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1. Úvod 
 

Pivo jako nápoj je známo už od pradávna. Jeho obliba 
po celém světě je velmi vysoká a neustále narůstá. Spotře-
bitelé vyžadují kvalitní nápoj, který je čirý, má čerstvou 
chuť a vůni, správnou barvu a pěnivost. V dnešní globální 
ekonomice se požaduje mnohdy až roční garantovaná tr-
vanlivost1,2 piva, a proto je jedním z hlavních problémů 
zajištění odpovídající stability všech jeho parametrů. Pivo 
je  složitý koloidní roztok, který obsahuje až několik tisíc 
různých látek. V tomto systému stačí nepatrné změny, aby 
výsledný produkt byl odlišný od předešlé šarže výrobku či 
se v čase změnily jeho vlastnosti.  

I když pivo je na výstupu z pivovaru  čiré, může 
v něm z různých důvodů následně vzniknout zákal, který  
indikuje změny v koloidním systému a je spotřebitelsky 
nepřijatelný. Díky moderním technologiím mikrofiltrace či 

pasterace je nebezpečí infekce a tvorby zákalů způsobe-
ných pomnožením mikroorganismů (biologické zákaly) 
dnes již poměrně vzácné, ale tvorbě nebiologických 
(koloidních) zákalů vznikajících v průběhu jeho stárnutí 
zcela zabránit nelze14. 

Cílem všech výrobců je z technologického hlediska 
provést takové zásahy, které při minimálním senzorickém 
ovlivnění piva zákaly omezí – tj. provést optimálním způ-
sobem jeho stabilizaci. Pro kontrolní účely je potřebná 
metoda, která by na daném výrobku koloidní stabilitu 
a tím i jeho trvanlivost dostatečně  rychle a spolehlivě 
předpověděla.  

 
 

2. Koloidní stabilita piva 
 
Bez ohledu na barvu má být pivo (kromě některých 

speciálních značek) na pohled čiré. V průběhu času však 
dochází k tomu, že molekuly původně rozpuštěné 
v roztoku se shlukují ve větší celky, na nichž dochází 
k rozptylu světla – vzniká zákal.  

Pro definici pojmu koloidní stabilita či trvanlivost 
není doposud kritérium, které by bylo  jednoznačně přijí-
mané. Z obecného hlediska jde o časový interval, který 
uplyne od stočení piva k okamžiku, kdy je již koloidní 
systém piva detegovatelně odlišný od původního. 
Z pivovarského pohledu to znamená, že pivo již nemá 
akceptovatelnou čirost – je zakalené. V různých pivovar-
ských skupinách se však pro tuto hranici používají různé 
hodnoty. Nejčastěji se jako  hraniční berou hodnoty trvalé-
ho zákalu mezi 1–2 jednotkami EBC (European Brewery 
Convention), ale např. O'Neill5 definoval koloidní trvanli-
vost jako dobu od stočení k dosažení celkového zákalu 
2,5 j. EBC při teplotě 0 °C.  Stanovení akceptovatelné 
hranice zákalu není jednoznačné i vzhledem k tomu, že 
vizuální hodnocení ne vždy souhlasí s výsledky objektivní-
ho měření na zákalometru.  Subjektivní vnímání zákalu je 
ovlivněno nejen koncentrací, ale i velikostí přítomných 
zákalotvorných částic a současně i barvou piva. Jinou 
možností je definovat dobu koloidní stability jako oka-
mžik, kdy na křivce vývoje zákalu piva v čase dochází ke 
zlomu a původně neměnný zákal začíná prudce narůstat6.  

 
2.1. Zákal piva a jeho kvantifikace 

 
Zákal, který je  v pivu z hlediska spotřebitele přede-

vším optickým vjemem, se objektivně měří pomocí pří-
strojů nazývaných zákalometry či turbidimetry.  

