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Anotace 

Tato práce se zabývá základními surovinami pro výrobu piva a různými 

technologiemi výroby piva. Je zde nastíněn nejen postup výroby piva v tradičních 

velkých pivovarech, ale hlavně srovnání této technologie s výrobou piva v domácích 

podmínkách. A to výroby piva v domácích mikropivovarech a výroby piva 

z mladinových koncentrátů v tzv. fermentačních mikropivovarech. Na závěr je zařazený 

vypracovaný projekt do projektového vyučování „Pivo a pivovarnictví", který může 

v budoucnu nalézt uplatnění na některé ze středních škol. 

Práce se snaží poukázat na fakt, že na výrobu piva lze pohlížet také jako na téma 

výuky či jako možnost využití volného času. 

Přiložené CD obsahuje mnoho dalších informací. Mimo jiné na něm nalezneme 

informace o domácí výrobě piva, fotografie, návody k přípravě a konkrétní nabídky 

mladinových koncentrátů. 

Klíčová slova: slad, chmel, pivovarské kvasnice, varní voda, mladinový 

koncentrát, mikropivovar, fermentační mikropivovar. 
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Annotation 

The purpose of this Diploma thesis is to compare brewing in conventional big 

breweries and homebrewing especially homebrewing using malt extracts. It also 

includes detailed information about base materials used in brewing. 

One chapter contains complete topic for the project work. This project can be 

used for students of secondary schools. 

This thesis wants to point out the fact that brewing can be full-valued teaching 

topic and also leisure time activity. 

Added CD contains a lot of additional information, e.g. homebrewing, photos, 

instructions and offers of malt extracts. 

Keywords: malt, hop, brewing yeast, brewing water, malt extract, microbrewery, 

fermenting home brewery system. 
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1 Úvod 

První zmínka o vaření piva v Čechách pochází z 10. stol. z Břevnovského 

kláštera (rok 993), jiní historikové uvádějí až 11. stol., kdy je vaření piva zmíněno 

v nadační listině kostela na Vyšehradě z roku 1088. Ve světě se však pivo vařilo tisíce 

let před tím. Kolébkou piva je zřejmě Mezopotámie, kde se - dle historických pramenů 

- vařilo pivo již ve 24. stol př. n. l. 

V každém případě je pivo tradičním nápojem mnoha zemí, včetně České 

republiky. V konzumaci tohoto nápoje (ale i dalších alkoholických nápojů) se držíme již 

mnoho let na předních příčkách. Nemyslím si, že jsme národ opilců, ale abstinentů zde 

také nenajdeme mnoho. Pivo je všudypřítomné. Ve většině obcí České republiky 

najdeme alespoň malou hospůdku. Pivo se prodává všude. V každém obchodě, na 

čerpacích stanicích. Je nabídkou každého pohostinství - od tradičních pivnic až po 

luxusní restaurace. Bývá v nápojových lístcích barů, vináren, ale často i kaváren 

a někdy dokonce cukráren. V reklamě na novou soupravu Českých drah - Pendolino se 

mezi jinými lákadly na tento druh přepravy objevil slogan: „točené pivo". Ve 

Smetanově Prodané nevěstě zpívá sbor chasníků: „To pivečko, toť věru nebeský je dar, 

vše psoty a trampoty vede na zmar. A sílí a dává kuráže!" Toto vše mě vede 

k přesvědčení, že pivo je jednoznačně a neoddiskutovatelně národním nápojem Čechů. 

V této práci jsou popsány veškeré suroviny, které se při vaření tradičního piva 

uplatňují, je zde popsán postup výroby piva. Hlavně ale poukazuji na fakt, že člověk, 

který má pivo rád, není odkázán pouze na produkci velkých pivovarů. V současnosti již 

existuje mnoho minipivovarů (restauračních pivovarů), které mají často své pivo 

spojeno s nějakým programem či turistickou atrakcí. Dále je možné v několika 

existujících soupravách uvařit si pivo doma. A nakonec - Ti, kteří se nechtějí pustit do 

vaření piva ze základních surovin, ať už z ekonomických, prostorových či jiných 

důvodů, mají ještě jednu možnost. Tou je výroba piva z mladinových koncentrátů. 

Pivo tedy není jen nápoj, který slouží k uhašení žízně či jako prostředek 

k dosažení „povzneseného stavu", ale může se stát i tématem při vyučování biologie či 

chemie, předmětem zájmových aktivit a v některých případech i celoživotním osudem. 
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2 Základní suroviny pro výrobu piva 

Pivovarské kvasnice Varní voda 
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2.1 Slad 

Výroba sladu neboli sladování je proces, při kterém se během klíčení obilných 

zrn (nejčastěji obilek ječmene) rozkládá škrob na zkvasitelné cukry. 

Složení ječmene: 

obalové části zrna (pluchy a plušky) 

zárodek (embryo) 

endosperm (zásobárna živin pro vyvíjející se embryo) 

Příloha č. 1 - stavba květu lipnicovitých rostlin 

Z hlediska chemického jsou v ječmeni obsaženy následující látky: škrob (62-65 %), 

bílkoviny (10,5-11,5 %), minerální látky (cca 3 %), polyfenolové a minerální látky, 

dusíkaté látky s enzymy. 

Schéma výroby sladu 

ječmen 

i 

čištění a třídění ® odpad 

i 

voda ® máčení j ečmene 

i 

klíčení ječmene 

i 

hvozdění zeleného 

sladu 

i 

odklíčení a leštění ® sladový květ 

sladu 

i 

uskladnění sladu 
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Obr. 1 - pohled do sladovny 

V procesu výroby sladu (sladování) jsou nejdůležitější tři výrobní fáze: 

1) máčení 

2) klíčení 

3) hvozdění 

2.1.1 Máčení 

Ještě před máčením se slad čistí (od prachu a dalších nečistot) a třídí (dle 

velikosti zrna a kvality). 

Cílem máčení je zvýšit obsah vody v zrně (na 42-48 %), která je důležitá pro 

zahájení enzymatických reakcí a pro klíčení zrna. Dále se při máčení ze zrna vyluhují 

nežádoucí látky. Podmínkou pro správný průběh klíčení je dostatek vody a vzduchu 

v namáčeném ječmeni. 

K máčení by se měla používat čistá a pokud možno neutrální voda. Přítomnost 

vysokého obsahu organických látek, sloučenin Fe a Mn je nevhodná. Biologická čistota 

vody prakticky nemá význam, protože ječmen je přirozeně biologicky znečištěný. 
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Příjem vody ječmenem je závislý na: 

a) době máčení 

b) teplotě vody (čím j e voda teplej ší, tím j e rychlej ší) 

c) době odležení ječmene 

d) pohybu zrna ve vodě 

e) velikosti zrna (čím je zrno větší, tím pomaleji přijímá vodu; proto je nezbytné, 

aby se ječmen pečlivě třídil dle velikosti) 

f) odrůdě ječmene 

g) ročníku (zrno ze suchého ročníku má vyšší obsah bílkovin, což zpomaluje 

příjem vody) 

Vliv množství kyslíku a oxidu uhličitého na rychlost a kvalitu máčení 

S příjmem vody se zintenzivňuje dýchání ječmene - stoupá tedy spotřeba 

kyslíku. Pokud není ječmen dostatečně provětráván, dochází k tzv. intramolekulárnímu 

dýchání (typ anaerobního dýchání), které může mít za následek poškození zrna. 

Aerobní dýchání zrna lze zjednodušeně vyjádřit následující rovnicí 

C6H12O6 + 6 O2 ® 6 CO2 + 6 H2O + 2 822 kJ 

Z rovnice je patrné, že počet molekul vzniklého CO2 se rovná počtu molekul 

spotřebovaného O2. V případě nedostatečného přístupu kyslíku probíhá 

intramolekulární dýchání dle rovnice následující. 

C6H12O6 ® 2 CO2 + 2 C2H5OH + 118 kJ 

- vznikající etanol je pro embryo zrna jedovatý. 

Máčení probíhá v kónických nádobách (náduvnících) při teplotě vody asi 12 °C. 

Voda se střídavě napouští a vypouští - dle technologie dané sladovny. Máčení probíhá 

60-90 hodin. 
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Po ukončení máčení, přichází na řadu fáze „vymáčení ječmene", tedy zbavení 

zrn vody, ve které byly namočeny. Zrno se transportuje dále na humna, kde bude klíčit. 

Spotřeba vody při máčení ječmene se pohybuje v rozmezí 3-6 m vody na 

1 tunu ječmene. 

2.1.2 Klíčení 

Cílem klíčení je aktivace a syntéza enzymů. Dále vývoj zárodků kořínků a listů 

pomocí látek z endospermu. Zásobní látky v zrně jsou před zahájením sladovacího 

procesu ve stabilní, vysokomolekulární formě. Činností vlastních enzymů zrna, 

aktivovaných či syntetizovaných v průběhu klíčení, dochází odbourávání 

vysokomolekulárních látek na rozpustné nízkomolekulární produkty. 

Enzymy potřebné při klíčení: 

1) amylázy - a-amyláza (aktivovaná při klíčení) a B-amyláza (syntetizovaná při 

klíčení) - enzymy odbourávají škrob 

2) cytolytické enzymy - především B-glukanáza a cytáza 

3) proteolytické enzymy - proteázy - odbourávající bílkoviny 

4) fosfatázy - enzymy uvolňující organický fosfát (zbytek kyseliny fosforečné) 

Při samotném klíčení klíček (střelka) proráží semenný obal. Střelka by neměla 

přerůst délku zrna, délka střelky je totiž ve vztahu k postupu a hloubce látkových 

přeměn uvnitř zrna. Délka střelky má být u plzeňského sladu od 2/3 do 3/4 délky zrna, 

u tmavého sladu od 3/4 až do celé délky zrna. Když střelka přeroste délku zrna (tudíž je 

na špičce zrna dobře viditelná), označujeme tento stav jako "husar" - a ten je pro sladaře 

nežádoucí, neboť se snižuje výtěžnost sladování. 
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Při klíčení rozlišujeme následující stadia: 

a) mokrá hromada - ječmen je vymočený na humna nebo do jiných speciálních 

klí čidel 

b) suchá hromada - stadium do 24 hodin po vymáčení; objevuje se první hlavní 

zárodečný kořínek; hromada vyžaduje přívod vzduchu 

c) pukavka - hromada vyžaduje dostatek vzduchu; objevují se další kořínky 

a pokračuje jejich růst; hromada intenzivně dýchá 

d) mladík - nejdůležitější fáze klíčení; zrno intenzivně dýchá; intenzivně probíhají 

enzymatické přeměny 

e) vyrovnaná hromada - délka kořínků a střelky se vyrovnává; dýchání se 

zpomaluje; hromada stárne 

f) sejmutá hromada - intenzita dýchání klíčících zrn nadále klesá; kořínky začínají 

uvadat 

g) zelený slad - na závěr klíčení musí být hromada kropena vodou; hromada dále 

uvadá a fáze klíčení je ukončena transportem (nastíráním) zeleného sladu na 

hvozd 

Klíčení probíhá při různých teplotách (nejčastěji 14-18 °C) buď na humnech 

(haly s velkou plochou), či v pneumatických sladovadlech - opět závisí na 

technologickém postupu daného provozu. 

