlem  vlnové  délky  650 nm  dochází  k  nárůstu 

absorbance. To je nejspíše způsobeno tepelným poškozením vzorku. Při osvětlování 

nebyl vzorek chlazen a docházelo k jeho zahřívání.

Graf 4.11: Rozdílová absorpční spektra piv v kyvětě po osvitu světlem různých  

vlnových délek

Pro další měření byl proto vytvořen osvětlovací adaptér, tubus s LED diodami, 

a nadále používáno k osvitu pouze světlo o vlnové délce 450 nm. Pokles absorbance 

na  vlnové  délce  450 nm  po  osvitu  v  kyvetě  byl  dostatečný  k  měření  ve 

spektrofotometru  s  vysokou  přesností.  V přístroji  COLORTURB je  možné  měřit 

absorbanci pomocí LED na této vlnové délce (450 nm) a navíc při větší optické dráze 

(v  láhvích  do  průměru  100 mm).  Změny  absorbance  budou  při  měření  ve 

vzorkovnicích s větším průměrem (s větší OD) odpovídajícím způsobem vyšší. Tím 
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se nabízí možnost sledovat světelné poškozování pomocí přístroje COLORTURB, 

kterého bylo využito pro všechna následná měření poklesů absorbance. 

 4.3 Vliv parametrů měření

Před samotným měřením chování modelových roztoků z hlediska tvorby MBT 

a poklesu absorbance bylo potřeba optimalizovat metodu měření. Bylo nutné vybrat 

nejlepší  podmínky  měření  zahrnující  přípravu,  skladování  a  zejména  délku 

a intenzitu osvitu vzorků. Při příliš intenzivním osvitu vzorku nebylo možné sledovat 

absorbanční pokles, nýbrž pouze výsledný saturovaný stav. Pro různé koncentrace 

složek modelových roztoků navíc docházelo k poklesu absorbance různě rychle.

Měření  sestávalo  vždy  z  osvitu  připravených  vzorků  požadovanou  dobu 

a následnému změření  absorbance  v  přístroji  COLORTURB,  které  trvá  vždy cca 

20-30s včetně doby nutné k přenesení vzorku z osvětlovacího adaptéru do přístroje.

 4.3.1 Vliv přístupu kyslíku

Na modelovém roztoku byl porovnán pokles absorbance vzorku probublaného 

a  neprobublaného  oxidem  uhličitým,  tedy  vliv  kyslíku  ve  vzorku  na  průběh 

světelného  poškození. Jinak  shodně  připravené  roztoky podstoupily  shodné  doby 

osvitu, výsledek rozdílného odbarvování je ukázán na Grafu 4.12. Po otevření obou 

lahví byl patrný rozdíl v zápachu vzorků, kdy ten probublaný byl cítit  letinkovou 

příchutí,  kdežto  neprobublaný  vzorek,  s  přístupem  kyslíku,  vykazoval  odlišný 

zápach,  což  značilo  tvorbu  kyslíkatých  odorantů.  Zároveň  bylo  vyzkoušeno 

probublávání  vzorků  dusíkem,  což  mělo  identický  efekt  na  odbarvování  jako 

v případě použití CO2.

45



Graf 4.12: Vliv probublání vzorku oxidem uhličitým na pokles  

absorbance

 4.3.2 Vliv hořkých látek

Na  modelových  roztocích  bylo  provedeno  měření  jejich  odbarvování  po 

přidání různých typů hořkých látek. K měření byly dostupné dva typy hořkých látek 

– zásobní roztok isohumulonů a roztok tetrahydroisohumulonů (YC-Tetra).

Ke srovnání  změn absorbance  na  různých vlnových délkách (R,  G,  B) byl 

modelový  roztok  (fosfát-citrátový  pufr,  5 mg/l  riboflavin,  25 mg/l  cystein, 

probubláno CO2)  rozlit  do bílých  200 ml  lahví.  Do jednoho vzorku byly přidány 

isohumulony  (250 μl/l),  do  druhého  tetrahydroisohumulony  (YC-Tetra,  500 μl/l). 

Navíc  byl  připraven  vzorek  bez  hořkých  látek  a  vzorek  s  vyšší  koncentrací 

tetrahydroisohumulonů (1,5 ml/l).  Vzorky byly následně osvěcovány a měřeny na 

přístroji  COLORTURB. Výsledky změn absorbance pro všechny tři  vlnové délky 

jsou v Grafu  4.13. Pro oba typy hořkých látek se absorbance na větších vlnových 

délkách (R, G) prakticky nemění, absorbance na vlnové délce modrého světla (B) 

prudce klesá. YC-Tetra dodává výslednému pivu při výrobě nižší hořkost a dávkuje 

se proto ve vyšších koncentracích než isohumulony.
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Zároveň bylo měřeno i světelné poškození modelového roztoku bez přídavku 

hořkých  látek.  Odbarvování  modelového  roztoku  bez  hořkých  látek  je  výrazně 

pomalejší než u vzorků s hořkými látkami. Oba typy hořkých látek po osvitu reagují 

s riboflavinem a zrychlují odbarvení vzorku. 