V zákalometru se měří světlo rozptýlené ve vzorku 
pod jistým úhlem a intenzita tohoto světla se porovnává 
s intenzitou světla rozptýleného v příslušném zákalovém 
standardu. Dříve se používaly různé zákalové standardy, 
v současné době se však používá převážně zákalové sus-
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penze  formazinu (N,N’-dimethylenhydrazin), který po 
přípravě za definovaných laboratorních podmínek předsta-
vuje bílou suspenzi ve vodném roztoku, které se uzančně 
připisuje nominální zákalová hodnota. Stále však existují 
různé jednotkové stupnice. V pivovarství se používají 
v Evropě převážně jednotky EBC (European Brewery 
Convention) a zejména v USA jednotky ASBC (American 
Society of Brewing Chemists) či řidčeji jednotky podle 
Helma (1 j. EBC = 40 j. Helma = 69 j. ASBC) a u přístrojů 
s aplikací mimo pivovarství  jsou nejužívanější jednotky  
NTU (Nephelometric Turbidity Unit) nebo FTU 
(Formazine Turbidity Unit), kde 1 NTU = 1 FTU = 
0,25 j. EBC.  

 Vývojem se ustanovily nejobvyklejší geometrie 
uspořádání detekce zákalu a to buď z útlumu primárního 
světelného svazku prošlého vzorkem (turbidimetrie) či 
z měření intenzity svazku rozptýleného pod úhlem 90° 
(nefelometrie) nebo pod relativně malým úhlem 1125° 
(dopředný rozptyl). Vzhledem k tomu, že úhlová charakte-
ristika rozptylu závisí výrazně na velikosti částic, jsou 
i zákaly měřené pod odlišnými úhly závislé na velikostní 
distribuci přítomných částic. Zhruba lze říci, že zákaly 
v úhlu 90° jsou citlivější k velmi malým částicím submik-
ronové velikosti (v pivovarství někdy tzv. neviditelný zá-
kal  bílkoviny, koloidy)  a zákaly měřené v dopředném 
úhlu jsou citlivější k částicím řádové velikosti 315 m 
(viditelný zákal  kvasinky, vyloučené částečky kalu nebo 
křemeliny).  U dobře filtrovaného čirého světlého piva je 
proto zákal změřený v dopředném směru  o 0,1 až 0,3 
j. EBC nižší než při měření pod úhlem 90° (cit.7,8), kde se 
obvykle pohybuje mezi 0,25–0,5 j. EBC. 

Metody sledování stability piv uvedené v pivovar-
ských analytikách jsou ve většině případů založeny na 
nefelometrických měřeních zákalu. Současné měření záka-
lů ve dvou směrech rozptylu světla7 (nefelometrickém 
i dopředném) však umožňuje minimálně  kvalitativně roz-
lišit v pivu zákaly tvořené převážně částicemi 
z rozměrových pásem pod a nad hranicí  jednoho až dvou 
mikrometrů.  

Nebiologické zákaly v pivu jsou teplotně závislé – 
s rostoucí teplotou prakticky vždy klesají jako důsledek 
rozpadu částic vázaných slabými interakcemi. 
Z praktického hlediska se v pivu uzančně definují zákaly 
při dvou teplotách – tzv. trvalý (permanentní) zákal, který 
je v pivu přítomen při laboratorní teplotě 20 °C a chladový 
zákal, který se tvoří navíc při ochlazení piva na teplotu 0 °C.  
(Dané teploty jsou však spíše věcí analytické dohody 
a byly historicky definovány i s ohledem na praktické 
možnosti jejich realizace v laboratoři). Zákal, který se 
reálně měří při  teplotě 0 °C  se nazývá celkový zákal a je 
dán součtem zákalu chladového a trvalého. 

 Chladový zákal se při ohřátí na laboratorní teplotu  
rozpouští a je ze značné části reverzibilní. Přijímá se, že 
vzniká  slabou vazebnou interakcí typu vodíkového můst-
ku mezi nízkomolekulárními polyfenoly a proteiny. Obje-
vuje se v pivu podstatně dříve než zákal permanentní, 
v který postupem času přechází1. Je proto indikátorem 
v predikci vývoje koloidního systému piva.  Koloidní čás-

tice chladového zákalu  bývají téměř kulovitého tvaru 
a jejich průměr se pohybuje řádově v rozmezí od 0,1 do 
1 m. Jejich molekulová hmotnost bývá v rozsahu 10 000 
až 100 000 (cit.9,10). 

Permanentní zákal je také způsoben převážně interak-
cí mezi polyfenoly a bílkovinami, vazebné síly jsou však 
silnější a přechází až do kovalentních vazeb. Část zákalu 
se dále rozpouští při zahřátí na vyšší teploty (40 až 70 °C). 
Velikost částic, které jsou již nepravidelného tvaru, se 
v tomto případě pohybuje od 1 do 10 m (cit.10)  a  je pro-
to jedním z důležitých kritérií při laickém posuzování lah-
vových piv. Na vzniku trvalého zákalu se podílí kromě 
dalších fyzikálních vlivů zejména teplota a přítomnost 
kyslíku1.  