2.1.3 Hvozdění 

Cílem hvozdění je převést zelený slad (který se nemůže dlouhodobě skladovat) 

s vysokým obsahem vody do skladovatelného a stabilního stavu. Tj. zajistit pokles 

obsahu vody až na 4 %, zastavit životní pochody v zrně a během hvozdění vytvořit 

aromatické a barevné látky, charakteristické pro druhy sladu. 
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Z hlediska chemických a biochemických změn se dají při hvozdění rozlišit tři fáze: 

1) fáze růstová - obsah vody v zrně je cca 45 %; provádí se při teplotě do 40 °C; obsah 

vody se snižuje na 20 %; kořínek a střelka dále rostou 

2) fáze enzymatická - obsah vody se snižuje na cca 10 %; provádí se při teplotách do 

60 °C; dochází k zastavení růstu kořínků a střelky; v zrně dále pokračují enzymatické 

reakce 

3) fáze chemická - obsah vody se snižuje pod 10 %; provádí se při teplotách 80-85 °C; 

v zrně probíhají chemické reakce za vzniku barevných a aromatických látek, 

charakteristických pro daný typ sladu 

Souhrnně je možno říci, že v průběhu hvozdění dojde ke snížení obsahu vody, 

změně barvy sladu a inaktivaci enzymů. 

Hvozdy (tj. zařízení na sušení neboli hvozdění zeleného sladu) se skládají 

z tepelného výměníku, desek (neboli lísek), na které se slad rozprostře a zařízení na 

manipulaci se sladem. Použití typu hvozdu je opět závislé na pivovaru. Na závěr 

hvozdění je slad ochlazen, jinak by (při samovolném chladnutí) mohlo docházet 

k dalšímu dobarvování sladu. 

2.1.4 Závěrečné úpravy a skladování sladu 

V návaznosti na hvozdění následuje odkličování sladu (strojem zvaným 

odkličovačka). Slad se zbaví kořínků, poškozených zrn, současně se dochladí a potom 

se uskladní do sladových sil či jiných vhodných skladových prostor. 

Sladový květ je nejcennějším odpadem při výrobě sladu. Používá se pro 

průmyslové zpracování v drožďárnách, k přípravě léčiv a při přípravě výživných krmiv. 

Čerstvý slad musí být dobře odklíčený, studený a suchý. V silech se nechává 

4 až 6 týdnů odležet - dozrát. Těsně před expedicí do pivovarů je hotový slad závěrečně 

čištěn leštěním na lešti čkách. Slad je dle požadavků odběratelů expedován volně ložený 

či pytlovaný. 
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2.1.5 Druhy sladu 

1) Světlý slad (plzeňský, plzeňského typu, český slad) 

Je charakteristický příznivým extraktem a dostatečnou enzymatickou silou, 

nízkou barvou. Slouží k výrobě světlých, lehkých a speciálních piv. Při zpracování na 

varně je nutné dokonalé zcukření rmutu. Snadno se scezuje a mladina má po vaření 

nízkou barvu. Obsah vody v hotovém sladu okolo 4 %. 

2) Bavorský slad 

Je charakteristický vysokou barvou, výraznějším aroma. Ječmen pro výrobu 

bavorského sladu je klíčen o 1-2 dny déle než slad světlý. Při klíčení se používá více 

vody a vyšší teplota. Je také odlišně hvozděn, závěr hvozdění (dotahování) probíhá při 

teplotách okolo 105 °C. Obsah vody je okolo 2 %. 

3) Speciální slady 

Mezi speciální slady počítáme slady diastatické, slady karamelové, slad barvicí 

a slad pšeničný. Ale také slad vídeňský, který někdy bývá označovaný jako mezityp, tj. 

slad s vlastnostmi mezi světlým a bavorským sladem. 

3 a) Diastatický slad 

K výrobě sladu se používá většinou ječmen s vyšším obsahem bílkovin. Ječmen 

se sladuje vyšším obsahem vody (46-48 %), při nízkých teplotách (do 14 °C) 

a tudíž při delším vedení hromady 6-8 dní. Slad se hvozdí při nízkých teplotách za 

maximálního tahu hvozdu - maximální teploty nepřesahují 65 °C. Obsah vody je okolo 

6 %. Tento slad se používá v pekárenství a cukrářství. 
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3b) Karamelový slad 

Slady karamelové, které podle barvy rozdělujeme na světlý, polotmavý a tmavý 

karamelový slad. Princip výroby tohoto sladu je poměrně složitý, užívají se zde 

speciální pražiče, ve kterých se dosahuje vysokých karamelizačních teplot (120-130 °C 

pro světlý, 160 °C pro polotmavý a 180 °C pro tmavý karamelový slad). Karamelový 

slad je charakteristický vysokým obsahem cukrů, aromatických a barevných sloučenin. 

Obsah vody v tomto sladu je okolo 2 %. Používá se při výrobě tmavých a speciálních 

piv. 

3 c) Barvicí slad 

Barvicí slad se vyrábí tak, že hotový odklíčený slad se vyhřeje v pražiči až na 

220 °C a po zuhelnatění zrna se slad intenzivně a rychle zchladí na sítu, neboť je zde 

značné riziko samovznícení. Barvicí slad se používá při výrobě tmavých piv. 

3d) Pšeničný slad 

Pšeničný slad se používá při výrobě speciálních piv (tzv. bílých piv) nebo 

v pekárenství. Sladuje se při nižším stupni domočení do 43 %. Zelený slad je méně 

kyprý, a proto zejména předsušení a hvozdění pšeničného sladu musí být velmi šetrné, 

neboť slad se obtížně suší. Vláha sladu je okolo 5 %. 

Pozn.: celková výroba speciálních sladů činí asi 5 % z celkové výroby sladu v Cesku 

Příloha č. 2 - nejznámější a nejužívanější odrůdy sladovnického ječmene 

Příloha č. 1CD - typy sladů vyráběných podnikem Sladovny Soufflet, a. s.; Litovel 

Obr. 2 - barevné odlišnosti různých druhů sladu 
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2.2 Chmel 

2.2.1 Obecná charakteristika chmele 

Chmel otáčivý (Humulus lupulus) je dvoudomá vytrvalá bylina s 3-5 m 

dlouhou, pevnou a drsnou lodyhou. Listy jsou ve střední části lodyhy dlouze řapíkaté, 

s čepelí 3-5 klanou až 3-5dílnou, na okraji hrubě pilovitou, na líci tmavě zelenou 

a drsnou a na rubu světleji zbarvenou. Listy v horní části lodyhy často střídavé, menší, 

většinou celistvé. Má bohatě větvený plazivý oddenek s mnoha kořeny. Květenství tvoří 

světle zelené, v době zralosti bledě žluté šištice, kterým se říká hlávky. Sbírají se pouze 

samičí hlávky, a to těsně před plným dozráním v plodenství - na přelomu srpna a září. 

Tyto se, mimo vaření piva, používají také v přírodním léčitelství. Roste nejen (jako 

zemědělská plodina) na chmelnicích, ale najdeme ho i jako divoce rostoucí rostlinu ve 

vlhčích křovinách, často i na březích řek, okrajích lesů, olšinách a lužních lesích. 

Vyhovují mu vlhké, mírně kyselé půdy. 

Zajímavostí je, že chmel může být ve větších dávkách jedovatý. Při kontaktu 

s plody (např. při ručním zpracování) může dojít k podráždění pokožky. U citlivých 

osob může způsobit i oční zánět. 

Obr. 3 - Chmel otáčivý (Humulus lupulus) 
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Obr. 4 - Chmel otáčivý (Humulus lupulus) 

2.2.2 Chmel a pivo 

Chmel je jedna ze základních pivovarských surovin. Jsou to jednak usušené 

chmelové hlávky samičích rostlin chmele otáčivého, ale i chmelové výrobky, jako je 

granulovaný chmel a chmelový extrakt. Chmel dává pivu typickou hořkou chuť, 

přispívá k tvorbě charakteristického chmelového aroma, podporuje pěnivost piva, 

ovlivňuje koloidní, biologickou a senzorickou stabilitu piva a má další důležité 

technologické vlastnosti. 

Z hlediska pivovarského ale i obchodního se odrůdy chmele dělí: 

- dle obsahu a-hořkých kyselin a aromatických složek na: 
jemné aromatické 

aromatické 

hořké 

vysokoobsažné 

- dle zbarvení chmelové révy na: 
červeňáky (hlavně žatecké odrůdy) 

zeleňáky (pěstované častěji v zahraničí) 

- dle vegetační doby zrání na: 
odrůdy rané 

odrůdy polorané 

odrůdy pozdní 
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Původně se chmel v českých zemích pěstoval v místech, kde ho bylo zapotřebí. 

Avšak díky půdním a klimatickým vlivům se postupně vyvíjel hospodářský typ chmele 

známý pod názvem „český chmel". Právě tyto podmínky (ve spojení s náročnou 

poptávkou) vedly k omezení území pro pěstování chmele do okolí měst Žatec a Úštěk. 

Jedná se o typ jemně aromatického poloraného červeňáku, známého pod označením 

„žatecký chmel", „žatecký poloraný červeňák" apod. Jeho výnos činí 

1 100-1 500 kg/ha. I ve světě se dnes pro pivovarské účely pěstují převážně dvě 

skupiny odrůd (aromatické a jemně aromatické). A právě Žatecký chmel se stal 

standardem světové kvality. 

Charakteristické znaky žateckého poloraného červeňáku jsou: 

- barva révy světle zeleno-červená 

- barva hlávky v technologické zralosti světle žlutozelená 

- barva lupulinu v technologické zralosti světle žlutá 

- vůně hlávky chmele ušlechtilá, jemně aromatická, bez nepříjemných vedlejších pachů 

- tvar hlávky vejčitý 

Nejdůležitější složkou chmele jsou pryskyřice. Ty jsou zdrojem hořké chuti 

piva, přispívají k tvorbě pivní pěny a účastní se řady biochemických reakcí v průběhu 

pivovarského procesu. 

Pryskyřice jsou tvořeny řadou chemicky podobných složitých látek, z nichž 

nejdůležitější jsou a-hořké kyseliny (3,2-4,0 % hm., skládají se převážně z humulonu, 

kohumulonu a adhumulonu). Dle odrůdy, klimatických poměrů v místě pěstování 

a stupni zralosti se poměr jednotlivých analogů humulonu mění. Obecně platí, že nižší 

podíl kohumulonu značí jemnější výslednou hořkost piva. 

Méně účinné složky pryskyřic jsou P-hořké kyseliny (4,5-7,0 % hm., 

nespecifické měkké a tvrdé pryskyřice). 

a-hořké kyseliny nejsou samy o sobě hořké a jsou jen nepatrně rozpustné 

v mladině a pivu. Nicméně při chmelovaru se přeměňují na iso-a-hořké kyseliny, které 

jsou rozpustnější a jsou zodpovědné za výslednou hořkost piva. 
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Další složkou chmele jsou silice (0,4-0,6 g/100 g chmele), které dávají pivu 

aroma. Tyto silice se vytvářejí v průběhu zrání rostliny složitými biochemickými 

pochody a jsou směsí několika set organických látek, převážně terpenického charakteru. 

Čerstvý žatecký chmel obsahuje zpravidla 0,1 až 0,5 % silic. 

Silice se rozdělují na jednotlivé frakce. 

Frakce uhlovodíková - sem patří hlavně myrcen, humulen, karyofylen a farnesen. Jde 

o látky těkavé, obsažené hlavně v čerstvém chmelu. Většina těchto látek při chmelovaru 

vytěká a do piva jich přechází jen nepatrné množství. Uhlovodíková frakce tvoří 

přibližně 75 % obsahu silic. 

Frakce kyslíkatá - sem patří různé alifatické a terpenické alkoholy, aldehydy, ketony, 

epoxidy, fenolové kyseliny a jejich estery. Jde o látky méně těkavé a rozpustné, proto 

lépe přecházejí do mladiny a piva a spoluvytvářejí chmelové aroma piva. Tyto látky 

jsou chemicky vysoce reaktivní, vykazují vysoké antioxidační a další biologické účinky 

a výrazně ovlivňují senzorickou a koloidní stabilitu piva. Obsah látek této frakce stoupá 

při skladování chmele a tvoří přibližně 25 % obsahu silic. 

Pouze nepatrnou část silic tvoří frakce sirných sloučenin. 