Při  vysokém  obsahu  tetrahydroisohumulonů  ve  vzorku  došlo  po  prvotním 

odbarvování k následnému zakalení vzorku. Díky vysoké koncentraci hořkých látek 

došlo po osvětlení k agregaci fotoproduktů a díky vzniklému zákalu došlo k rozptylu 

světla na vzorku, čímž se celková absorbance navýšila. Dále již bylo proto měření 

přerušeno.

Graf 4.13: Změny absorbance modelového roztoku na třech vlnových 

délkách a modelového roztoku bez hořkých látek

Pro  další  experiment  byl  modelový  roztok  (fosfát-citrátový  pufr,  5 mg/l 

riboflavin, 25 mg/l cystein, probubláno CO2) rozlit do dvou sad vzorků. Do jedné 

sady byly přidány isohumulony, do druhé sady tetrahydroisohumulony (YC-Tetra), 

vždy stejné koncentrace 250 μl/l hořkých látek. Každá sada modelového roztoku byla 

dále rozlita do pěti bílých lahví, které byly osvěcovány různou dobu. Po 12 hodinách 

a po týdnu od osvitu byla absorbance změřena znovu. Výsledky měření absorbance 
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na vlnové délce modré světla (450 nm) na přístroji COLORTURB ihned po osvitu a 

po  12  hodinách  ukazuje  Graf  4.14.  Hodnoty  absorbance  týden  po  osvitu  byly 

prakticky shodné s absorbancí po 12 hodinách regenerace.

Na grafu vidíme, že oproti modelovému roztoku s tetrahydroisohumulony, kdy 

je pokles absorbance pomalejší  a  prakticky nedochází k regeneraci  jejích hodnot, 

s přidáním isohumulonů dochází k prudkému poklesu již během několika minut na 

téměř  konečnou  hodnotu  absorbance.  Navíc  u  roztoku  s  isohumulony  dochází 

k návratu absorbance na přibližně ¾ původní hodnoty. Regenerace absorbance byla 

pak dále zkoumána na modelových i reálných vzorcích piv – viz kapitola 4.5.

Graf 4.14: Absorbance modelových roztoků s isohumulony a 

tetrahydroisohumulony (YCT) po osvitu a její regenerace

Degustační zkouškou byla potvrzena u modelových vzorků s různými hořkými 

látkami tvorba odlišných zápachů. Zatímco při přidání isohomulonů do modelového 

roztoku byla po osvitu cítit  letinková (světelná) příchuť,  po přidání YC-Tetra byl 

roztok po osvitu cítit sirnými zápachy (sirovodík, dimethylsulfid).

V grafu 4.15 jsou zobrazena absorpční spektra modelových roztoků měřená po 

regeneraci  po  předchozím  osvitu.  Spektra  modelových  roztoků  s  isohumulony 

a tetrahydroisohumulony  se  po  osvitu  výrazně  liší.  Srovnání  výsledků  degustace 
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a absorpčních  spekter  obou  typů  modelových  roztoků  potvrzuje,  že  použití 

tetrahydroisohumulonů  nevede  ke  tvorbě  letinkové  příchutě  (nýbrž  jiného  aroma 

vlivem degradačních procesů) a vede k tvorbě rozdílných fotoproduktů.

Graf 4.15: Absorpční spektra modelových roztoků s různými hořkými  

látkami po týdnu regenerace po 10 minutách osvitu

 4.3.3 Vliv zelené láhve

Byl zjišťován vliv originální láhve na pokles absorbance při osvitu modrým 

světlem. Porovnáním osvitu piva v originální neotevřené láhvi a piva přetlačeného 

oxidem uhličitým do bílé Bordo láhve o objemu 250ml byl zjištěn rozdíl světelného 

poškození vzorku piva daný absorpcí samotné láhve. Na grafu 4.16 je vynesen rozdíl 

poklesu absorbance stejného vzorku piva při osvitu v bílé a zelené láhvi.

Díky absorpci skla zelené láhve projde skrz méně světla, které působí menší 

světelné  poškození  vzorku  a  menší  rozklad  riboflavinu.  Dle  výsledků  měření 

v Tabulce 2 je absorbance jedné stěny zelené láhve na vlnové délce 450 nm cca 0,4. 

To  znamená,  že  dopadající  modré  světlo  je  cca  2,5x  zeslabeno.  Rozdíl  poklesu 

absorbance v obou lahvích není  tak velký,  neboť je částečně kompenzován větší 

optickou drahou měřícího paprsku v zelené láhvi.
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Graf 4.16: Změna absorbance piva na 450 nm v zelené a bílé láhvi po 

osvitu

 4.4 Koncentrační závislosti složek modelového roztoku

Při  optimalizaci  doby osvětlování  vzorku a  metody měření  byl  zjištěn  vliv 

obsahu  základních  složek  v  modelovém  roztoku  na  pokles  absorbance.  Byly 

proměřeny závislosti tohoto poklesu absorbance na vlnové délce modrého světla na 

koncentracích základních složek modelového roztoku – riboflavinu,  isohumulonů, 

cysteinu.