I když hlavními původci nebiologických zákalů jsou 
bílkoviny a polyfenoly, existují i další složky piva charak-
teristické pro tvorbu některých typů zákalů, jako jsou poly-
sacharidy, kovové ionty, křemičitany a další1113. 

 
 

3.  Principy a rozdělení metod předpovědi  
koloidní stability piva 
 
Pro předpověď koloidní stability piva bylo v posled-

ních padesáti letech vyvinuto velké množství fyzikálních 
i chemických metod1416, z nichž pouze některé se použí-
vají v praxi.  Již tato skutečnost je jistým znamením, že 
i když řada  z nich byla kodifikována i v pivovarských 
analytikách8,17,18, žádná není dostatečně univerzální a spo-
lehlivá.  

Všechny předpovědní testy můžeme rozdělit do dvou 
hlavních kategorií. 
a) Umělé zrychlení procesu stárnutí piva vyvolané buď 

fyzikálními (teplotní cyklování) nebo chemickými 
(např. působením oxidačních činidel) postupy dopro-
vázené  měřením změn čirosti. Na tomto principu jsou 
založeny tzv. šokovací testy. 

b)   Určení obsahu složek, které se na tvorbě zákalu podí-
lejí (zákalotvorné  prekurzory) a jejich schopnosti 
vzájemně reagovat a vytvářet zákal.  Do této skupiny 
patří např. zákalové precipitační testy, alkoholový 
chladový test, imunochemické postupy či nábojová 
titrace. 
 

3.1.  Šokovací testy 
 
Cílem teplotního šokování piva, kdy je pivo střídavě 

ohříváno (4060 °C) a  chlazeno (obvykle 0 °C), je urychlit 
procesy, které při laboratorní teplotě probíhají pomalu. Při 
„teplých dnech“ jsou zrychleny chemické pochody při stár-
nutí, při „dnech studených“ je vyvolán chladový zákal15,19. 

Zkoušky koloidní stability piv tepelným cyklováním 
patří mezi nejdůležitější kodifikované fyzikální metody 
a v praxi jsou i nejčastěji používané8,17,18. Existuje celá 
řada provedení metody, které se liší teplotou a dobou ohře-
vu vzorku a tím, zda se jako parametr sleduje permanentní 
či chladový zákal.  Nejběžnější metody teplotního šoková-
ní udává tabulka I. Je možné je navíc kombinovat i s me-
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chanickými a optickými vlivy7,15.   
Kritéria vyhodnocení se pro jednotlivé postupy šoko-

vání liší. Zkušenosti při testování např. v pivovarech skupi-
ny Guiness ukazují, že jeden týden při teplotě 37 °C je ekvi-
valentní měsíčnímu skladování při běžné teplotě (18 °C). 
Z testování jiné varianty (2 dny při 60 °C následované 
jedním dnem při 2 °C) vychází, že jeden kompletní cyk-
lus je ekvivalentní 6 týdnům normálního skladování.  
Z těchto hodnot je vidět, že k předpovědi, zda pivo vydrží 
po celý rok při skladování, jsou zapotřebí testy, které trvají 
poměrně dlouho. 

Málokterý pivovar si však může dovolit takový kom-
fort, aby byl schopen již stočené  pivo ponechat ve svých 
prostorách, dokud se tyto testy nevyhodnotí. Snaha 
o urychlení oxidačních procesů, které se značnou měrou 
podílejí na tvorbě zákalu v pivu, vedla k pokusům použít 
v kombinaci s teplotou jako oxidační činidla i některé che-
mické látky. Tak se např. do lahví , které pak byly podro-
beny šokování přidával persíran draselný či amonný20.  