Právě díky odlišným poměrům silic se žatecký chmel výrazně odlišuje od 

ostatních odrůd. Žatecký chmel je typický vyšším obsahem farnesenu, který většina 

ostatních chmelů postrádá nebo obsahuje v mnohem menším podílu. Piva, při jejichž 

výrobě byl použit právě žatecký chmel, se vyznačují zejména vyšší plností chuti 

a hořkosti, delším dozníváním hořkosti a nižším výskytem cizích vůní a chutí. Zejména 

tyto vlastnosti lze považovat za ideální z hlediska schopnosti piva pobízet k dalšímu 

napití i po uhašení fyziologické žízně. 
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Ostatní látky ve chmelu obsažené: 

Vedle řady výše uvedených látek, obsahuje chmel i některé látky nežádoucí. 

Např. rezidua postřikových látek, těžké kovy atd. Obsah takových látek v chmelu se 

přísně kontroluje a při racionálním využití nových chemických postřiků se postupně 

snižuje. Nezanedbatelný je v chmelu obsah dusičnanů. Při úpravách chmele na 

chmelové produkty se obsah dusičnanů snižuje. 

2.2.3 Chmelové produkty: 

Důvod, proč se dnešní výroba piva přiklání k používání chmelových výrobků 

místo hlávkového chmele, je především v nevýhodných vlastnostech chmelových šištic 

oproti výrobkům z chmele. Hlavní nevýhody hlávkového chmele jsou: 

- chemická nestabilita oproti chmelovým produktům 

- relativně nízká účinnost využití nejdůležitějších chmelových složek při výrobě piva 

- vysoké nároky na skladovací podmínky a obtížná manipulace s hlávkovým chmelem 

Chmelové výrobky se rozdělují na: 

- výrobky připravené mechanickými úpravami hlávkového chmele 

(mleté a granulované chmele - též chmelové pelety; jsou svým složením nejblíže 

podobné hlávkovému chmelu) 

- výrobky připravené fyzikálními úpravami hlávkového chmele 

(nemodifikované chmelové extrakty) 

- výrobky připravené chemickými úpravami 

(jednotlivé izolované složky chmele, hlavně a-hořké kyseliny ve formě extraktu) 
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Obr. 5 a 6 - chmelové produkty 

V dnešní době je používání chmelových produktů značně rozšířené a nejvíce se 

klade důraz na používání těch výrobků, které jsou svým složením nejblíže podobné 

přírodnímu chmelu. Takovým produktem je právě granulovaný chmel. Důsledkem je 

zvyšování kvality piva. Mimo jiné mají chmelové složky i další důležité technologické 

vlastnosti. Působí jako srážecí činidlo při vylučování vysokomolekulárních dusíkatých 

látek mladiny, ovlivňují příznivě pěnivost piva a mají baktericidní a konzervační 

účinky. 

Podle typu vyráběného piva, technologického vybavení a zavedené technologie 

je třeba se rozhodnout, který chmelový produkt či odrůdu přírodního chmele použijeme. 

Můžeme ale říct, že český žatecký chmel hraje, a to zvláště při výrobě tradičních 

značkových piv, nezastupitelnou roli. 

Obr. 7 a 8 - pohledy na chmelnici 
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Složení chmele: 

pryskyřice - a-hořké kyseliny (humulon, kohumulon, adhumulon); 

P-hořké kyseliny (nespecifické pryskyřice) 

silice - uhlovodíková frakce (myrcen, humulen, karyofylen 

a farnesen) 

kyslíkatá frakce (alifatické a terpenické alkoholy, 

aldehydy, ketony, epoxidy, 

fenolové kyseliny a jejich estery 

Podrobné zastoupení obsahových látek chmele se nacházejí v příloze č. 3. 
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2.3 Pivovarské kvasnice 

Další základní surovinou pro výrobu piva jsou pivovarské kvasnice. Jde 

o mikroskopické jednobuněčné houby (podle nového třídění je vědci z oboru 

systematiky řadí do samostatné říše jednobuněčných organismů - Protista), které -

jednoduše řečeno - mění cukr v pivní mladině na alkohol, resp. maltosu na ethanol - jde 

o tzv. alkoholovou glykolýzu, kterou můžeme vyjádřit rovnicí: 

C6H12O6 ^ 2 C2H5OH + 2 CO2 (+ teplo) 

Taxonomické zařazení: 

říše: houby (Fungi) 

třída: Saccharomycetes 

řád: Saccharomycetales 

rod: Saccharomyces 

Buňka kvasinky pivní (Saccharomyces cerevisiae) má kulatý až vejčitý tvar 

s průměrem 5-10 |im. Kvasinka pivní je v současné době jeden z nejlépe 

prostudovaných organismů, který je tvořen jedinou eukaryotní buňkou. Pro biologický 

výzkum tvoří modelový jednobuněčný eukaryotní organismus, tedy podobně jako je 

bakterie Escherichia coli modelovým jednobuněčným organismem prokaryotním. 

Kvasinka pivní je tedy v biologickém výzkumu široce používaným organismem, a to 

nejen proto, že je hojně využívaná v průmyslu (např. výroba alkoholu, pekárenství), ale 

také právě pro svou jednoduchost. Mnoho důležitých vlastností bílkovin, které jsou 

obsaženy v lidském těle, bylo objasněno právě díky svým homologům v kvasinkách. 

Kvasinka pivní byla také prvním Eukaryotem s kompletně prozkoumaným 

genomem. Genom je tvořen asi 13 000 000 párů bází, které obsahují asi 6 275 genů, 

přičemž se soudí, že aktivních je asi 5 800 těchto genů. Dále se uvažuje, že kvasinky 

(coby Eucaryota) sdílí s člověkem 23 % jeho genomu! 
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Jsou dva způsoby, jak kvasinky mohou žít a množit se. Jeden z nich se shodou 

okolností využívá při výrobě piva, druhý při výrobě droždí. Zatímco při výrobě droždí 

se dbá na to, aby se kvasinky co možná nejvíce množily (a co nejméně produkovaly 

alkohol), při výrobě piva je tomu naopak. Dociluje se toho odlišnými životními 

podmínkami - jinou teplotou, množstvím dodaného kyslíku a potravy (obecně 

sacharidů). 

Ke kvašení připravené mladiny se používají dva druhy pivovarských kvasnic. 

Kvasnice pro svrchní kvašení (Saccharomyces cerevisiae) - ty v průběhu 

kvašení stoupají ode dna k hladině kádě a jsou funkční kolem 15-20 °C. Používaly se 

hlavně v minulosti, dnes k výrobě některých speciálních piv. 

Kvasnice pro spodní kvašení (Saccharomyces carlsbergensis) - v průběhu 

kvašení klesají od hladiny na dno a pracující při teplotách 5-10 °C. Dnes používané 

v drtivé většině vyráběných piv. 

Pozorovatelné fáze hlavního kvašení 

1) 12-20 hodin po zakvašení povrch hladiny se pokrývá řídkou bílou pěnou 

2) 24 hodin po zakvašení pěna houstne a je smetanově bílá 

3) 3-4 dny po zakvašení pěna hnědne 

4) 5-6 den po zakvašení tvoří se souvislá hnědá pokrývka (deka) 

5) 7 a více dní po zakvašení kvasinky jsou kleslé na dno 

Obr. 9 - detailní fotografie „pivních dek " v různých stádiích hlavního kvašení 
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Po hlavním kvašení se kvasnice mohou znovu použít na zakvašení další 

mladiny, tento cyklus se opakuje 3-4x. Další zakvašení se provádí novými 

(nepoužitými) kvasinkami. Po ukončení hlavního kvašení se větší část pivovarských 

kvasnic likviduje. 

Využití odpadních pivovarských kvasnic 

Odpadní pivovarské kvasnice představují po mlátu největší objem pivovarských 

odpadů. Obsahují přibližně 50 % dusíkatých látek, 35 % bezdusíkatých extrakčních 

látek, 7 % minerálních látek (asi polovina jsou fosforečnany), vitamíny, enzymy a jiné 

cenné biogenní látky. Z kvasnic získaných při hlavním kvašení se 1/3 až 1/2 spotřebuje 

na další zakvašení. Zbytky pivovarských kvasnic představují díky svému složení velmi 

variabilní surovinu pro další zpracování. Pomineme-li jejich přímé využití 

v krmivářském průmyslu, pak největší objem představují aplikace pro využití ve 

farmaceutickém a potravinářském průmyslu. 

Pivovarské kvasnice, používané jako potravinový doplněk, jsou jedním 

z nejbohatších zdrojů biotinu i ostatních vitamínů řady B. 

V současné době se uvažuje i o využívání biomasy etanolových kvasnic jako 

kvalitní náhrady masokostní moučky a jiných krmiv živočišného původu. 

Dále se uvažuje o možnosti genové manipulace průmyslových kmenů 

S. cerevisiae za účelem zvýšení jejich osmotolerance. To znamená zlepšení růstu 

v prostředí s vysokou koncentrací solí (resp. v pivovarnictví zkvasitelných sacharidů). 

Usiluje se tedy o ekonomičtější a jednodušší postupy výroby vícestupňových piv. Nyní 

je k dispozici několik genů z tzv. „nekonvenčních osmotolerantních" kvasinek, které 

jsou upraveny tak, aby bylo možné s nimi experimentovat spolu s kvasinkou pivní. 

Nicméně jeden kmen geneticky manipulovaných kvasinek je již v EU schválen 

a využíván. Jedná se o „Kvasničný produkt PMT742 NOVO", výrobce Nordisk A/S. 

Jedná se o produkt vyrobený kultivací geneticky modifikovaných kvasinek (konkrétně 

S. cerevisiae) na substrátech rostlinného původu. 

Obr. 10 - mikrofotografie kvasinky pivní 
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2.4 Voda 

Další základní surovinou při výrobě piva je pivovarská voda. V pivovarech se 

používá tzv. varní voda - tj. voda, ze které se pivo vaří a dále voda technologická 

(užitková), která slouží např. ke chlazení, umývání, či čištění součástí pivovaru. 

Podle technologického postupu a vyspělosti technického zařízení se spotřebuje 

na výrobu 1 tuny sladu 10-15 hl vody a na 1 hl vystaveného piva se spotřebuje 12-15 hl 

vody. Podíl varní vody z celkové spotřeby vody je tedy poměrně malý, neboť hlavní 

část použité vody se spotřebuje ve sladovnách k máčení ječmene a v pivovarech k mytí 

a čištění, hlavně ve spilce, sklepě a stáčírnách, a dále k chlazení a v kotelnách. 

Dlouholeté zkušenosti sládků z minulosti vedly k tomu, že se i varní voda stala 

základní surovinou při výrobě piva, protože složení vody ovlivňuje chuť výsledného 

produktu. U vody záleží především na tvrdosti, obsahu minerálů a solí. V dnešní době 

se však sládkové a další odborníci na vaření piva přiklánějí k názoru, že kvalita vody 

výslednou chuť piva neovlivňuje, neboť lze její složení dodatečně libovolně upravovat. 

Otázkou však zůstává ekonomická stránka takové úpravy vody. 

Nakonec tedy i přes tyto názory o dodatečných úpravách vody zůstává voda 

základní surovinou pro výrobu piva, která ovlivňuje jeho výslednou chuť, trvanlivost, 

barvu apod. 

Dříve byly pivovary a sladovny zásobovány téměř výhradně z vlastních zdroj ů 

pivovarských studní. Se stoupající spotřebou a s poklesem hladiny podzemních vod 

však vyvstala nutnost využívat i další zdroje vod, tj. pramenité vody, povrchové vody 

a vody z městských vodovodních řadů. 

Spodní vody vznikají prosakováním srážkové vody svrchními vrstvami 

zemského povrchu a jejich kvalita závisí na složení podpovrchových vrstev. Většinou 

jsou prosty mikroorganismů a bývají nejkvalitnějšími zdroji pitné a varní vody. Jímají 

se převážně studnami šachtovými, vrtnými a artézskými. 