Modelové roztoky byly kromě množství příslušné složky, jejíž závislost byla 

měřena,  připraveny  shodně.  Modelový  roztok  obsahující  všechny  složky  byl 

připraven rozmícháním 5 mg riboflavinu, 25 mg cysteinu a 50 μl zásobního roztoku 

isohumulonů v  1 l  připraveného  pufru  o  pH  4,5.  Při  určování  koncentračních 

závislostí byla vždy příslušná složka při přípravě vynechána a přidávána až následně 

v různém množství přímo do 0,25 l  bílých lahví, do kterých byl modelový roztok 

poté  rozlit  po  200 ml.  Všechny  vzorky  byly  následně  důkladně  promíchány 

magnetickým míchadlem a probublány oxidem uhličitým s cílem odstranění kyslíku 

a  teprve  poté  měřeny  a osvěcovány.  Výsledné  závislosti  poklesu  absorbance  na 

vlnové délce 450 nm během osvitu na množství riboflavinu, isohumulonů a cysteinu 

jsou  zobrazeny  na  Grafech  4.17 až  4.19.  Posledním  bodem  každé  závislosti 

50



(označeno  šipkou)  je  zobrazena  hodnota  absorbance  po  12  hodinách  regenerace 

vzorku ve tmě.

Na grafech koncentračních závislostí je zřejmé, že rychlost poklesu absorbance 

na vlnové délce 450 nm roste s koncentrací riboflavinu a isohumulonů, naopak je 

nezávislá na množství cysteinu. Dokonce i roztok úplně bez cysteinu či jiného zdroje 

síry se odbarvoval stejně rychle jako roztok s cysteinem. 

Při  vyšším  obsahu  riboflavinu  je  přeneseno  více  energie  na  hořké  látky, 

k jejichž rozpadu následně dochází.  Tato závislost  je  proto lineární.  Pokud je  ale 

koncentrace  hořkých  isohumulonů  nízká,  energie  se  ztrácí  a  dochází  pouze 

k pomalému  odbarvování  riboflavinu.  Při  vyšším  obsahu  isohumulonů  dojde 

k prudkému  poklesu  hodnot  absorbance  během  osvětlování  vzorku.  Graf  4.20 

shrnuje závislosti poklesu absorbance během prvních 5 minut osvitu na obsahu dané 

základní složky modelového roztoku.

Graf 4.17: Koncentrační závislost poklesu absorbance modelového 

roztoku na množství riboflavinu 
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Graf 4.18: Koncentrační závislost poklesu absorbance modelového 

roztoku na množství isohumulonů

Graf 4.19: Koncentrační závislost poklesu absorbance modelového 

roztoku na množství cysteinu

Vzorky kompletního  modelového roztoku (pufr,  5 mg/l  riboflavinu,  25 mg/l 

cysteinu, 50 μl/l isohumulonů) byly poslány na detekci obsahu riboflavinu metodou 
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HPLC.  Analýza  potvrdila  úbytek  množství  riboflavinu  u modelových  vzorků  po 

osvitu – z původního množství 5 mg/l klesl jeho obsah na 0,12 mg/l po osvitu 20 

minut. Degustační panel potvrdil na těchto modelových roztocích tvorbu letinkové 

příchuti po osvitu.

Na  grafech  koncentračních  závislostí  je  patrné,  že  absorbance  po  osvitu 

neklesne na nulovou hodnotu, ačkoliv, jak bylo potvrzeno analýzou HPLC, obsah 

riboflavinu  byl  zanedbatelný.  To  potvrzuje  tvorbu  fotoproduktů  absorbujících  na 

vlnové délce 450 nm (např. lumiflavin).

Graf 4.20: Pokles absorbance za prvních 5 min osvitu v závislosti na koncentraci  

složek modelového roztoku

 4.5 Regenerace absorbance po osvitu

Při předchozích měřeních byla zjištěna částečná regenerace vzorků po osvitu, 

tedy částečný návrat absorbance k původním hodnotám. Na přístroji COLORTURB 

byla  proto  po  osvitu  měřena  tato  regenerace  vzorků.  Pomocí  kinetického  módu 
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měření  bylo  možné  měřit  absorbanci  dostatečně  dlouhou  dobu  až  k  maximální 

regeneraci  vzorků.  Její  průběh  pro  typický  modelový  vzorek  (v 250 ml  pufru 

rozmícháno 1,7 mg riboflavinu, 5 mg cysteinu, 20 μl isohumulonů, probubláno CO2) 

o absorbanci  0,85  před  osvitem  a  0,33  po  osvitu  15 minut  je  zachycena  na 

následujícím Grafu 4.21.