K výhodám šokovacích zkoušek patří skutečnost, že 
je lze provádět s relativně jednoduchým přístrojovým vy-
bavením (vhodný termostat a laboratorní zákalometr, který 
je obvykle v pivovarských laboratořích nutný již pro vý-
stupní kontrolu čirosti). Navíc pokud jsou realizovány 
v komerčních uzavřených lahvích přímo z výrobní linky, 
mohou postihnout i defekty, k nímž může docházet právě 
až na plnicí lince. Vzhledem ke složitosti procesu stárnutí 
se však doporučuje tyto modelové testy u konkrétních 
značek piv a výrobních postupů korelovat s výsledky dlou-
hodobých testů koloidního stárnutí za přirozenějších pod-
mínek odpovídajících blíže skladování a transportu. 

 
3.2.  Precipitační testy 

 
Důraz na zkrácení doby předpovědních testů vede 

však stále častěji k používání podstatně rychlejších 
(výsledky v časových intervalech desítek minut až několi-

ka hodin) testů a rozborů, i když jejich korelace 
s praktickou trvanlivostí je mnohdy menší než u šokova-
cích zkoušek. 

V zákalových precipitačních testech se po přidání 
vhodného činidla evokuje vyloučení zákalotvorných látek. 
Nejčastěji se jedná o vysrážení bílkovinných, polyfenolo-
vých či bílkovino-polyfenolových komplexů. Měří se vzni-
kající zákal a parametrem pro hodnocení je buď hodnota 
zákalu nebo množství přidaného činidla pro vyvolání dané 
hodnoty zákalu. 

 
 Srážení síranem amonným 

Tzv. síranový test poskytuje informaci o stabilitě roz-
puštěných bílkovinných složek v pivu.  Používá se proto 
zejména k posouzení předpokládané trvanlivosti a sledová-
ní účinnosti stabilizace při stabililizačních zásazích týkají-
cích se proteinových složek piva. 

K testovanému odplyněnému vzorku piva se (při 20 °C) 
postupně přidává nasycený roztok síranu amonného 
(známé činidlo pro izolaci – precipitaci bílkovin). Po počá-
teční fázi, kdy se zákal nemění či mírně klesá (efekt vsolo-
vání), začne  zákal prudce narůstat, jak dochází 
k postupnému vysolování bílkovinných složek.  

Subjektivně lze hodnotu síranového testu určit posou-
zením nástupu viditelného zákalu ve vzorku podle hodno-
cení pozorovatelem. Objektivní metoda využívá možnost 
stanovení prahové hodnoty z grafu závislosti měřeného nefe-
lometrického zákalu na koncentraci přidaného činidla21. 

Hodnota síranového testu se určuje v ml spotřebova-
ného roztoku síranu amonného  do dosažení prahu (bodu 
zlomu na křivce vývoje zákalu) pro daný objem vzorku.  
Čím vyšší je hodnota prahu,  tím  je pivo stabilnější a tím 
delší je jeho předpokládaná trvanlivost8,17,18. Obvyklé hod-
noty prahu (v ml nasyceného roztoku (NH4)2 SO4 na 10 ml 
piva) jsou  0,5–0,75 pro nestabilizovaná piva, 0,75–1,1 pro 
mírně stabilizovaná piva a > 1,1 pro dobře stabilizovaná 
piva8. 

 
Srážení síranem hořečnatým, srážení kyselinou  
trichloroctovou 

Testy jsou obdobné testu se síranem amonným. Na 
základě velikosti vzniklého zákalu (resp. obsahu precipitá-
tu) se kvantifikuje obsah zákalotvorných proteinů. Liší se 
poněkud odlišnou citlivostí vzhledem k jejich molekulární 
hmotnosti. 

Testy však nejsou příliš rozšířené, protože z hlediska 
predikce koloidní stability neposkytují zásadně význam-
nější výsledky15. 

 
Precipitační index kyseliny pikrové (Esbachův index) 

Esbachovo činidlo je směsí  pikrové a octové kyseli-
ny22. Sráží především vysoko molekulární a částečně 
i středně molekulární bílkoviny. Přidává se do piva rozpuš-
těného v destilované vodě. V roztoku se tvoří zákal – ma-
xima dosahuje    při 20 °C  po cca 6 hodinách. Množství 
precipitátu se kvantifikuje prostřednictvím nefelometrické-
ho zákalu15 nebo ve spektrofotometru z poklesu transmi-
tance8 . Jde o metodu, která se používala zejména pro před-

Tabulka I 
Nejběžnější metody teplotního šokování 

Metoda Provedení 

Původní EBC 
test 

7 dní při 40 °C a 1 den při 0 °C (cit.10) 