Pramenité vody jsou spodní vody, které se dostávají na povrch zemský, kde se 

mohou dostat do styku s dalšími povrchovými vodami (často již znečištěnými). Musí se 

proto jímat takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich znečištění. 

Povrchové vody jsou přirozené vody srážek a roztátého sněhu, často smíšené 

s pramenitými vodami, které zůstávají na povrchu ve formě rybníků, jezer, potoků a řek. 
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Jsou prakticky vždy biologicky závadné a pro přímé použití v pivovarech a sladovnách 

nejsou vhodné a musí se čistit a upravovat. 

Městská voda má kvalitu pitné vody a je plně použitelná i jako varní voda, 

pokud není třeba upravovat její chemické složení při výrobě určitých druhů piv. 

Všechny přirozené vody jsou více méně zředěnými roztoky pevných látek 

a plynů a povrchové navíc obsahují suspendované látky. 

pH varní vody 

Hodnota pH pitné vody se má pohybovat mezi 6 až 8. Pro varní účely se pH 

upravuje na 6,8 až 7. 

Tvrdost vody 

K nejdůležitějším rozpuštěným látkám patří vápenaté a hořečnaté soli, které 

vytvářejí tvrdost vody, což je důležité kritérium posuzování kvality vody pro pivovarské 

účely. Rozlišuje se tvrdost stálá čili nekarbonátová a tvrdost přechodná čili karbonátová. 

Tvrdost stálá je tvořena vápenatými a hořečnatými solemi, které jsou stálé (sírany, 

chloridy, křemičitany aj.), kdežto tvrdost přechodná je tvořena hydrogenuhličitany, 

které se varem úplně nebo částečně rozkládají (odtud název přechodná tvrdost). 

Celková tvrdost je součtem tvrdosti stálé a přechodné. Dříve se vyjadřovala ve 

stupních německých (°n), nyní v mmol/l a podle její hodnoty se vody dělí na: 

• měkké do 1,4 mmol/l; tj. do 8 °n 
• středně tvrdé do 2,1 mmol/l; tj. do 12 °n 
• tvrdé do 5,3 mmol/l; tj. do 30 °n 
• velmi tvrdé nad 5,3 mmol/l; tj. do 30 °n 

Vliv přítomnosti iontů ve vodě na výslednou kvalitu piva 
2 + 

Ca ovlivňuje stabilitu a-amylasy, sráží fosforečnany (čímž snižuje pH), dále 

sráží oxaláty a ovlivňuje také flokulaci a sedimentaci kvasinek. 

Mg2+ je kofaktorem některých enzymů. 

Kationy železa (Fe a Fe3+) se účastní mnoha oxidačně-redukčních 

i enzymatických pochodů. Mohou se podílet na oxidaci polyfenolů a tvorbě pěny, 

v koncentracích vysoko přesahujících požadovanou mez (0,1 mg/l) jí však mohou 

udělovat nahnědlou barvu. 
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Mn2+ je důležitým kofaktorem enzymů kvasinek, jeho koncentrace ve vodách 

bývá však - obdobně jako u železa - vyšší, než je požadováno (0,05 mg/l). Proto se 

často provádí „odmanganování" a „odželezování" varní vody. 

Zn2+ stimuluje růst kvasinek. 
3 + 2 + 2 + 2 + 

Další kovové ionty (Al , Pb , Sn , Cu ) pocházející zpravidla z kovových 

povrchů pivovarských zařízení a chmelových herbicidů, působí ve vyšších 

koncentracích toxicky na kvasinky a inhibují činnost enzymů. Ionty mědi mohou 

ovlivňovat chuť piva svými reakcemi s některými chuťově významnými sloučeninami 

síry. Svojí vazbou na ně jsou schopny například eliminovat volný sirovodík či etanthiol. 

Naopak nemají vliv na koncentraci volného dimetylsulfidu, dimetyldisulfidu či 

metylthioacetátu. Přirozená chelatační činidla v pivu přítomná, jako polyfenoly, 

melanoidiny, organické kyseliny, hořké kyseliny a aminokyseliny však svou vazbou na 

měď zabraňují vazbě mědi se jmenovanými sirnými sloučeninami a ty pak mají opět 

možnost se v chuti a aroma piva projevit. 

Hydrogenuhličitany HCO3" zvyšují alkalitu vody. 

Sírany SO4
2- mají pozitivní vliv na degradaci proteinů a lipidů. Během kvašení 

jsou zdrojem oxidu siřičitého a sirovodíku. Přispívají k hořké, tvrdé, až suché chuti 

piva. 

Chloridy Cl- zmírňují a zjemňují hořkost piva. 

Z pivovarského hlediska je důležité, že některé ionty svými reakcemi 

s fosforečnany sladu způsobují snížení pH, čili zvyšují kyselost rmutů, sladiny 

a mladiny. Takto působí především ionty vápníku a částečně i hořčíku pozitivně na 

činnost enzymů při rmutování. Na druhé straně hydrogenuhličitanové a uhličitanové 

ionty působí opačně, zvyšují pH, tudíž snižují kyselost a působí negativně na varní 

proces. Pro výrobu světlých piv je vhodná měkká voda s menším podílem hořčíku 

a přechodné tvrdosti. Pro tmavá piva nevadí i tvrdší voda. Varní voda nemá zásadně 

obsahovat alkalické uhličitany, chlór a příliš železa, manganu a dusičnanů a musí 

splňovat normu pro pitnou vodu. 

Podle stupně znečištění se povrchové, pramenité a výjimečně i spodní vody čistí, 

popřípadě se upravuje složení varní vody některým z následujících procesů: 

• odstranění suspendovaných látek 
• odstranění nežádoucích rozpuštěných látek 
• odstranění mikroorganismů neboli dezinfekce 
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Používají se postupy mechanické, fyzikální, chemické a u odpadních vod 

i biologické. Prakticky se provádí nejčastěji čištění čiřením s následnou filtrací, 

odželezováním a odmanganováním. Dále denitrifikace, odstraňování oxidu uhličitého 

neboli odkyselení, dezinfekce či sterilace a eventuálně i měkčení či odsolování varní 

vody. 

Čiření se (u větších a těžších částic) provádí mechanicky v usazovacích nádržích 

a (u jemných a koloidních částic) chemicky pomocí čiřidel (síran hlinitý, chlorid 

železitý). 

Filtrace se provádí na pískových filtrech či rychlofiltrech a automatickou regenerací. 

Odkyselování neboli odstraňování volného agresivního oxidu uhličitého se provádí buď 

provětráváním vody (rozprašovače), nebo filtrací vody přes mramor za vzniku 

hydrogenuhličitanu vápenatého (nevhodné pro varní vodu), nebo nakonec přídavkem 

vápenné vody opět za vzniku hydrogenuhličitanu vápenatého. 

Odželezování a odmanganování se provádí chemicky oxidací s následným 

odfiltrováním nerozpustných hydroxidů na pískovém filtru, nebo přímo filtrací přes 

speciální filtr. 

Denitrifikace se provádí různými postupy, např. na iontoměničích, elektrochemicky aj. 

V posledních letech tato úprava složení vody nabývá na významu. 

Dezinfekce či sterilace vody se provádí chemicky chlorací s následným odstraněním 

přebytečného chlóru v dechlorátorech, oligodynamií využívající katadynické účinky 

stříbra, ozonizací či ozařováním vody UV paprsky. 

Měkčení vody tedy odstraňování tvrdosti se provádí demineralizací na iontoměničích 

nebo reverzní osmózou. 
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3 Technologie výroby piva 
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3.1 Výroba piva v tradičních velkých pivovarech 

Schéma výroby piva 

voda 

chmel 

studená voda 

kvasnice pro zakvašení 
(T) 

odpadní kvasnice 
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krmivo 
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slad 
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šrotování 
i 

vystírání 
i 

rmutování 
i 

scezování 
i 

sladina 
i 

chmelovar 
i 

mladina 
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chlazení mladiny 
i 

zakvášení 
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hlavní kvašení 
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dokvašování (zrání) 
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filtrace 
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pasterace 
i stáčení 
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mláto 
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zbytky chmele 

hořké kaly 

CO2 
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Proudový výkres schematický - výroba piva ve velkém pivovaru 

slad 

slad (1) se šrotuje ve šrotovnících 

ve vystírací kádi (4) se slad rozmíchává 
ve vodě (3) 

za dodávání tepelné energie (6) probíhá 
rmutování (5) ve rmutovací kádi 

zbytky po scezování (7) se nazývají 
mláto (8), které se vyslazuje (9) 

ke sladině (11) se přidává chmel (10) 
a vaří se (12); odpad po chmelovém cízu 
(13) 

hotová mladina (15) se chladí pomocí 
vody (14), odpadem jsou tzv. hořké kaly 
(16) 

zakvášení (18) pomocí kultury 
pivovarských kvasnic (17) 

odpadem při hlavním kvašení (20) jsou 
kvasnice (19) a CO2 (21) 

zrání piva v ležáckých tancích (23); 
musí se stále chladit (22) 

filtrace 

pasterace 

stáčení piva 

pivo 
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Výroba piva se sestává z několika kroků po sobě jdoucích. Zde je jejich stručný přehled. 

3.1.1 Šrotování sladu 

Cílem šrotování je připravit slad pro vaření piva vymletím 

endospermu ze zrna. Provádí se ve šrotovnících 3 způsoby. 

a) za sucha 
b) kondiciované šrotování - slad je zvlhčen vodní parou 
c) za mokra 

Obr. 11 - šrotovník sladu 

3.1.2 Vystírání 

Vystírání je proces, při kterém se pomalu rozmíchává slad ve vodě. 

Nálev je množství vody potřebné na jednu várku. 

Sypání je množství šrotovaného sladu na jednu várku. 

Teplota vystírání se pohybuje v rozmezí 35-38 °C. Na 100 kg sladu se při vystírání 

použije 5 až 7 hektolitrů vody (opět závisí na typu vyráběného piva). 

3.1.3 Rmutování 

Rmutování je vlastní příprava (vaření) sladiny s požadovanou extraktovou 

skladbou. 

Základní dva způsoby rmutování jsou: 

a) infuzní způsob - je jednoduchý na provedení, celé dílo se postupně zahřívá 
b) dekokční způsob - 2 či 3rmutový - dílo se zahřívá po částech 
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Při rmutování se ve rmutovací kádi postupně vystírka zahřívá na tzv. „rmutovací 

teploty". Při dosažení každé z teplot ze zařazuje několikaminutová pauza (cca 20 min.), 

při které je dílo ponecháno na požadované teplotě, aby daný chemický děj mohl 

dokonale proběhnout. 

Rmutovací teploty: 

- kyselinotvorná (35-38 °C) 

- peptonizační (48-52 °C) 

- bílkoviny se štěpí působením proteolytických enzymů na jednotlivé 

aminokyseliny 

- nižší cukrotvorná (60-65 °C) 

- škrob bobtná a stává se mazlavým 

- vyšší cukrotvorná (70-75 °C) 

- škrob přechází do tekutého stavu 

- odrmutovací (78 °C) 

- probíhá inhibice enzymů 

Obr. 12 - graf teplot při rmutování 

Doba rmutování (h) 



Obr. 13 - pohled do varny 

3.1.4 Scezování 

Scezování probíhá ve scezovací kádi a to buď přes děrované dno kádě nebo přes 

tzv. sladinový filtr (jedná se o scezovací plachetku). Produktem scezování je předek. 

Zbytek po scezení je mláto. V mlátu je však ještě mnoho nevylouhovaného extraktu, a 

tak se dále mláto proplachuje vodou (o teplotě asi 75 °C). Produktem vyslazování mláta 

je výstřelek. Na závěr scezování dojde ke smíchání předku s výstřelkem. 

