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Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo 

správně chutnat? 



 Na světě se vyrábějí stovky různých piv lišících se 

 vzhledem, vůní a chutí… 
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Jaké senzorické vlastnosti má mít pivo? 

• příjemnou charakteristickou vůni 

• odpovídající říz 

• správnou plnost 

• kvalitní hořkost 

• nepřítomnost cizích vůní a chutí pro daný typ piva 

• současný pohled na kvalitu piva je nutné chápat jako určitou 
uzanci, která se vyvíjela na základě reakce spotřebitelů po 
dlouhou dobu  

 

 Senzorický profil piva je jedním ze základních  

            atributů podílející se na úspěchu piva 
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Chutě a vůně v pivu 

• V pivu bylo objeveno kolem 1000 různých látek, většina je 
senzoricky aktivní 

• Rozdělují se podle intenzity vlivu na látky se: 

• silným charakterem  
říz, hořkost, alkoholová 

• středním charakterem 
ovocná-esterová, diacetylová, po vyšších alkoholech, sladká, karamelová, 
DMS (dimethylsulfid), kyselá, oxidační, mastné kyseliny atd. 

• slabým charakterem 
velká škála látek; některé z nich mohou být ze střední skupiny, pokud se 
projevují slabě 

 

 prahová hodnota je koncentrace, od které je člověk schopen 
 tuto látku vnímat (individuální) 
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Odkud vůně a chutě v pivu pocházejí? 
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Deskriptor Původ 

Říz oxid uhličitý – vzniká kvašením 

Plnost sacharidy, bílkoviny nad 10 kDa 

Hořká hořké kyseliny, bílkoviny, kvasnice 

Trpká polyfenoly (tanniny) 

Sladká jednoduché cukry (maltosa..) 

Kyselá organické kys. (mléčná, jablečná..) 

Chmelová ze chmele, chmelových produktů 

Ovocná estery z kvašení (ethylacetát) 

Banán isoamylacetát 

Zel. jablko acetaldehyd (mladé pivo!) 

Čer. jablko etylhexanoát 

Kvasničná vyšší intenzita - závada 

Karamelová heterocykly (pražení) 

Deskriptor Původ 

Mladinová slad, nízký odpar při varu mladiny 

DMS nízká dotahovací teplota, var mladiny 

Autolýza lýza kvasničných buněk (už 5 %) 

Diacetyl produkt kvasnic, ale i infekce 

Připálená HC, chmelovar 

Oxidační karbonylové látky, lepenka 

Stará medová, sirupoví, sherry 

Medicinální zbytky dezinfekčních prostředků 

Fenolová hřebíčková, nepatří do ležáku! 

Letinková světelná, 3-methyl-2-buten-1-thiol 

Žluklá MK „bezdomovec“, oxidovaný chmel.. 

Kovová železo, hydrolýza obilných lipidů 

Hnilobná sirovodík, kaly v mladině, infekce 



Rozdělení pivních typů 
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Existuje řada pohledů a způsobů třídění 



Rozdělení pivních typů 
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• ale(y) britského a irského původu 

• ale(y) kontinentálního (evropského) původu 

• ležáky kontinentálního (evropského) původu 

• piva amerického původu 



Rozdělení pivních typů 
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• Základní dělení piva 

• Svrchně kvašená 

• Spodně kvašená 

• Spontánně kvašená  



• Výraznější sladová chuť 

a vůně 

• Méně ovocné vůně 

(neplatí pro steambeer) 

• Většinou vyšší pitelnost 

piv 

• Dekokční i infuzní 

rmutování 

• Nižší teploty kvašení 

(8 – 15°C) 

• Většinou nižší teploty 

ležení. 