Graf 4.21: Regenerace absorbance typického modelového roztoku po osvitu

Mimo měření  regenerace  absorbance  kinetickým módem byly  také  měřeny 

hodnoty  absorbance  vzorků  několik  hodin,  den  či  týden  po  osvitu.  Takto  byla 

změřena většina vzorků modelových roztoků, se kterými se pracovalo. Na předešlém 

měření koncentračních závislostí poklesu absorbance (Grafy 4.17 až  4.19) je vidět, 

že  míra  regenerace  závisí  na  obsahu  jednotlivých  složek  modelového  roztoku. 

V následujícím Grafu  4.22 je  vynesena  závislost  míry  regenerace  (poměr  změny 

absorbance  po  osvitu  a  předešlého poklesu  absorbance  způsobeného osvitem)  na 

koncentracích  základních  složek  modelového  roztoku.  V  případě  absence 

isohumulonů  či  cysteinu  a  v  případě  nízkého  obsahu  riboflavinu  dochází  pouze 

k nízkému  návratu  hodnot.  Po  zvýšení  koncentrace  těchto  základních  složek  se 

regenerace absorbance prudce navýší. Míra regenerace výrazně roste s koncentrací 

isohumulonů, naopak pro koncentrace riboflavinu 0,5-2,5 mg/l se téměř nemění. Po 

dalším  zvýšení  koncentrace  riboflavinu  míra  regenerace  naroste  (viz  regenerace 
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u vzorků  měřených  v  rámci  určení  koncentračních  závislostí  na  množství 

isohumulonů a cysteinu, kde byla koncentrace riboflavinu 5 mg/l).

Graf 4.22: Míra regenerace absorbance modelových roztoků v závislosti na  

koncentraci základních složek

V Grafu  4.23 jsou srovnány výsledky HPLC analýzy světelně poškozených 

vzorků piva a modelového roztoku. Pomocí referenčního vzorku riboflavinu bylo 

určeno, že maximum odpovídající riboflavinu je v 24,3 minutě chromatogramu. Při 

analýze obsahu riboflavinu modelových vzorku i vzorků piv bylo na chromatogramu 

možné pozorovat také píky příslušející fotoproduktům riboflavinu (v časech 24,7 min 

a  25,1 min).  V  obou  typech  vzorků  se  jednalo  o shodné  píky,  jak  lze  vidět  na 

chromatogramech  v  Grafu  4.23,  je  pravděpodobné,  že  se  tedy  jednalo  o  stejné 

fotoprodukty.  Regenerace  absorpčních  spekter  byla  na  tomto  základě  přisouzena 

přeměně  fotoproduktů  na  ty,  které  na  vlnové  délce  450 nm  absorbují.  Hlavním 

rozdílem  mezi  fotoprodukty  riboflavinu  je  totiž  postranní  řetězec  navázaný  na 

aromatickou  strukturu  lumichromu,  zároveň  jednoho  z  fotoproduktů.  Podle  typu 

postranní skupiny dojde k zásadní změně absorpčních vlastností.
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Částečný  návrat  hodnoty  absorbance  na  vlnové  délce  450 nm  se  objevil 

i u vzorků piv po světelném poškození, což potvrdilo tuto domněnku. Regenerace 

absorbance pro vzorek piva měřená kinetickým módem na přístroji COLORTURB je 

zobrazena v Grafu 4.24.

Graf 4.23: Srovnání výsledků HPLC analýzy piva a modelového 

roztoku (hodnoty vzorku piva násobeny 10)

Graf 4.24: Regenerace absorbance piva po osvitu 2 hodiny
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 4.6 Změny senzorických vlastností piva při světelném 
poškození

Dalším krokem práce bylo srovnání, zda optické změny (pokles absorbance na 

450 nm)  v průběhu  světelného  poškození  odpovídají  chuťovým  změnám  (tvorbě 

letinkové příchuti vznikajícího MBT) a změně obsahu riboflavinu v pivu a ověření 

dalších vlivů na senzorické vlastnosti degustovaných vzorků.

 4.6.1 Změny intenzity letinkové příchuti a obsahu riboflavinu dle doby 
osvitu piva

Jedním z hlavních bodů práce bylo srovnání optických změn vzorků piva při 

světelném poškození se změnou intenzity letinkové příchuti  světlem poškozeného 

piva. Z předchozích výsledků měření bylo zřejmé, že s dobou osvitu vzorků klesá 

jejich  absorbance.  Tento  pokles  bylo  proto  vhodné srovnat  s intenzitou  letinkové 

příchuti, zároveň také s množstvím riboflavinu v pivu.

Pokles  absorbance  na  vlnové  délce  450 nm  bylo  možné  měřit  na  přístroji 

COLORTURB, analýza obsahu riboflavinu byla prováděna metodou HPLC na VÚPS 

v Brně. Množství vytvořeného MBT nebylo možné z praktických důvodů (cenově 

a fyzicky nedostupná metoda) analyticky detekovat. Bylo proto využito degustačního 

panelu, kde byly různě dlouho osvětlené vzorky senzoricky posuzovány z hlediska 

intenzity letinkové příchuti.