Sladové mláto obsahuje nerozpustné složky sladu, plevy z květů ječmene, 

nezcukernatělý škrob a jiné nerozpustné látky z endospermu ječmenných zrn a též látky, 

které se při rmutování nerozpustily a zachytily se ve vrstvě mláta při cedění. Ze 100 kg 

sladu se získá 110 až 120 kg mokrého mláta, které obsahuje 75 až 85 % vody. Mokré 

mláto je oblíbená přísada do krmiva dobytka, u dojnic zvyšuje dojivost, ale rychle se 

kazí. Aby neklesla jeho nutriční hodnota, musí se spotřebovat do 24 hodin. Obsahuje 

5,2 % hrubého proteinu, 3,5 % stravitelných proteinů a 1,7 % lipidů. Jestliže není pro 

mláto zabezpečen odbyt, musí se konzervovat sušením. Před sušením se mláto lisuje, 

aby se obsah vody snížil na 45 %. Na sušení se používají bubnové sušičky. Suché mláto 

je též hodnotným krmivem, které obsahuje asi 10 % vody, 22 % hrubého proteinu, 13 % 

stravitelných proteinů, 16 % vlákniny, 42 % bezdusíkatých extraktivních látek a 6 % 

lipidů. 
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Obr. 14 - pohled na scezovací káď v nerezovém provedení 

3.1.5 Chmelovar 

Ve chmelovaru přechází hořké a další látky z chmele do sladiny, vzniká 

mladina. Chmel se přidává několikrát, po částech (opět závisí na sládkovi). Na 

1 hektolitr piva se dává okolo 25-40 g chmelu (záleží na pivovaru). Chmelovar trvá 

90-120 minut a var by měl být velmi intenzivní, dochází k úplné inaktivaci enzymů 

(denaturace všech přítomných bílkovin), dezinfekci vznikající mladiny. Dále by měl 

chmelovar zajistit 10 % odparu původního objemu. Zbytky chmele se oddělují ve 

zvláštním filtru zvaném chmelový cíz. Ve chmelovaru probíhají izomerační reakce 

a-hořkých kyselin a dále Maillardovy reakce (při nich se tvoří barevné a aromatické 

látky). Na závěr se mladina musí ochladit (a to co nejrychleji) na zákvasnou teplotu (dle 

druhu piva 4-7 °C), což se provádí ve speciálních chladičích a jedná se o děj velmi 

energeticky náročný. 

Při chmelovém cízu vzniká další z pivovarských odpadů - hořké kaly. Ty 

obsahují, kromě zbytků kousků chmelu, také sloučeniny tříslovin a bílkovin a hořké 

chmelové látky. Z jednoho hektolitru mladiny se získá přibližně 0,4 kg lisovaných 

hořkých kalů. Tento odpad se většinou nijak nezužitkovává. 

3.1.6 Kvašení 

Hlavní kvašení probíhá v upravených místnostech, tzv. spilkách. Spilky jsou 

vybaveny kvasnými káděmi, jejichž užitná výška by neměla přesahovat 2 metry. Při 

kvašení se uvolňuje teplo, proto se musí kádě chladit studenou vodou. 

Zákvasná teplota mladiny před je u českých světlých piv 5 až 6 °C, u některých 

(většinou zahraničních) o 1 až 2 °C vyšší. Při vyšší zákvasné teplotě je nebezpečí, že 
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pivo bude příliš rychle kvasit a bude mít kvasnicovou příchuť. Po dobu kvašení nesmí 

teplota přesáhnout 10 °C. Při vyšší teplotě hrozí nebezpečí, že dojde k infikování piva 

bakteriemi, což nepříznivě ovlivní i jeho chuť. Mladina se zakvašuje výhradně 

vyšlechtěnými a udržovanými kmeny pivovarských kvasnic. Jde o kvasnice 

vypěstované z předka žijícího ve volné přírodě. Pivovarské kvasinky si po dlouholetém 

vedení zvykly na překvašování pivní mladiny. Jak jsme již zmínili, je důležité, aby se 

při kvašení nerozšířila infekce, díky které by v mladině mohlo začít probíhat mléčné 

nebo octové kvašení. Z vlastních zkušeností však mohu podotknout, že „chycení" 

mléčného kvašení těsně před ukončením hlavního kvašení (5-6 den od zakvašení) nemá 

na výslednou piva nijaký velký vliv. V pivu jsou více cítit kvasnice - získává plnější 

chlebnatou chuť. 

Základní typy kvašení byly popsány v kapitole „Pivovarské kvasnice". Doba 

kvašení je 6-10 dní, po této době získáváme mladé pivo. 

Při kvašení je odpadem i velké množství oxidu uhličitého, jehož část je možno 

zachytit a zkapalnit. Na takovéto zachycování se používají uzavřené kvasné kádě, 

z kterých se oxid uhličitý vypouští přes uzávěr do plynojemu. Po stlačení a zkapalnění 

se používá na výrobu osvěžujících nápojů nebo při plnění piva do lahví. 

Stadia spodního kvašení (při použití kvasinek Saccharomyces carlsbergensis): 

- zaprašování (vznik pěny na povrchu mladiny, 12 hodin po zakvašení) 

- odrážení (pěna houstne a je tlačena do středu kádě) 

- nízké bílé kroužky (max. vývin CO2, hustá kučeravá pěna, 2-3 dny) 

- vysoké hnědé kroužky (pokles pH, vyflotování kalů, 3 dny) 

- propadání (sedimentace kvasinek, tvorba husté deky) 

Obr. 15 - detail pivní deky při hlavním kvašení Obr. 16 - pohled na spilku 
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3.1.7 Dokvašování, zrání 

Zrání piva probíhá v ležáckých tancích v ležáckých sklepích, a to při teplotách 

do 3 °C. Pivo se postupně sytí stále vznikajícím CO2. Doba zrání je závislá na typu piva. 

Obecně platí, čím více stupňovité je pivo, tím musí zrát déle. 10° asi 3 týdny, 12° až 

3 měsíce. V minulosti a v současnosti v zahraničí však nejsou výjimkou piva, která zrají 

až 6 měsíců. 

Obr. 17 - ležácké tanky 

3.1.8 Závěrečné úpravy 

Mezi finální úpravy piva patří většinou filtrace. Dnes se často používají 

křemelinové filtry, což jsou filtry naplněné nerostem, který vznikl ze schránek fosilních 

organismů (Foraminifer). Pivo se dále pasteruje (teplotou cca 62 °C), někdy i stabilizuje 

(prodlužování doby záruky). Na stabilizaci se používají různé látky např. tanin, 

polyvinylpolypyrolidon či kyselina askorbová. Posledním krokem je stáčení hotového 

piva např. do cisteren pro další rozvoz, skleněných či PET lahví, plechovek atd. 

Obr. 18 - křemelinový filtr 
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Tabulka č. 1 - obsahové látky v pivu 

Látka Množství 

Základní složky voda 88-96 % 

sacharidy 28,0 g/l 

bílkoviny 5,0 g/l 

alkohol 3,5-6 ml/100 ml 

oxid uhličitý 0,5 g/100 g 

Minerální látky fosfor 319 mg/l 

chloridy 174 mg/l 

draslík 518 mg/l 

vápník 35 mg/l 

sodík 33 mg/l 

hořčík 98 mg/l 

sírany 168 mg/l 

měď 0,10 mg/l 

mangan 0,16 mg/l 

zinek 0,06 mg/l 

železo 0,12 mg/l 

Vitaminy thiamin (B1) 0,029 mg/l 

riboflavin (B2) 0,336 mg/l 

kyselina panthotenová 1,490 mg/l 

niacin 7,738 mg/l 

pyridoxin (B6) 0,619 mg/l 

Tabulka č. 2 - množství energie v různých nápojích 

Nápoj (100g) E (kJ) 

pivo - ležák 180 

bílé víno 330 

plnotučné mléko 275 

sekt 305 
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4 Výroba piva z mladinových 

koncentrátů 
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Proudový výkres schematický - domácí fermentační pivovar 

mladinový koncentrát 

mladinový koncentrát (1) se ve kvasné 
nádobě (2) rozmíchává ve vodě (3) 

zakvašení (3) pomocí kultury 
pivovarských kvasnic (4) 

odpadem při hlavním kvašení (6) jsou 
kvasnice (5) a CO2 (7) 

zrání piva v ležáckých tancích (8); musí 
se stále chladit (9) 

stáčení piva 

pivo 
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4.1 Mladinové koncentráty 

V dnešní době nemusí být konzument piva nutně odkázán na produkci pivovarů. 

Existují možnosti výroby piva v domácích podmínkách. Výroba piva z mladinových 

koncentrátů je tou nejjednodušší cestou, jak „uvařit" pivo doma. Termín „uvařit" 

dáváme do uvozovek záměrně, neboť při tomto způsobu výroby se ve skutečnosti nic 

nevaří, pracuje se při teplotách do 15 °C. Nicméně i výroba piva z mladinových 

koncentrátů se zařazuje pod termín „homebrewing", který nemá český ekvivalent. 

V současnosti není potřeba nahrazovat tento anglický pojem českým, nejvíce se mu 

však blíží slovo, které bylo v této souvislosti již použito (i když s jistou nadsázkou) 

„domopivovaření". Vzhledem k faktu, že se ale nic nevaří bych doporučoval termín 

„domopivokvašení" či „domopivovýroba". Je však jasné, že se tyto ani jiné podobné 

české termíny do širokého povědomí nedostanou. 

Mladinový koncentrát je speciálně zahuštěná ochmelená a velmi koncentrovaná 

sladina. Množství sacharidu maltózy se pohybuje v rozmezí cca 70-98 %, dle druhu 

a výrobce koncentrátu. Je vyráběn ve dvou verzích, práškové a pastovité konzistenci. 

Princip výroby mladinových koncentrátů je vždy chráněn patentem. Výrobu piva 

z mladinového koncentrátu je možno realizovat jak v podmínkách domácí výroby, tak 

v podmínkách minipivovarů a malých průmyslových pivovarů. Pro domácí výrobu piva 

je ke každému balení koncentrátu připraven podrobný návod pro výrobu a obvykle 

i lyofilizované kvasnice. Je zde samozřejmě možnost opatřit si pivovarské kvasnice živé 

(např. v některém z malých pivovarů), což se velmi kladně projeví při vlastní realizaci 

domácí várky. 

Mezi hlavní výhody domácí výroby piva z mladinového koncentrátu oproti 

výrobě ze základních surovin patří: 

• standardnost koncentrátu a s tím související standardnost hotového piva 

• ekologická šetrnost výroby - nevzniká odpadní mláto ani kaly, které se musí 

běžně likvidovat 

• lze vyrobit libovolný typ piva - výrobce se nesmí bát experimentovat jak se 

stupňovitostí, tak s dodatečným chmelením, či přídavky speciálních přísad 

(aromatické koření, plody citrusů, med apod.) 

• lze vyrobit malé množství piva v domácích podmínkách 

• v minipivovarech lze vyrobit pivo nižších investičních nákladů 
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Další výhody umožňující rozmach výroby piva z mladinových koncentrátů pro 

ekonomický zisk: 

• možnost transportu při j akýchkoliv klimatických podmínkách (výrazná výhoda 

proti pivu) 

• nízké přepravní náklady (jeden kamion o hmotnosti 18 tun koncentrátu netto 

odpovídá přepravě 430 000 lahví o objemu 0,5 litru) 

• jednoduché celní řízení (výrobek neobsahuje alkohol a je deklarován jako 

potravina) 

• nízká energetická náročnost výroby 

• odpadá zajišťování základních surovin, jejich skladování a starost o likvidaci 

odpadů 

Vybavení potřebné k domácí výrobě piva z mladinového koncentrátu 

S jistou nadsázkou můžeme říci, že k výrobě piva z mladinového koncentrátu 

potřebujeme pouze kbelík. Existují firmy, které prodávají přímo celé sady potřebného 

vybavení, ale osobně nejsem příznivcem takových sad, protože - dle mého názoru -

cena neodpovídá obdrženým věcem. Tito výrobci tak hřeší na to, že lidé nejsou schopní 

si vlastní kbelík v drogerii koupit sami. 