Schildův test 7 dní při 60 °C  a 1 den při 0 °C (cit.10) 
Současný EBC 
test 

1 den při 0 °C, 2 dny při 60 °C, 1 den při  
0 °C (cit.10) 

Metoda dle Ba-
sařové a Kahlera 

6 h při 0 °C, 16 h při 66 °C, 6 h při 0 °C 
(cit.15) 

Analytika  
Mebak r. 1979 

1 den při 40 °C (60 °C), 1 den při 0 °C 
(cit.1) 

Podle Šavla 
a Prokopové 

24 h při 0 °C  změří se zákal, 6 dní při  
50 °C, 24 h při 0 °C  změří se zákal 
a šokovací cyklus se opakuje, dokud zákal 
nepřesáhne 2 j. EBC (cit.1) 
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pověď koloidní stability piv stabilizovaných bentonitem23 
(v současnosti velice řídký případ).  

 
Stanovení citlivých proteinů 

Ne všechny proteiny resp. jejich fragmenty v pivu se 
podílejí na tvorbě zákalu. Pouze ta skupina proteinů, která 
vstupuje do vazebné interakce se svými polyfenolovými 
partnery24,25,26 je aktivní – citlivá k tvorbě zákalu. Tyto 
„zákalově citlivé“ proteiny můžeme proto z piva odstranit 
jinými polyfenoly  např. gallotaniny. Tanin reaguje 
s proteinem za tvorby nerozpustného komplexu, který je 
výsledkem interakce mezi ketonovou skupinou taninu 
a nukleofilní skupinou (SH nebo NH2) proteinu.  

Obsah citlivých proteinů v pivu můžeme definovat 
právě přes velikost zákalu vytvořeného v pivu po přidání 
jistého množství taninu. Principem metody je postupné 
přidávání definovaného množství taninu do vzorku odply-
něného piva. Tanin reaguje s proteiny v pivu a sráží je. 
Množství sražených proteinů je měřeno zákaloměrem jako 
nárůst zákalu piva. Výsledek se vyjadřuje jako rozdíl ko-
nečného a počátečního zákalu v jednotkách EBC 
(cit.8,17,18). 

Ke stanovení obsahu citlivých proteinů v pivu lze 
použít i jejich sorpci na křemičitém gelu následovanou 
zpětným vymytím a určením jejich obsahu v eluentu po-
mocí vhodného barviva a spektrofotometru27, jde však 
o nesrovnatelně pracnější a delší postup. 

 
Stanovení tanoidů   

Obdobně jako u proteinů ne všechny polyfenolové 
látky v pivu se podílejí na tvorbě zákalu28. Jako tanoidy 
byly Chaponem29,30,31 nazvány nízko až středně molekulár-
ní polyfenolové látky, které reagují se specifickými protei-
ny v pivu za vzniku koloidního zákalu. Jsou vyloučitelné 
(adsorbovatelné) rozpustným vysokomolekulárním PVP 
(polyvinylpyrrolidonem) pravděpodobně přes vodíkové 
můstky za tvorby  komplexů. Vzniká zákal, jehož intenzita 
se zvyšuje tak dlouho, než se všechny tanoidy adsorbují. 

Stanovení spočívá v titraci piva roztokem PVP za 
současného měření zákalu. Na křivce vývoje nefelometric-
kého zákalu se za přítomnosti tanoidů tvoří maximum, po 
jehož dosažení velikost zákalu s dalším dávkováním PVP 
klesá. Spotřeba PVP v mg l1 potřebná k dosažení maxi-
málního zákalu udává koncentraci tanoidů v pivu.    

 
Kombinovaný  zákalový test 

Rychlý test využívající kombinace přídavku proteinu 
(gliadin) a polyfenolu (catechin) do piva s jeho ohřevem 
na 80 °C po dobu 20 min a následným měřením celkového 
zákalu po 30 min inkubaci při 0 °C byl vyvinut a použit32 
k posouzení efektu působení různých stabilizačních pro-
středků na pivo. Principem bylo evokovat za dostupných 
laboratorních podmínek  zákal v pivu tvorbou komplexů 
od obou hlavních zákalotvorných složek současně. I když  
modifikace testu  posloužila k vyhodnocení koloidní stabi-
lity speciálního piva z čiroku33, test nenalezl širšího uplat-
nění (nebyly ani dostatečně eliminovány možné interfe-
renční faktory). 