K  testování  byly  vybrány  vzorky  piv  Pilsner  Urquell  0,5 l  v  zelené  láhvi 

z jedné  šarže  (stejné  datum a  čas  výroby).  Každý  vzorek  byl  definovanou  dobu 

osvětlován v adaptéru. Na přístroji COLORTURB byla změřena absorbance vzorku 

na  vlnové  délce  450nm před  a  po  osvitu.  Poté  byly  vzorky doneseny na  VÚPS 

v Praze a degustovány degustačním panelem. Z každého vzorku bylo odebráno 10 ml 

do  uzavíratelné  zkumavky,  vše  zakryto  hliníkovou  folií  k  zabránění  dalšího 

světelného poškození a posláno na analýzu obsahu riboflavinu metodou HPLC do 

VÚPS v Brně.

V Grafu  4.25 je jednak vynesena celková intenzita a celkové pořadí vzorků 

z hlediska  letinkové  příchutě  od  všech  degustátorů  v  závislosti  na  době  osvitu 

vzorků, zároveň pak pokles absorbance v závislosti na době osvitu.
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V  grafu  4.26 jsou  vyneseny  chromatogramy  z  HPLC  analýzy  světelně 

poškozených vzorků. Maximum, tedy pík odpovídající riboflavinu, je v čase 24.3 

minut. S rostoucí dobou osvitu klesá obsah riboflavinu a roste obsah fotoproduktů. 

Zjištěné obsahy riboflavinu ve vzorcích shrnuje Tabulka 4.

Porovnání  obsahu  riboflavinu  s  poklesem absorbance  je  vyneseno  v  Grafu 

4.27.  Korelace  mezi  dvojicemi  veličin  v  posledních  dvou grafech  jsou  vyneseny 

v Grafu 4.28.

Z  grafů  je  zřejmé,  že  světelné  poškození  vzorků  (doba  osvitu)  a  pokles 

absorbance koreluje s úbytkem riboflavinu ve vzorku a s tvorbou letinkové příchutě. 

Vzhledem k nízkému prahu saturace degustátorů pro letinkovou příchuť degustační 

panel neodlišil dlouho osvětlované, nejvíce světlem poškozené vzorky.

Graf 4.25: Srovnání změny absorbance a intenzity letinkové vůně piva pro  

různé doby osvitu
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Graf 4.26: Chromatogram analýzy HPLC pro různé doby osvitu piva

Tabulka 4: Obsah riboflavinu v pivu po různé době osvitu (výsledky analýzy  

HPLC), změna absorbancí na 450 nm

Graf 4.27: Srovnání změny absorbance a obsahu riboflavinu pro různé doby 

osvitu piva
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Vzorek
pivo PU, bez osvitu 257,9 0
pivo PU, osvit 1hod 161,9 -0,059
pivo PU, osvit 2hod 113,2 -0,086
pivo PU, osvit 4hod 66,8 -0,115

Obsah riboflavinu [μg/l] Δ Abs



Graf 4.28: Korelace výsledků degustace a obsahu riboflavinu v pivu s poklesem 

absorbance na 450 nm

 4.6.2 Vliv doby od osvitu na intenzitu letinkové příchuti

Dalším  zkoumaným  vlivem  na  intenzitu  letinkové  příchuti  je  doba,  která 

uplynula mezi osvitem a analýzou degustačního panelu. Vzorky piva (opět značky 

Pilsner Urquell, 0,5 l, zelená láhev) byly v osvětlovacím adaptéru poškozeny stejnou 

dobu  (2  hodiny),  lišily  se  pouze  datem  osvitu  (1,  8  a  14  dní  před  degustací). 

Výsledky závislosti intenzity letinkové příchuti na době od osvitu ukazuje Graf 4.29.

Z grafu je patrné,  že osvit  den před analýzou degustačního panelu mělo za 

následek nejvyšší intenzitu letinkové příchuti. Naopak při větší prodlevě od osvitu 

vzorků byla intenzita nižší, přičemž mezi vzorky světelně poškozenými 8 a 14 dní 

před degustací nebyl výrazný rozdíl,  součet intenzit i pořadí pro vzorek osvětlený 

delší dobu před degustační zkouškou byl dokonce o pár bodů vyšší.  Ani po dvou 

týdnech tedy světelná příchuť piva nezmizí, její intenzita však poklesne přibližně na 

polovinu intenzity příchuti bezprostředně po osvitu.
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Graf 4.29: Intenzita letinkové příchuti piva dle doby degustace po 

osvitu

 4.7 Blokace tvorby MBT

Byla  zkoumána  možnost  blokace  tvorby  letinkové  příchutě  (vzniku  MBT) 

pomocí různých inhibitorů. Zároveň byl sledován i vliv vybraných látek na pokles 

absorbance vzorků během světelného poškození. Dle literatury byly vytipovány látky 

prakticky  i  cenově  dostupné,  navíc  s požadavkem  potravinářské  nezávadnosti. 

Z množství inhibitorů popisovaných v literatuře (hlavně (18)) byly vybrány kyseliny 

askorbová (vitamin C) a ferulová.