V příloze č. 2CD se nachází přehled sad pro domácí výrobu piva, které jsou dováženy 

do ČR 

Tato zařízení se označují jako mikropivovary či fermentační pivovary. 

Názvosloví pro označení pivovarů není nikde zakotveno, proto zde vládne jistý chaos. 

Nicméně pod pojmem minipivovar se obecně soudí pivovar, jehož výstav se spotřebuje 

v místní restauraci, maximálně zásobuje 2-3 restaurace v okolí. Mikropivovar je potom 

zařízení, ve kterém si mohou vařit pivo lidé sami - ale vzhledem k malé kapacitě (cca 

50 l/várka) - jen pro vlastní potřebu. Potom je pro sady na výrobu piva z mladinových 

koncentrátů nejvýhodnější označení fermentační mikropivovary. 

Konkrétně výroba v našem mikropivovaru začala s barelem z plastu ve sklepě, 

od kterého jsme se postupně propracovali ke kvalitnější nádobě s vypouštěcím ventilem, 

hustoměru, teploměru, chladničky na kvašení a mrazničky na ležení. 
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4.1.1 Nutné a doporučené vybavení 

Kvasná káď 

Jak jsem již uvedl, jako kvasná káď nám dobře poslouží obyčejný kbelík. 

Nádoba s vypouštěcím ventilem u dna je výhodnější, neboť se mladé pivo nemusí 

přečerpávat vrchem (pomocí hadičky). Nádoba musí mít dostatečný objem podle toho, 

kolik piva chceme vyrábět. Obecně je ale provozně výhodnější vyrábět piva více 

(20-30 litrů najednou). Je to ze dvou důvodů. Zaprvé, získáme více piva při jedné práci 

s minimálním nárůstem potřebného času, zadruhé, v uvedeném množství pivo lépe 

prokvasí než při výrobě např. 10 litrů. Je to způsobeno poměrem průměru dna nádoby 

ku výšce vodního (mladinového) sloupce. Udává se, že vhodný poměr průměru dna ku 

výšce by měl být 2:3. 

Materiál kvasné kádě by měl být co možná nejvíce inertní vůči kapalinám. 

Použití plastové nádoby se jeví z provozních a zároveň ekonomických hledisek jako 

nejvýhodnější. Samozřejmě mnohem lepší by byla kvasná káď vyrobená z nerezu, ale 

toto řešení je ekonomický náročnější, pro domácí podmínky zbytečné. Jsou zde 

problémy s chlazením, manipulací apod. V úvahu by ještě přicházela skleněná nádoba, 

ale zde je opět problém s manipulací. Naopak jako naprosto nevhodné a nepřijatelné 

jsou nádoby z plechu, případně pozinkované či hliníkové hrnce. Je třeba si uvědomit, že 

kvasící mladina se pomalu mění na slabou kyselinu. 

Obr. 19 - příklad kvalitní kvasné kádě 
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Spilka 

V počátcích našeho domácího vaření jsme pivo vyráběli pouze v zimních 

měsících, a to ve sklepě, později v komoře. Teplota zde však nikdy neklesla pod 15 °C. 

Návody k výrobě piva a kmeny dodávaných pivovarských kvasnic s tak vysokými 

teplotami počítají, nicméně kvašení je rychlé a bouřlivé, vznikají i nežádoucí látky, 

vyšší alkoholy, které potom do piva promítnou cizí chutě a aroma. Je zde jistá 

podobnost s přiboudlinami v domácí výrobě destilátů. 

Nejvhodnější je, dovolují-li to prostorové podmínky, pořídit si chladničku. 

Bohatě postačí stará. Dále je nutno upravit teplotu - většinou lze vhodně upravit chod 

termostatu. Teplota kvašení by měla být 6-10 °C. V našem mikropivovaru máme 

chladničku umístěnou v komoře panelového domu. Teplota, při které probíhá kvašení 

tak kolísá - v závislosti na ročním období - mezi 6 a 9 °C. Toto rozmezí teplot je 

ideální zvlášť při použití živých pivovarských kvasnic, které jsou vyšlechtěny přímo na 

tyto teploty. Při použití živých kvasnic a vyšších teplot (okolo 15 °C) pivo kvasí velmi 

bouřlivě (CO2 uniká prudce jak ze sklenice čerstvé sodové vody). Pivo je vykvašené asi 

za 3 dny, ale je naprosto nepoživatelné. 

Při úpravě chladničky je nutné počítat s faktem, že do ní vkládáme nádobu 

o hmotnosti 15-30 kg. S takovou hmotností (a ještě k tomu kapaliny) se velmi špatně 

manipuluje. Je nutné mít dostatek prostoru v okolí chladničky, je vhodné ji umístit na 

stolek a hlavně, interiér chladničky se musí upravit, aby unesl takovou zátěž. Původní 

skleněné případně drátěné police jsou stavěny na zátěž max. 15 kg. Úprava tedy spočívá 

v náhradě původních polic deskou ze dřeva, případně umístěním dřevěného špalku na 

dno chladničky. Bez použití chladicí techniky je domácí výroba z koncentrátů odkázána 

na místní klimatické podmínky a standardnost výsledku nikdy nemůže být zaručena. 

Ležácké tanky 

Všichni výrobci mladinových koncentrátů počítají, že po vykvašení piva, bude 

mladé pivo stočeno do PET lahví. Opět je možné zakoupit speciální PET lahve 

o objemech 0,5 či 1 litr z neprůsvitného materiálu, ale stejně dobře uděláme, budeme-li 

používat obyčejné použité PET lahve. Upozorňuji, že je možné používat pouze lahve od 

nápojů, které jsou bez jakýchkoli příchutí. Před vlastním stáčením mladého piva do 

lahví je nutné láhve pořádně vymýt. Vhodné je použití převařené vody. Voda by měla 

být dostatečně horká, ale ne tolik, aby došlo k deformaci lahve. Lahve musí být 

nepoškozené s dobře pasující zátkou. Do lahví se před stáčením mladého piva dodá cca 
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1-1,5 čajové lžičky cukru, aby se posléze rozeběhlo sekundární kvašení a lahve se 

natlakovaly CO2. Dále je možné mladé pivo stočit do 5 l plechového soudku (jsou běžně 

k dispozici v obchodech a nechají se znovu použít). Zde je však nutné soudek utěsnit 

speciální zátkou a dále postupně vznikající CO2 průběžně (cca 1x za 2 dny) odpouštět, 

aby nedošlo k vyražení špuntu a poškození okolí. 

Ležácký sklep 

Toto je nejproblematičtější stupeň domácího vaření piva. Teplota při ležení piva 

by se měla pohybovat těsně nad 0 °C. Běžně pivo leží při teplotách 1-2,5 °C. Pro 

domácí výrobu je vhodná opět chladnička, které bychom ale měli zvýšit výkon. Většina 

domácích výrobců pivo skladuje v domácí chladničce, kde je sice teplota okolo 6 °C, 

ale toto není hlavní problém. Hlavním problémem je prostor. 1 várka (o objemu 

20-30 litrů) naplní 12-20 lahví. Uvážíme-li, že pivo leží 30-50 dní a potom je možné 

ho konzumovat dalších asi 60 dní, je jasné, že aby bylo pivo stále hotové, musí být 

k dispozici alespoň dvě až tři várky současně. Jedna kvasí, druhá zraje, třetí je hotová. 

To znamená, že když budeme pivo skladovat v lednici, musíme do ní umístit přibližně 

30-40 1,5 litrových PET lahví. To je v běžných podmínkách rodinného soužití 

nemožné. 

Náš mikropivovar má obrovskou výhodu, že je možné pivo nechat ležet 

a skladovat v chladicím boxu v zaměstnání, kde je teplota cca 6 °C. Tato teplota však 

není nejvhodnější. Pivo se sice nechá konzumovat, ale v lahvích ještě hodně dokváší, 

proto se musí stáčet o něco dříve, než prokvasí potřebné množství původní mladiny. 

Dále se tato teplota projevuje jednak na chuti a jednak na množství CO2 a tím i tlaku 

v lahvích. Lahve se často tak natlakovaly, že pozbyly svůj původní tvar a jednou se 

stalo, že při otevírání se utrhla zátka a došlo k rozstříknutí piva do okolí cca 2 m a do 

výše asi 1 m. 

V současné době zahajujeme provoz nového zařízení. Jde o pultový mrazák 

o objemu 500 l, který má vyměněný termostat, který je seřízen na cca 0,5-2 °C. 
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4.1.2 Další vybavení 

Teploměr 

Teploměr není potřeba žádný speciální, stačí obyčejný pokojový, který je 

umístěn v chladničce na kvašení, případně v mrazničce na ležení piva. Teploměr 

s pivem vůbec nepřijde do styku. 

Hustoměr 

Hustoměr je důležitá avšak ne nutná pomůcka. Hustoměr nám pomáhá ve dvou 

věcech. Jednak se s ním rychle připraví mladina ke kvašení. Bez hustoměru se musí 

voda přesně měřit a mladinový koncentrát přesně odvažovat. S použitím hustoměru 

můžeme přiměřené (ale ne přesně známé) množství mladiny rozpustit v přiměřeném 

množství vody a poté pomocí hustoměru pouze dodatečně naředíme mladinu na 

požadovanou koncentraci (stupňovitost). A za druhé, pomocí hustoměru můžeme přesně 

stanovit dobu, kdy ukončíme kvašení. Před sudováním by měla koncentrace mladiny 

klesnout na jednu třetinu své původní hodnoty. Tzn. když vyrábíme 12° pivo, bude na 

konci kvašení hustoměr udávat hodnotu 4 %. Pro správné ověření hustoměrem je 

zapotřebí trochu piva stočit do vhodné nádoby (např. laboratorního válce) a z piva 

vytřepat bublinky CO2, které by se jinak uchytily na povrch hustoměru a nadlehčovaly 

by ho. 

Prodávané hustoměry jsou různých typů. Pro domácí podmínky nám bohatě stačí 

sacharimetr (moštoměr) se stupnicí 0-20 %. V případě, že bychom chtěli hustotu 

zjišťovat přesněji, můžeme si pořídit hustoměr s atestem přímo na měření hustoty 

mladiny. V tomto případě, však potřebujeme dva - zde jsou totiž stupnice přesnější. 

Tyto hustoměry se vyrábí v rozsahu koncentrací 0-7 %, 6-13 % apod. 

Příloha č. 4 - nabídka hustoměrů firmy Exatherm s. r. o. ; Jablonec nad Nisou 

Bez hustoměru konec kvašení pouze odhadujeme, a to jednak dle své zkušenosti 

a potom následujících indicií: 

- roztok ztrácí sladkou chuť; chuť je „pivní" avšak bez typického „řízu" 

- snižuje se pěna (deka); deka je hnědá 

- kvasnice sedimentují na dno nádoby 

- vyvíjí se znatelně méně oxidu uhličitého 
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Dále už je zapotřebí několik málo věcí, které můžeme běžně zakoupit 

v domácích potřebách apod. Patří sem vařečka, cedník, kousek plátna na přikrytí vrchu 

kvasné kádě a další běžně dostupné nádobí. 

Tabulka č. 3 - orientační pořizovací ceny vybavení na výrobu piva z mladinového 

koncentrátu 

c . Položka Cena (Kč) 

1. Kvasná káď 200-1000 

2. Chladnička (spilka) 500-2000 

3. Mraznička (ležácký sklep) 4000-6000 

4. Teploměry 100-300 

5. Hustoměry 150-1500 

6. Drobné nádobí 200 

Cena celkem: 5 150-11 000 

Z uvedené tabulky je patrné, že cena za vybavení nemusí být nijak závratná. 