Formaldehydový test 
Používá se 35% roztok formaldehydu, který se přidá-

vá (1 % objemu testovaného vzorku) do piva  (provádí se 
i na lahvovém pivu). Měří se nárůst zákalu po  temperaci 
vzorku na 0 °C po jistou dobu (např. 24 h)8,15.   

Zákal se poté přepočítává na trvanlivost vyjádřenou 
počtem tzv. teplých dní (40 °C) resp.  po vynásobení dal-
ším korekčním koeficientem na pravděpodobnou trvanli-
vost. 

 
3.3.  Alkoholový chladový test (ACT) 

 
V tomto testu se provokuje vznik zákalu ve vzorku 

přídavkem několika (38) procent alkoholu a následným 
chlazením do teplot pod 0 °C (obvykle na 5 až 8 °C).  

Za laboratorní teploty se do vzorku odplyněného piva 
přidá aliquotní množství alkoholu a změří se jeho počáteč-
ní nefelometrický zákal. Vzorky jsou pak umístěny do 
termostatu na nízkou teplotu, kde zůstanou po definovaný 
časový interval (4060 min). Následně se při této nízké 
teplotě změří celkový konečný zákal. Alkoholový chladový 
zákal se bere jako rozdíl zákalu konečného a počátečního.   

U piva s nízkou hodnotou alkoholového chladového 
zákalu se očekává vyšší koloidní stabilita než u piva s vyš-
ší hodnotou15,29,30,34. Protože hodnota vytvořeného zákalu 
závisí na celkovém obsahu alkoholu v pivu, je třeba brát 
při vyhodnocování v úvahu jeho původní obsah před při-
dáním.  

Pro tento test byly vyvinuty speciální aparatury35,36, 
ale lze ho relativně jednoduše realizovat s obdobným pří-
strojovým vybavením jako pro šokovací testy37. 

 
3.4.  Kvantitativní analýza koloidů piva  

 
Pro predikci chování koloidního systému je žádoucí 

co nejlépe kvalitativně i kvantitativně  popsat jeho mo-
mentální stav a odezvu na modelový impulz (tepelný, che-
mický). 

Měření zákalu představuje variantu  statického 
kvasielastického rozptylu světla, která však nedává kvanti-
tativní  informaci o počtu a distribuci velikosti částic. Ta-
kové údaje mohou v principu poskytnout metody dynamic-
kého rozptylu světla – DLS (pod jiným názvem fotonová 
korelační spektroskopie – PCS), které jsou založeny na 
analýze rozptylu světla v důsledku  Brownova pohybu 
částic v roztoku. Situace je však značně komplikovaná, 
protože pro výpočty je zapotřebí znát indexy lomu a visko-
zity matrice a v tak silně  heterogenních vzorcích jako je 
pivo mohou navíc větší částice maskovat jemnější suspen-
dované látky.  

Jinou metodou, s jejíž pomocí lze získat informace 
o částicích  v roztoku, je průtoková cytometrie.  Běžně se 
používá pro hodnocení intracelulárních komponent mikro-
organismů, ale byla aplikována i pro hodnocení částic 
zákalu piva. S výhodou zde lze použít barvení fluorescenč-
ními barvivy38, která jsou specifická k  bílkovinám (např. 
fluorescein isothiokyanát) či polyfenolům (fluostain I).   
Specifické barvení je možné použít i pro identifikaci oxa-
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látových zákalů (fura-2  pro barvení vápníku.) Tato meto-
da sice může pomoci k  charakterizaci zákalů piva, ale 
práce na přípravě vzorků je poněkud náročná, takže se 
doposud používá spíše pro analýzu výsledných zákalů než 
pro  předpověď jejich vývoje.  

Obdobné konstatování platí i pro metodu  tzv.  Coul-
ter-Counter, při níž se  detegují  změny vodivosti při prů-
chodu částic v kapalině malou štěrbinou a která byla 
v pivu použita pro charakterizaci velikostní distribuce 
zákalů39. Je však limitována velikostí částic a v některých 
případech navíc vyžaduje rozpouštění vzorků v roztoku 
dalšího elektrolytu. 