• U stejně silných piv delší 

ležení než u svrchních 

Piva spodně kvašená – obecná charakteristika 

Technologie Senzorický profil 
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• Rozmanitější chutě a 

vůně obecně 

• Více ovocných tónů 

• Často výraznější 

chmelové vůně 

• Širší rozmezí hořkosti 

(do vysokých hodnot i 

přes 100 IBU) 

 

• Až na výjimky infuzní 

rmutování 

• Vyšší teploty kvašení 

(15°C +) 

• Často teplé ležení 

(~ 10°C) 

• Časté použití i jiných 

sladů než ječný 

Piva svrchně kvašená - obecná charakteristika 

Technologie Senzorický profil 
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• Naprosto odlišný od 

kulturně zakvašovaných 

piv 

• Vždy výrazně kyselejší 

a svíravější 

 

• Vždy infuzní technologie 

• Pšenice je vždy v sypání  

• Zakvašuje se spadem 

kvasnic do chladnoucí 

mladiny 

• Dlouhé ležení v teplých 

sklepech 1 – 3 roky 

Piva spontánně kvašená - obecná charakteristika 

Technologie Senzorický profil 
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• Výrazné chmelové a 

ovocné aroma 

• Často silná piva 

 

• Až na výjimky infuzní 

technologie, je obvyklá i 

jednostupňová infuze 

• Často použité studené 

chmelení 

• Obvykle odvozené od 

jiných typů, ale silnější a 

hořčejší 

Piva amerického původů - obecná charakteristika 

Technologie Senzorický profil 
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Český ležák 

• Senzorický profil: 

• Vůně: sladová, ovocná, chmelová, může být kvasničná,  

 lehce diacetylová 

• Chuť: výrazná plnost, silnější hořkost s delším dozníváním, 

mohou být ovocné a kvasničné tóny 

• Chyby: 

•  přehnané dobarvování (karamelová chuť) 

• nízká intenzita chmelovaru (vysoký obsah DMS) 

• krátké kvašení (vyšší obsah diacetylu) 
(Příklad: přeplnění varny, kapacita topného tělesa pak nedovolí dostatečně 

intenzivní var pro odstranění DMS, typické pro některé restaurační pivovary)  
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Märzen (Březňák) 

• větší procento vídeňského sladu 

• bronzový až narudlý ležák s nasládlou sladovou vůní 

• zažívá renezanci po celém světě (i v Čechách) 
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Vídeňský ležák 

• Ležák původně vařený v březnu a dozrávající 

 v září vařený v Německu nebo USA 

• Bronzově zbarvené, sladově aromatické a středně silné pivo 

• Senzorický profil: 

• Vůně: dominuje sladová, oříšková a podle použitých sladů i medová  

• Chuť: příjemně plná, lehká karamelová, mírně hořká  

• Chyby: 

• příliš vysoká hořkost 

• použití vysokého procenta karamelových sladů.  

 

 



Bock 

• Česky „kozel“, piva s koncentrací min 16% EPM 

• Nejčastěji polotmavé, vařené třírmutovým postupem 

• Velmi dlouhé ležení od 4 do 10 měsíců 

• Doppelbock -  výjimečně silný bock min 18% EPM, 30 IBU 

• Weissenbock – s přídavkem 30 – 50 % pšenice (lehčí, ale EPM 16%) 

• Eisbock – příprava vymražením vody (10 - 12% alk obj.) 

• Senzorický profil: 

• Vůně: sladová, ovocná, karamelová, někdy velmi slabá  
            chmelová, nikdy ne pražená 

• Chuť: vysoká plnost, sladová chuť a nízká hořkost (20-27 IBU) 

• Chyby: 

• Jiný způsob rmutování 

• Použití pražených sladů 

• Vysoká hořkost (výjimky – hopfenbock) 
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IPA (India Pale Ale) 

• Světlá svrchně kvašená piva se silnou hořkostí,  
využívající studené chmelení, objevuje se i tmavá IPA  

• Původ v Anglii, vyráběný jako export do Indie 

• Infuzní rmutování, příměs karamelových sladů pro jantarovou barvu, 
dlouhý chmelovar 90 – 120 minut 

• Použité chmely anglické a navíc kalifornské. 

• Kvašení podle nároků použitých kvasnic.  

 

• Senzorický profil: 

• Vůně: silná chmelová spolu s typickými odstíny pro ale, mohou se objevit různé ovocné a 
bylinné tóny (chmel) 

• Chuť: výrazná dlouho trvající hořkost, často zaznamenatelný alkohol ve vůni i chuti (hřejivá), 
nižší plnost. 