Zajímavé je potom srovnání výše uvedené tabulky s přílohou č. 5, kde je uvedena 

nabídka sad pro domácí výrobu piva. Upozorňuji však, že tyto sady obsahují pouze 

komponenty na vlastní kvašení mladiny a nikoli na udržování v hodných teplot. 

Z tabulky č. 3 je vidět, že největší investicí do domácího mikropivovaru je právě 

chladicí technika. 

Příloha č. 5 - nabídka sad pro domácí výrobu piva dovážených do ČR 

Nabídka mladinových koncentrátů v ČR je poměrně bohatá, i když zastoupena 

pouze třemi hlavními výrobci, resp. dovozci. Jedním z výrobců a prodejců je Výzkumný 

ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha. Od tohoto výrobce také my bereme suroviny 

(včetně) kvasnic pro naší výrobu. Dříve se zabýval i výrobou mladinového koncentrátu 

pod označením Herold Home Brew Kit, který byl pastovité konzistence. Nyní však 

výroba směřuje pouze k práškovité konzistenci - viz přílohu č. 6. 

Příloha č. 6 - nabídka mladinových koncentrátů Výzkumného ústavu pivovarského 

a sladařského, a.s. Praha 

- 52 -



Herold Home Brew Kit je mladinový koncentrát vyrobený cestou vakuového 

odpařování nebo fluidního sušení z mladiny uvařené ze základních surovin v pivovaru. 

Je zajímavé, že vývoj tohoto výrobku byl vyvolán potřebami zaplnit na trhu 

s pivem místa, která lze z různých důvodů jen velmi obtížně zásobovat pivem a ne jako 

produkt, který se bude prodávat jednotlivcům, tedy těm, kteří si chtějí zkusit pivo doma 

vyrobit. 

Rovněž masivní výstavba minipivovarů vytváří další prostor pro využití 

mladinového koncentrátu. Vzhledem k tomu, že energeticky a profesně nejnáročnější 

technologický krok, vaření mladiny, proběhl v pivovaru, odpadá při realizaci výstavby 

minipivovaru cenově nejnákladnější technologický blok, a to varna. 

Právě s tímto mladinovým koncentrátem máme největší zkušenosti. Když ustala 

jeho výroba a byly vyprodány poslední zásoby, přesedlali jsme na výrobu 

z práškovitého koncentrátu od stejného výrobce. Pivo je najednou úplně jiné, lepší. Bylo 

chybou vázat se pouze na pastovitou konzistenci v letech minulých. 

Obr. 20 - Herold Home Brew Kit 
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Druhým výrobcem, jehož sortiment je v ČR k dispozici, je firma Muntons PLC, 

která je zastoupena dovozcem euroB.A.CH s.r.o., Šenov u Ostravy. Tento výrobce 

nabízí 33 různých druhů koncentrátů. Jejich přehled a charakteristika jsou v příloze 

č. 3CD. S těmito výrobky nemáme žádné zkušenosti. Ceny jsou poněkud vyšší, 

cca 250-900 Kč za 1,5-3kg koncentrátu pastovité konzistence. Výtěžnost je cca 23 l, 

tedy 7-25 Kč za 0,5 l hotového piva. Nabídka je však velmi pestrá a lze vyrobit 

libovolný typ piva. 

Příloha č. 3CD - nabídka mladinových koncentrátů Muntons 

Třetím výrobcem je australská firma Coopers Brewery, u nás zastoupená 

dovozcem K.F. BREW s.r.o., Havířov. Tento výrobce nabízí 19 druhů mladinových 

koncentrátů pastovité konzistence, do ČR jich firma K.F.BREW s.r.o., Havířov dováží 

11. Jejich přehled a charakteristika jsou v příloze č. 4. S těmito výrobky také nemáme 

žádné zkušenosti. 

Příloha č. 4CD - nabídka mladinových koncentrátů Coopers 

Oba tito výrobci nabízí i domácí mikropivovary. Firma Muntons k nám dováží 

mikropivovary pod obchodním názvem „Mistr Sládek". Firma Coopers má také svůj 

mikropivovar. Podrobnější informace o těchto sadách jsou v příloze č. 5. 

4.1.3 Postup výroby piva z mladinových koncentrátů 

Příprava mladiny 

Nejprve rozpustíme dané množství koncentrátu ve vodě. Jak jsem již uvedl, buď 

požadovanou koncentraci (budoucí stupňovitost) kontrolujeme hustoměrem, nebo 

musíme koncentrát odvažovat a objem vody měřit. Obecně platí, že práškovitá 

konzistence koncentrátu se podstatně hůře rozpouští, ale práce je čistší. Naopak 

rozpouštění pastovitých koncentrátů je snazší, ale okolí je poměrně znečištěné 

lepkavým koncentrátem. 
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Pro zvýšení výtěžnosti je možné přidat do kvasné kádě cukr, a tedy i další 

množství vody. Množství cukru, které lze přidat, uvádí každý výrobce individuálně. 

Doporučené (maximální) množství cukru (surogace) se pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,6 kg 

cukru na 1 kg mladinového koncentrátu. Osobně jsme cukr přestali používat, protože 

přídavek cukru se ve výsledku projeví negativně - chuť není tak „plná", dochází pouze 

ke zvýšení množství obsaženého alkoholu. Také ekonomický dopad při nepoužívání 

cukru není nijak zvláště citelný. Jak je patrno z tabulky č. 4, je pivo s přídavkem cukru 

cca o 0,60 Kč levnější. Z finančního hlediska nemá význam cukr přidávat. Jiná situace 

by samozřejmě byla u koncentrátů jiných firem, kde se cena 1 kg koncentrátu pohybuje 

až okolo 300 Kč. 

Jedinou výjimkou, kdy cukr používáme, pominu-li nutnost přidat cukr před 

stáčením do PET lahví, je výroba tmavého piva. Nepoužíváme další koncentrát, protože 

výroba černého piva je u nás pouze okrajovou záležitostí, tudíž se zakoupení dalších 25 

kg tmavého koncentrátu nevyplatí. Při naší výrobě tmavého piva používáme 

karamelizovaný cukr. Určité množství cukru (zpravidla 0,3 kg na 1 kg koncentrátu) 

nasypeme do hrnce a pomalu zahříváme, až se cukr začne rozpouštět. Cukr asi 3x 

necháme přejít varem, získá tak velmi tmavou barvu. Práce je poměrně nebezpečná, 

neboť teplota varu cukru je 186 °C. Rozpálený karamel se poté nechá chvíli zchladnout 

a pomalu se vlévá, za stálého míchání, do kvasné kádě. Rozpouštění karamelu jde velmi 

pomalu a následující kvašení tmavého piva (a to i piva z tmavého koncentrátu) probíhá 

mnohem pomaleji než u piva světlého. 
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Tabulka č. 4 - orientační ceny piva vyrobeného z mladinového koncentrátu VÚPS, 

Praha 

SVĚTLÉ 

s maximálním doporučeným přídavkem cukru; tj. 300 g cukru na 1000 g mladiny 

stupňovitost Kč/1 l piva 
8 5,9 

10 7,4 
11 8,1 
12 8,9 
13 9,6 

Cena připravené mladiny (3,9 kg): 289 Kč 
tj. 3 kg koncentrátu + 0,9 kg cukru 

bez použití cukru 

stupňovitost Kč/1 l piva 
8 7,2 

10 9 
11 9,9 
12 10,8 
13 11,7 

Cena připravené mladiny (3,0 kg): 270 Kč 

rozpočet je při ceně 90 Kč/kg koncentrátu 
tato cena je aktuální pro rok 2007 a to při odběru 25 kg balení koncentrátu 
cena cukru - 18 Kč/kg 

TMAVÉ 

s maximálním doporučeným přídavkem cukru; tj. 300 g cukru na 1000 g mladiny 

stupňovitost Kč/1 l piva 
8 6,9 

10 8,6 
11 9,4 
12 10,3 
13 11,1 

Cena připravené mladiny: 334 Kč 
tj. 3 kg koncentrátu + 0,9 kg cukru 

bez použití cukru 

stupňovitost Kč/1 l piva 
8 8,5 

10 10,6 
11 11,7 
12 12,7 
13 13,8 

Cena připravené mladiny (3 kg): 318 Kč 

rozpočet je při ceně 106 Kč/kg koncentrátu 
tato cena je aktuální pro rok 2007 a to při odběru 25 kg balení koncentrátu 
cena cukru - 18 Kč/kg 
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Další úpravy mladiny 

Další možností, jak lze mladinu upravit, je možnost přidání dalších surovin. 

Nejčastěji používáme chmel. I když je možné zakoupit chmelový koncentrát (což je 

chemicky neupravený, pouze slisovaný chmel), vystačíme si i s chmelem přírodním. Do 

1 litru vody přidáme jednu až dvě hrsti chmele, necháme přejít varem a asi 10 min. 

vyluhovat. Výsledný nálev, který je velmi hořký, přidáme do kvasné kádě. Další 

možností, jak přidat chmel, je tzv. ochmelení za studena. To spočívá v přidání hlávky 

chmele do láhve po stočení mladého piva. S tímto postupem však zkušenosti nemáme. 

Také je možnost použít místo cukru med a vyrobit si tak medové pivo, které 

vyrábí i jiné pivovary (např. Kvasar - Brno, Tuřany; Car - Běleč nad Orlicí aj.) 

Dále je možné experimentovat s kořením. Jednou jsme vyráběli „Vánoční ostře 

chmelený ležák s kořením a pomerančem". Kromě silného vývaru chmele jsme ještě 

svařili koření (badyán, hřebíček, celou skořici) a do kvasné nádoby přidali jemně 

nastrouhanou kůru z pomeranče. Pivo mělo velmi exotickou, ale příjemnou chuť. 

Je vidět, že možnosti nejsou nijak omezené a prostor pro improvizaci existuje 

1 u výroby piva z mladinových koncentrátů. 

Zakvašení mladiny 

Zakvašení mladiny je velmi jednoduchá věc. Většina koncentrátů je prodávána 

s balíčkem lyofilizovaných pivovarských kvasnic, je však mnohem výhodnější opatřit si 

pivovarské kvasnice živé - např. v nějakém pivovaru, kde (budou-li ochotní) jistě 

kvasnice dají, neboť v pivovaře jsou kvasnice v podstatě odpadem. Živé pivovarské 

kvasnice se uchovávají ve vodě, kterou jim dle potřeby (1-2x denně) vyměňujeme, až je 

voda čistá. Také jim musíme dát 1x denně trochu cukru. Uchováváme je v chladničce. 

Kvasnice se dají použít dvakrát, maximálně třikrát po sobě. Závisí na stavu, v jakém 

jsme je v pivovaru dostali - jestli už byly použité pro výrobu piva či nikoliv. 

Balíček lyofilizovaných kvasinek bývá součástí dodávky nebo je možné jej 

zakoupit zvlášť a to v cenách 20-70 Kč. Tyto kvasinky se musí před použitím 

rozmíchat v teplé vodě (asi 40 °C) s cukrem a nechat „oživit" asi 60 minut. 

Vlastní zakvašení mladiny probíhá tak, že kvasinky pomalu rozmícháme v asi 

2 litrech mladiny a tento roztok vlijeme do kvasné kádě. 
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Obr. 21 - balení lyofilizovaných kvasnic 

Hlavní kvašení 

Hlavní kvašení již bylo popsáno, nejdůležitější je udržet teplotu a správně určit 

konec kvašení. Na konci kvašení se sebere zbytek pěny (deka) z povrchu nádoby a pivo 

se může stáčet. 