Zpracování výsledků u zde výše uvedených metod 
komplikuje vysoká heterogenita koloidů piva. Pro před-
běžnou frakcionaci částic byla testována metoda frakcio-
nace tokem v poli  FFF. Jedná se v podstatě o chromato-
grafickou metodu, kde separace je ovlivněna difuzí a eluč-
ním časem. Vlastní separace probíhá v dutém kanálu napl-
něném pouze mobilní fází. Absence stacionární fáze zabra-
ňuje interakcím pevná látka – pevná látka. Pro koloidy 
potravin se jako vhodné ukázalo spojení metody FFF 
s detektorem MALLS (Multiple-Angle Laser Light Scatte-
ring), kdy lze nejen detegovat eluované částice, ale i určo-
vat jejich velikost a molekulovou hmotnost. Takto byly 
charakterizovány submikronové koloidy piva40 a provede-
no porovnání výsledků s  dalšími metodami (nefelometrie 
a PCS).  

Aplikace těchto moderních technik však byly 
v pivovarství prozatím spíše pokusného charakteru.   Sil-
ným limitujícím faktorem pro běžnou praxi je bohužel 
výrazně vysoká cena aparatur, která není doposud vyváže-
na dostatečně spolehlivými výsledky.  

 
Analýza rozložení elektrického náboje v koloidním systému 
– nábojová titrace 

Mnohé koloidní systémy lze úspěšně popisovat 
v rámci tzv. teorie DLVO, která vychází z představ o roz-
ložení elektrického náboje v nejbližším okolí koloidních 
částic. Ve speciální měřicí komůrce – v detektoru částico-
vého náboje se na vzorcích piva měří elektrický potenciál 
odpovídající vázanému náboji v obalové vrstvě částic. Při 
postupném řízeném přidávání vhodného polyelektrolytu ke 
vzorku se získá charakteristická potenciálová titrační křiv-
ka. Z porovnání parametrů křivky z referenčního vzorku 
piva a piva po tepelném šoku lze získat informaci o stavu 
jeho koloidního systému a uvažovat o míře jeho stability41. 
I v tomto případě se však vychází z představy urychlení 
procesu stárnutí zvýšením teploty jako  u klasických šoko-
vacích zkoušek s měřením zákalu. Zhodnocení tepelného 
poškození a tím i zhodnocení stability koloidního systému 
by se však při této metodě mělo dosáhnou za podstatně 
kratší dobu tepelného namáhání. Metoda je však teprve ve 
stádiu vývoje. 

 
3.5.  Analýza obsahu zákalotvorných látek  

 
Obsah pouze jednotlivé zákalotvorné složky  může 

být dostatečně vypovídající o koloidní stabilitě pouze 

v případě některých jednotlivých výrobních technologií. 
Obecně však podstatně vyšší předpovědní sílu mohou mít 
pouze veličiny – indexy, v jejichž matematické formulaci 
vystupuje koncentrace minimálně dvou hlavních zákalo-
vých složek – zákalově citlivých polyfenolů i proteinů4244. 
Pro předpověď koloidní stability na základě obsahu vý-
znamných polyfenolových látek lze tak použít např. i me-
tody vysoce citlivé kapalinové chromatografie (HPLC)44, 
pro zákalově aktivní proteiny některou z metod barvení27.  

 
Měření redoxního stavu piva 

Někdy se pro předpověď koloidní stability používají 
i metody založené na zjišťování redoxních stavů systému. 
Jedná se buď o měření redukční síly roztoku a nebo o pro-
sté stanovení redoxního potenciálu. Ačkoli je zřejmé, že 
oxidace se při tvorbě zákalů uplatňuje jako hlavní proces, 
tento typ měření se ukazuje být vhodnějším spíše pro sta-
novení chuťové stability než koloidní1.  