• Chyby: 

• přílišná plnost piva 

 

• Americká varianta obvykle silnější, hořčejší i přes 100 IBU 
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Stout  

• Velmi tmavá piva se silnou karamelovou 
a praženou složkou chuti 

• Používají se speciální druhy sladů (karamelový, pražený, 
nakuřovaný, ovesný) i pražené nesladované obiloviny téměř vždy 
ječmen 

• Mnoho typů stoutů a porterů – dry, mild, milk, oyster, chocolate, 
imperial a baltický porter (spodně kvašený) 

• Senzorický profil (dry stout): 

• Vůně: pražená, kávová a trochu karamelová, může být sušené ovoce  

• Chuť: suchá, řízná, hořkost pocházející ze sladů, mohou se opět vyskytovat 
ovocné tóny (sušené švestky, …) 

• Chyby: 

• vysoká plnost (sladkost) a nízká intenzita pražené a kávové chuti.  
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Pšeničné pivo 

• Bavorský typ (Weissbier) 

• Sladovaná pšenice, nepřidává se žádné koření 

• Belgický typ (Witbier) 

• Nesladovaná pšenice, přidává se koriandr, hřebíček, citrusové kůry  

• Senzorický profil: 

• Pro obě varianty výrazné hřebíčkové a banánové aroma,  

• Belgická varianta je lehčí s nižší plností a lehkou hořkostí. Ve vůni je 
kromě zmíněných vůní velmi často kořeněná (koriandr, hřebíček) a 
citrusová. 

• Bavorská verze je plná s nízkou hořkostí a vysokým řízem, ve vůni 
dominuje hřebíček a banán 

• Chyby: 

• vysoká plnost, nízký říz, slabá vůně, příliš vysoká hořkost.  
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Saison (letní ale) 

• Letní ale, silnější pivo 

• Vařen ze směsi obilovin (i nesladovaných – pšenice) 

• Často dokvašovaný v lahvích, proto se většinou pije 
nefiltrovaný 

• vyrábí se ve hlavně ve francouzské části Belgie 

• Senzorický profil: 

• Vůně: chmelová, kořeněná až pikantní 

• Chuť: suchá, osvěžující, s tóny po přidaném koření a po směsné 
kvasné kultuře, hořkost je jemná a nižší až střední.  

• Chyby: 

• nízký říz 

• příliš karamelových tónů 

• málo výrazné (málo voní) 
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Barley wine („ječné víno“) 

• Patří mezi nejsilnější ale, vznikla jako náhrada aromatických 
vín pro anglickou šlechtu. 

• Dlouhý chmelovar, 12-ti měsíční dozrávání v ležáckých sudech 

• Pivo má barvu od jantarové až po tmavě hnědou 

• Senzorický profil: 

• Vůně: sladová, s lehkým chmelovým a ovocným aroma, mohou být cítit i 
alkoholové a karamelové tóny 

• Chuť: plná, s mírnou hořkostí, může být olejovitá (vícesytné alkoholy)  

• Americká varianta je význačná silným chmelovým aroma a výrazně vyšší 
hořkostí. 

• Existuje i Wheat wine 

• Chyby: 

• krátké ležení (nevyvážená chuť)  
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Pozvánka do senzorické laboratoře 

• Senzorický seminář I – základní (2900,- Kč, 6 hod) 

• výuka posouzení kvalitativních parametrů piva 

• vyhodnocení technologické  příčiny vady piva na 
základě senzorického posouzení 

• Senzorický seminář II – pokročilý (1390,- Kč, 3 hod) 

• opakování, rozšíření,  pravidelné trénování 
senzorických schopností 

• Degustační zkoušky (4 600,- Kč, 5 hod) 

• ověření schopnosti účastníků, zda jsou na 
profesionální úrovni schopni senzoricky hodnotit pivo  

• úspěšní uchazeči dostanou osvědčení platné 5 let  

• vhodné pro pracovníky pivovarů, opravňuje posuzovat 
pivo na soutěžích 
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ČSN EN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ČSN ISO 17025 

Kontakt: olsovska@beerresearch.cz,  www.beerresearch.cz 
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Tato studie vznikla za podpory evropského projektu Leonardo da Vinci 

 LLP-LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05341. 

Děkuji za pozornost 