 4.7.1 Inhibice reakce vzniku MBT u modelových roztoků

Vybrané  inhibitory  byly  nejdříve  v  různých  koncentracích  přidávány  do 

modelového  roztoku.  Roztoky  byly  připraveny  shodně  s  předešlými  vzorky 

(v 1000 ml  pufru  o  pH  4,5  rozmícháno 5 mg  riboflavinu,  25 mg  cysteinu,  50 μl 

isohumulonů,  probubláno  CO2)),  navíc  pak  s  přidanými  kyselinami  askorbovou 

a ferulovou a poté opět stejnou dobu stejným způsobem osvěcovány v bílých lahvích 

v objemu 200 ml.  Ovlivnění postupu poklesu absorbance na vlnové délce 450 nm 
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v závislosti  na  době osvitu  po  přidání  inhibitorů  reakce  je  vidět  na  následujících 

Grafech 4.30 a 4.31.

Kyselina  askorbová  i  kyselina  ferulová  výrazně  zpomalují  odbarvování 

modelových roztoků na vlnové délce 450 nm. Na Grafu 4.32 jsou pro oba inhibitory 

reakce vyneseny poklesy absorbancí během prvních 10 minut osvitu v závislosti na 

koncentraci inhibitoru. Pro nejvyšší koncentrace přidané ferulové kyseliny již bylo 

dosaženo saturovaného stavu maximální inhibice, kdy dochází pouze k pomalému 

odbarvování  riboflavinu.  To  bylo  podobné  poklesu  absorbance  naměřenému 

u modelových vzorků bez hořkých látek.

Graf 4.30: Inhibice poklesu absorbance přidáním kyseliny askorbové
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Graf 4.31: Inhibice poklesu absorbance přidáním kyseliny ferulové

Graf 4.32: Pokles absorbance během 10 minut osvitu po přidání inhibitorů

Vzorky  modelového  roztoku  bez  osvitu,  po  světelném  poškození  5  minut 

a světlem poškozené 5 minut po přidání a rozmíchání obou typů inhibitorů byly také 

poslány  na  analýzu  množství  riboflavinu  metodou  HPLC  na  VÚPS  v  Brně. 

Koncentrace inhibitorů byly 250 mg/l v případě kyseliny askorbové, 100 mg/l pro 

kyselinu  ferulovou.  Výsledkem  analýzy  je  chromatogram  v  Grafu  4.33 a  z  něj 

získané hodnoty obsahu riboflavinu, shrnuté v Tabulce  5. Zároveň je zde zobrazen 

pokles absorbance po osvitu 5 minut.
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Z  tabulky  výsledných  hodnot  obsahu  riboflavinu,  určených  z píku 

odpovídajícího riboflavinu (čas v chromatogramu 24,3 min), je zřejmé, že použité 

inhibitory  v modelovém  roztoku  prakticky  ve  stejné  míře  zabránily  rozpadu 

riboflavinu na fotoprodukty.  Taktéž poklesy absorbancí jsou při  použití  inhibitorů 

několikrát menší a korelují s poklesem obsahu riboflavinu.

Graf 4.33: Chromatogram analýzy HPLC modelových roztoků po 

osvitu s přidáním inhibitorů

Tabulka 5: Obsah riboflavinu v modelových vzorcích bez a s inhibitory po osvitu  

(výsledky analýzy HPLC), pokles absorbancí na 450 nm

 4.7.2 Přidávání inhibitorů reakce vzniku letinkové příchuti do piva

Inhibitory  reakce  vzniku  MBT vyzkoušené  na  modelových  roztocích  byly 

přidávány také do vzorků piva.
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Vzorek Obsah riboflavinu [μg/l]
modelový vzorek, bez osvitu 4597,6 0
modelový vzorek, osvit 5min 1261,4 -0,345

modelový vz., osvit 5min, 250mg/l kys.askorbová 3643,2 -0,081
modelový vz., osvit 5min, 100mg/l kys.ferulová 3631,9 -0,072

Δ Abs



Aby byl minimalizován vliv láhve na intenzitu osvitu vzorku, bylo pivo pod 

oxidem uhličitým převedeno do bílých lahví, do kterých byly nasypány inhibitory 

v požadovaném  množství,  a  které  byly  předem  vyfoukány  oxidem  uhličitým. 

K dostatečnému rozpuštění látek v pivu bylo po jejich přidání pivo ponecháno den ve 

tmě  a  až  poté  podstoupilo  osvit  společně  s  měřením  absorbance  na  přístroji 

COLORTURB.  Tato  měření  byla  prováděna  ve  dvojici  s  pivem nepozměněným, 

vždy ze stejné výrobní šarže (stejné datum a čas výroby). 

Výsledky  měření  absorbance  jsou  zobrazeny  v  Grafu  4.34 a  společně 

s výsledky analýzy HPLC na obsah riboflavinu v Tabulce 6.