 
3.6.  Imunochemické metody 

 
Imunochemické metody se používají pro charakteri-

zaci proteinů, např. k diferenciaci pěnotvorných a zákalo-
tvorných proteinů45. Zákalotvorné proteiny pocházející 
z hordeinů byly z piva izolovány působením silikagelu. 
V takto izolovaných proteinech byl odhalen poměrně vy-
soký obsah prolinu a glutaminu (více než 30 %). Použití 
sladů s redukovaným množstvím zákalotvorných proteinů 
se proto jeví jako potenciálně vhodná strategie 
pro zvyšování koloidní stability. Byly připraveny polyklo-
nální protilátky k proteinovým frakcím, které se využívají 
k posouzení různých sladových proteinů. Tyto protilátky 
byly postupně použity k výběru monoklonálních protilátek 
schopných rozpoznat pěnotvorné a zákalotvorné hordeino-
vé štěpy. Takto vybrané monoklonální protilátky umožnily 
rozšíření metody ELISA již dříve používané pro charakte-
rizaci sladových proteinů46,47. Imunochemické metody 
byly aplikovány pro předpověď kvalitativních vlastností 
pěny a zákalu piva přímo ze sladu používaného pro výrobu 
piva. Předpověď na vývoj koloidní stability finálního piva 
však prozatím opět není dostatečně efektivní. 

 
  

4. Závěr 
 
Na téma předpověď koloidní stability bylo již napsá-

no velké množství prací, neboť se jedná o tematiku velmi 
rozsáhlou a komplikovanou, kde verifikace výsledků si 
vyžaduje vždy dlouhou konfrontační dobu s reálnou praxí 
skladování a transportu.   

 Postupy, které v současné době používá pivovarská 
praxe, jsou založeny na původních metodách, které se 
vyvíjejí již od poloviny minulého století. Vlastní zlepšení 
či vývoj většinou nespočívá v objevení zcela nové metody, 
ale jedná se zejména o rozvoj techniky a aplikaci poznatků 
z oblasti koloidní chemie a fyziky do pivovarství.  

Účinnost a spolehlivost (zejména rychlých)  predikč-
ních testů byla podrobována kritickým rozborům37,4852. 
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Řada z výše uvedených testů prováděných jak 
v manuálním, tak poloautomatickém režimu s využitím 
speciálních přístrojů byla např. nedávno porovnána na sérii 
piv s krátkou i dlouhou trvanlivostí. Výsledky testů byly 
korelovány s reálnou trvanlivostí – resp. hodnotami zákalů 
získaných v čase na odpovídajících pivech ve dvou teplot-
ních režimech blízkých reálným podmínkám při jejich 
běžném skladování. Z této studie vyplynulo, že jako rela-
tivně nejspolehlivějších indikátorů koloidní stability lze 
použít výsledků tepelných šokovacích zkoušek, nebo sou-
činového produktu obsahu citlivých proteinů a tanoidů 
získaných z precipitačních zákalových testů44.   

Pro provádění zákalových precipitačních testů jsou 
v současné době komerčně dostupné 2 specializované pří-
stroje36,43, kde se měří změny zákalu ve 4 ml vzorku 
v kyvetě. Variantou k nim jsou modulární přístrojové se-
stavy DATTS a BETA-2002 (cit.7,53,54). Ty vychází z labo-
ratorního dvouúhlového zákalometru pro měření zákalu ve 
velkoobjemových kyvetách a komerčních lahvích (pro 
standardní výstupní kontrolu či měření zákalů při šokova-
cích zkouškách). Zákalometr je doplněný o speciální ná-
stavec pro měření v 5 ml vzorku ve zkumavce a je řízený 
z PC specielním softwarem, který současně ovládá i pří-
davnou dávkovací pumpu na titrant. 

I přes vysoký počet jednotlivých metod používaných 
pro predikci koloidní stability se stále nedaří najít takovou, 
která by byla univerzální, dostatečně spolehlivá a současně 
též rychlá. Proto pivovarníkům nezbývá, než podle svých 
vlastních zkušeností dále hledat optimální metodu či kom-
binaci metod, která nejlépe vyhovuje právě jejich výrobku 
a finančním možnostem.  

 
Práce byla podpořena prostředky  grantu 

MSM6019369701, MSM0021620835, MSM 6046137305 
a 1M0570. 
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Prague): Methods for Prediction of Beer Colloidal Sta-
bility    

 
Compared with most alcoholic beverages, beer is 

unique due to its instability in the final package. The rate 
of its deterioration depends on time, temperature, and pro-
duction batch. The most important is the colloidal stability 
of beer during its shelf life; beer should not become hazy. 
There are two principal methods of assessing the stability 
of beer: (i) accelerated ageing of the packaged beer involv-
ing heating for several days followed by measuring turbid-
ity at a low temperature; (ii) measurement of the protein or 
polyphenol  content to predict the shelf life of beer. The 
methods used for prediction of colloidal stability of beer in 
practice are reviewed.  