Graf 4.34: Změna absorbance po osvitu vzorků piv s inhibitory v bílé  

láhvi

Z  výsledku  poklesu  absorbance  v  závislosti  na  světelném  poškození 

a z analýzy obsahu riboflavinu vyplynulo, že na rozdíl od modelových vzorků, u piva 

inhibitory  neovlivnily  rychlost  rozpadu  riboflavinu  a  pokles  absorbance  (450nm) 

vzorků. V grafu 4.36 jsou zobrazeny výsledky degustace vzorků. Výsledky degustace 

nejsou jednoznačné. Vzorek s přídavkem kyseliny ferulové se neliší od vzorku bez 

inhibitoru. Kyselina ferulová ani z hlediska degustátorů nezabránila tvorbě letinkové 

příchutě. U vzorku s vitamínem C je výsledek odlišný. Součet intenzit i pořadí je 

vyšší než u neosvětleného vzorku (většina degustátorů světelnou příchuť ve vzorku 

65



v minimální  míře  registrovala),  ale  je  výrazně  nižší  než  u  vzorku bez  inhibitoru. 

Z tohoto hlediska vitamin C do jisté míry blokoval tvorbu světelné příchutě. Přídavek 

vitaminu C nezpomalil  fotodegradaci  riboflavinu,  ale  mohl  blokovat  tvorbu MBT 

v další fázi jeho vzniku nebo maskovat vnímání letinkové příchutě degustátory.

Graf 4.35: Chromatogram analýzy HPLC vzorků piv po osvitu  

s přidáním inhibitorů vitaminu C a kyseliny ferulové

Tabulka 6: Obsah riboflavinu v pivu bez a s inhibitory po osvitu (výsledky  

analýzy HPLC), pokles absorbancí na 450 nm
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Vzorek Obsah riboflavinu [μg/l]
pivo PU, bez osvitu 286,8 0
pivo PU, osvit 2hod 156,5 -0,144

pivo PU, osvit 2hod, 400mg/l kys.askorbová 145,5 -0,152
pivo PU, osvit 2hod, 100mg/l kys.ferulová 159,3 -0,140

Δ Abs



Graf 4.36: Výsledek degustační analýzy světelné příchuti piv po 

přidání inhibitorů

 4.8 Srovnání světelného poškození piva osvětlovacím 
adaptérem a slunečním zářením

Ke srovnání intenzity uměle působícího světla ze sestrojeného osvětlovacího 

adaptéru  s  LED  diodami  a  přírodního  slunečního  záření  bylo  pivo  v  komerční 

neotevřené  láhvi  ponecháno  za  oknem laboratoře  a  během týdne  byla  několikrát 

změřena přístrojem COLORTURB jeho absorbance na vlnové délce modrého světla. 

Výsledný pokles absorbance byl srovnán s poklesy získanými po osvitu vzorku piva 

ze stejné šarže v osvětlovacím adaptéru. Výsledek těchto měření ukazuje Graf 4.37.

Z grafu lze vyčíst, že 6 dní ponechání za oknem a osvětlování slunečním záření 

odpovídá  přibližně  20  hodinám  osvitu  v  adaptéru  LED  diodami.  Jeden  den 

slunečního záření poškodí pivo v zelených láhvích podobně jako 3-4 hodiny osvitu 

v adaptéru. Z výsledků degustačního panelu vyplývá, že k detekci letinkové příchuti 

světelně poškozeného piva stačí 1-2 hodiny osvitu v adaptéru LED diodami. Několik 

hodin působení slunečního světla (např. při přepravě či skladování výrobku) proto 

může letinkovou příchuť v pivu vyvolat.
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Graf 4.37: Srovnání světelného poškození piva osvětlovacím 

adaptérem a slunečním zářením
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 5 Závěr

V rámci diplomové práce byly studovány optické změny piv a modelových 

roztoků při jejich světelném poškozování. Optické změny, změny hodnot absorbance 

na  třech  vlnových  délkách  měřené  na  prototypu  přístroje  COLORTURB,  byly 

korelovány se senzorickými změnami zjišťovanými degustačním panelem a úbytkem 

riboflavinu (vitaminu B2) ve vzorku. Ten slouží jako fotosenzitizér přenášející energii 

působícího světla na hořké chmelové látky v pivu, tzv. isohumulony. Hořké látky se 

touto energií excitují a následně dojde k jejich rozštěpení, jehož produkty následně 

reagují s vhodným zdrojem síry (např. cystein) za vzniku MBT, látky zodpovědné za 

letinkovou příchuť světělně poškozeného piva.

Opakovaným  měřením  byla  ověřena  reprodukovatelnost  měřených  hodnot 

absorbance na přístroji COLORTURB.  Měřící rozsah absorbance je 0-6 (až 6 řádů 

útlumu),  reprodukovatelnost  (směrodatná  odchylka)  hodnot  měřených  na  jednom 

vzorku byla na úrovni 0,002 (viz Tabulka 2, str. 36).

Proměřením  absorpčních  spekter  bylo  potvrzeno,  že  hořké  chmelové  látky 

neabsorbují  ve  viditelné  části  spektra,  naproti  tomu  riboflavin  absorbuje  světlo 

v okolí  vlnové  délky  450 nm  (viz  Graf  4.6,  str.  40)  a  následně  se  rozpadá  na 

fotoprodukty. Po osvitu modrým světlem proto docházelo k poklesu absorbance na 

450 nm  u  modelových  roztoků  s  riboflavinem,  neboť  většina  jeho  fotoproduktů 

neabsorbuje v okolí této vlnové délky. Stejný pokles absorbance byl zjištěn při osvitu 

vzorků piva,  které  také  obsahují  riboflavin.  Při  osvitu  světlem jiné  vlnové délky 

nedošlo k těmto poklesům (viz Graf 4.11,  str.  44).  Bylo  zjištěno,  že  vzorky 

modelových  roztoků  (riboflavin,  hořké  látky  a cystein)  i  piv  vykazují  částečnou 

regeneraci absorbance na vlnové délce modrého světla (450 nm), obsah riboflavinu 

u zregenerovaných vzorků po osvitu zůstal na nízké úrovni. Příčina regenerace byla 

přisouzena  přeměně  na  této  vlnové  délce  neabsorbujících  fotoproduktů  (např. 

lumichrom)  na  fotoprodukty  absorbující  (například  lumiflavin).  Zároveň  byl 

analýzou  HPLC  potvrzen  vznik  stejných  fotoproduktů  ve  světelně  poškozených 

vzorcích modelových roztoků i piv.
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Měřením  koncentračních  závislostí  modelových  roztoků  byl  určen  vliv 

jednotlivých složek roztoku na odbarvování během osvitu – viz Graf  4.17 až  4.19, 

str.  51-52.  S obsahem  riboflavinu  se  pokles  absorbance  zvyšoval  lineárně.  Při 

nízkých  koncentracích  isohumulonů  docházelo  pouze  k  pomalému  odbarvování 

riboflavinu,  podobně  jako  u  roztoku  samotného  riboflavinu,  při  vyšších 

koncentracích se pokles prudce zvýšil. Cystein měl pouze minimální vliv na rychlost 

odbarvování. 

Koncentrace jednotlivých složek modelového roztoku měly vliv jak na rychlost 

odbarvování,  tak na míru regenerace hodnot  absorbance na vlnové délce  450 nm 

(Graf 4.22, str. 55). Při absenci a nízkých koncentracích cysteinu a isohumulonů byla 

míra regenerace nízká, při zvýšení jejich obsahu se regenerace hodnot absorbance 

prudce zvýšila.

Pomocí degustačního panelu VÚPS bylo na vzorcích piv provedeno srovnání 

změn  optických  parametrů  (pokles  absorbance  na  vlnové  délce  450 nm  měřený 

přístrojem  COLORTURB)  s  dobou  osvitu  vzorků  a  se  změnami  senzorickými 

z hlediska tvorby letinkové příchuti. Zároveň byl tento pokles absorbance srovnán 

s úbytkem obsahu riboflavinu (určeno analýzou HPLC). Z výsledků (viz Grafy 4.25, 

4.27 a  4.28, str.  58-60) je patrné, že intenzita letinkové příchuti a úbytek množství 

riboflavinu velmi dobře korelují s poklesem absorbance. Z další degustační zkoušky 

bylo zjištěno, že čerstvě světlem poškozené pivo je senzoricky více aktivní (vyšší 

intenzita letinkové příchuti) ve srovnání se vzorky osvěcovanými týden či dva týdny 

před degustací.

Byla  zkoumána  možnost  blokace  tvorby  letinkové  příchutě  (vzniku  MBT) 

pomocí  inhibitorů  kyseliny  askorbové  (vitamin  C)  a  kyseliny  ferulové.  Na 

modelových vzorcích došlo přidáním inhibitorů k blokaci prudkého poklesu hodnot 

absorbance a také dle výsledků HPLC analýzy k omezení degradace riboflavinu na 

fotoprodukty (viz  Grafy  4.30 až  4.33,  str.  62-64).  Na vzorcích  piv  však výrazný 

rozdíl  v  poklesu  absorbance  a  dle  analýzy HPLC v úbytku množství  riboflavinu 

nebyl (viz Graf 4.35, str. 66). Při degustační zkoušce však pivo s přidaným vysokým 

obsahem vitaminu C (400 mg/l) vykazovalo značně nižší intenzitu letinkové příchuti.
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Bylo  provedeno  srovnání  působení  světla  z  osvětlovacího  adaptéru  s  LED 

diodami  oproti  světlu  slunečního  záření,  působícího  na  vzorek  piva  za  oknem 

laboratoře. Jeden den slunečního záření poškodí pivo v zelených lahvích podobně 

jako 3-4 hodiny osvitu v adaptéru, které již způsobují velmi intenzivní letinkovou 

příchuť piva.

Byla ověřena možnost využití přístroje COLORTURB pro sledování optických 

změn  způsoběných  světelným  poškozením  piva  a  provedena  jejich  korelace  se 

změnami senzorické aktivity letinkové příchuti  a obsahu riboflavinu v pivu.  Toto 

srovnání může být základem pro metodu sledující světelnou náchylnost a degradaci 

vzorků piva.
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