Stáčení a ležení piva 

Máme-li láhve pečlivě vymyté, přidáváme do každé 1-1,5 čajové lžičky cukru 

(dle povahy vyráběného piva). Na plnění lahví cukrem se osvědčil trychtýř s širokým 

ústím. Obyčejný trychtýř se díky cukru a vlhkosti uvnitř zalepuje. Stáčení piva je věc 

velmi jednoduchá, neboť nápoj ještě nepění. Láhve se nestáčí plné, je vhodné nechat cca 

5 cm od hrdla lahve volného prostoru. V případě, že ležení neprobíhá při teplotách těsně 

nad 0 °C, ale při teplotách vyšších, láhve je vhodné trochu stlačit, aby bylo více 

prostoru pro vyvíjející se CO2 a láhve nebyly pod tak obrovským tlakem. S používáním 

nižších teplot při ležení a výroby piva z práškovitého koncentrátu, už tlaky v PET 

lahvích nejsou tak vysoké jako dřív. 

Byť se v návodech udává, že po 10-15 dnech je pivo připravené ke konzumaci, 

z vlastní zkušenosti víme, že je mnohem lepší nechat ho ležet asi 30-50 dní (závisí na 

stupňovitosti - 10° 30 dní, 12° 50 dní a více). 
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5 Domácí výroba piva 

v mikropivovarech 
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Proudový výkres schematický - minipivovar 

slad 

ve vystírací kádi (2) se 
slad (1) rozmíchává ve 
vodě (3) 

za dodávání tepelné 
energie (4) probíhá 
rmutování (5) ve 
rmutovací kádi 

zbytky po scezování (6) se 
nazývají mláto (7), které 
se vyslazuje (8) 

ke sladině (10) se přidávají 
chmelové produkty (9) 
a vaří se (11) 

hotová mladina (12) se 
chladí 

zakvašení (13) pomocí 
kultury pivovarských 
kvasnic (14) 

odpadem při hlavním 
kvašení (16) jsou kvasnice 
(15) a CO2 (17) 

zrání piva vležáckých 
tancích (18); musí se stále 
chladit (19) 

stáčení piva 

pivo 
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5.1 Mikropivovary 

Jak jsem již uvedl, názvosloví pro označování pivovarů dle jejich výstavu není 

jednotné. Pod pojmem mikropivovar si tedy můžeme představit sadu pro fermentační 

výrobu piva z mladinových koncentrátů nebo malý pivovar, který vyrábí pivo ze 

základních surovin, avšak objem jedné várky činí maximálně 50 l. Takový výstav 

nemůže pokrýt spotřebu ani malé restaurace, pivo se zde vyrábí pro vlastní potřebu. 

V České Republice jsou v současné době k dispozici dva modely takových 

mikropivovarů. 

Stejně jako má výroba piva z mladinových koncentrátů své výhody a nevýhody, 

můžeme i zde na výhody a nevýhody poukázat. 

Hlavní výhody vaření piva ze základních surovin v mikropivovarech. 

- uvařené pivo je vyrobené jen z přírodních surovin bez použití jakýchkoliv chemikálií 

a konzervantů 

- pivo je přírodní a nepasterizované, přesto je trvanlivost až půl roku 

- vyrobené pivo je v mnohém podobné pivu z dřívějších dob; žádné CK tanky, 

dosycované či jinak upravované pivo 

- oproti koncentrátům jsou zde velmi nízké náklady (1 pivo vyjde cca na 1,60 Kč) 

- je možné vařit pivo dle své chuti a třeba i s řadou příchutí 

- mladinu si uvaříte sami, nejste odkázáni na chuť, kterou určuje koncentrát 

Nevýhody oproti výroby z mladinových koncentrátů: 

- pořizovací cena mikropivovaru 

- velké požadavky na prostor 

- pivovar musí být připojen na vodovodní a elektrickou, příp. plynovou síť 

- úspěch není zaručen 

- výroba várky trvá celý den 

- problematické ochlazení hotové mladiny 

- problém se šrotováním sladu 
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Nicméně porovnávat výrobu piva v mikropivovarech ze základních surovin 

a výrobu piva z mladinových koncentrátů dost dobře nejde. Každý postup je úplně jiný 

a je na každém domácím výrobci, pro který postup se dle svých možností a chutí 

rozhodne. Myslím, že nejlépe je oba postupy kombinovat, neboť zařízení používané při 

výrobě piva z koncentrátu můžeme použít i na vykvašení vlastně uvařené mladiny. 

5.1.1 Mikropivovar pana Ing. Jaroslava Vysloužila, 

Hynčice nad Moravou 

Tato varní souprava byla navržena tak, aby přinášela maximální užitnou hodnotu 

při minimálních pořizovacích a provozních nákladech. Jedná se o dvounádobovou varnu 

umožňující vařit mladinu jak dekokčním způsobem (1-3 rmuty), tak způsobem 

infuzním. Scezování je prováděno přes plachetku. Přelévání díla, jakož i výhoz mláta je 

ruční. Z důvodu maximální jednoduchosti a přístupnosti všech míst stačí pro sanitaci 

pouze opláchnutí vodou bez použití jakýchkoliv chemických prostředků.Vytápění pánve 

je řešeno topnou čočkou s olejovou lázní a 6 stupňovým ohřevem elektrickou spirálou, 

případně, u nového modelu, infračervenou spirálou. Na 1 várku lze uvařit 20-40 litrů 

mladiny, a to za dobu 6-8 hodin dle zvoleného režimu. 

Technický popis 

980-500-1000 mm (d-š-v) 

46 kg 

17240 18/10 CrNi 

5,4 kW; 3x 240/400 V; 50 Hz 

IP 55 

170 W; 17 Nm 

Digitální teploměry 2x 0-150 °C; stupnice po 0,1 °C 

Připojení vody a elektřiny dle dohody; standardně 3 m hadice a 3 m kabelu 

Rozměry: 

Hmotnost: 

Materiál: 

Max. příkon: 

Krytí: 

Pohon míchadla 
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Spolu s pivovarem je dodáváno i následující příslušenství: 

Příslušenství: 2x PP káď 35 l pro přelévání případně hlavní kvašení díla 

dvoučidlový digitální teploměr pro sledování teploty hlavního 

kvašení a dokvašování (ležení) piva 

2x plachetka pro scezení a sítko pro sběr deky 

kompresor pro provzdušnění případně flotaci mladiny 

2 m flexi Al trubice pro odvod páry 

cukroměr a odměrný válec pro měření cukernatosti 

jodový roztok pro kontrolu zcukření 

pH indikátor pro stanovení pH vody 

manuál a receptury na 12° a 16° stupňové pivo 

CD kniha Technologie výroby sladu a piva - RNDr. Kosař a kol. 

suroviny pro tři várky (20 kg sladu, chmel, kvasnice) 

Součástí dodávky je kromě mikropivovaru a příslušenství také dodání na místo, 

uvedení do provozu, asistence u první várky a 3 měsíce bezplatná podpora a poradenství 

při řešení výrobních problémů. Záruka na uvedené zařízení je 3 roky. 

Cena za celou dodávku je 27 000 Kč 

Obr. 22 - fotografie mikropivovaru Ing. Vysloužila 

Příloha č. 5CD - fotografie mikropivovaru. Ing. Vysloužila 
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Postup vaření mladiny a následující výroby piva v tomto mikropivovaru najdete 

v příloze č. 7. Na tomto místě zmíním pouze několik detailů. 

Příloha č. 7 - postup vaření piva v mikropivovaru 

Na začátek je nutné opatřit si suroviny pro výrobu. O kvasnicích již bylo 

pojednáno, chmel je doporučeno pořídit si ve formě chmelového koncentrátu. Slad je 

možné zakoupit ve specializovaných prodejnách, ale zde se již objevuje první problém. 

Buď si výrobce musí vyrobit či jinak opatřit šrotovník nebo je možnost zakoupení sladu 

již našrotovaného. V tomto případě je ale nutné pivo začít vařit co možná nejdříve po 

obdržení sladu, neboť jeho trvanlivost je krátká. 

Samotné vaření mladiny je věc cviku a návodu k použití. Musíme si však 

uvědomit, že máme k dispozici pouze dvě nádoby (a ne čtyři jako ve velkém pivovaru). 

Jedna nám slouží jako vystírací, druhá jako rmutovací káď. Po uvaření mladiny 

použijeme první káď (původně vystírací) jako scezovací a druhou (původně rmutovací) 

jako chmelovar. Tento postup je obdobný i u malých (restauračních) minipivovarů, 

které si čtyři kádě nemůžou dovolit (ať už z ekonomických či prostorových důvodů). 

Dále je nutné dávat pozor na udržení požadovaných teplot. To nemusí být vždy 

jednoduché, neboť olejová lázeň zahřívá mladinu ještě chvíli potom, co jsme ohřev 

vypnuli. Ale s tím se nechá naučit pracovat, podobně jako s klasickým elektrickým 

sporákem. V současné době je k dispozici tento mikropivovar se zlepšeným vytápěním 

infraspirálou, což je jednak bezpečnější než olejová lázeň a jednak zde odpadají 

problémy s „dojezdem" teplot u původního typu vytápění. 

Uvařená mladina představuje další problém. Jak ochladit 40 l cca 90 °C mladiny, 

a to co nejrychleji (nejlépe během 2-3 hodin), na zákvasnou teplotu cca 8-10 °C. Zde je 

domácí výrobce odkázán pouze sám na sebe a na svůj kutilský um, protože žádné 

specializované chladiče se neprodávají. Je možné vyrobit si např. chladicí spirálu, či 

naopak nechat protékat mladinu spirálou ponořenou do chladicího media. Jistě by šlo 

upravit i chlazení na nápoje. Toto je zřejmě největší problém u výroby piva v těchto 

pivovarech, neboť nedojde-li k rychlému ochlazení uvařené mladiny, je zde nebezpečí 

zavlečení infekce do piva. 

Podaří-li se nám vyřešit problém s chlazením mladiny, je další postup stejný 

jako při výrobě piva z mladinových koncentrátů. 
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5.1.2 Mikropivovar MEVAR firmy MEVA a.s., 

Roudnice nad Labem 

Mnoho informací o tomto pivovaru k dispozici není. Na první pohled je však 

vidět jiná úroveň zpracování tohoto produktu na rozdíl od mikropivovaru Ing. 

Vysloužila. Také cena je mnohem vyšší. 

Příloha č. 6CD - informace o pivovaru a příslušenství MEVAR 

Domácí pivovar MEVAR 

Tento propan-butanový domácí pivovar MEVAR (dále jen pivovar) je určen 

k provozu ve venkovním prostředí k vaření piva nebo ohřevu většího množství vody. 

Pivovar je spotřebič kategorie I3B/P a I3+. 

Pivovar je konstruován jako nízkotlaký ke spalování plynné směsi propan-butanu. 

Obr. 23 - domácí pivovar Mevar 

Použití: 

T—\ 
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6 Projektové vyučování 

V současné době je v České republice projektové vyučování módní a bouřlivě se 

rozšiřující záležitostí. Abych poukázal na fakt, že pivo lze využít i jako nosné téma pro 

vyučování, vymyslel jsem a zhotovil tento projekt. 

Vzhledem k tomu, že pivo obsahuje alkohol, doporučoval bych zařadit tento 

projekt pouze plnoletým studentům. Může se tedy použít ve 3. a 4. ročnících středních 

škol. Vhodné je zařazení na školách zabývajících se touto či podobnou tematikou. Např. 

gymnázia, přírodovědná lycea, ale hlavně střední odborné školy v oboru chemie, 

biologie či potravinářství. 

Projekt je konstruován tak, aby učitelé, kteří se rozhodnou pro jeho realizaci, 

byli co nejméně časově zatěžováni přípravou a organizací projektu. Veškeré zásadní 

informace, které jsou k realizaci zapotřebí, jsou uvedeny v části pro učitele, další 

informace lze nalézt v uvedených zdrojích. Část pro žáky je také variabilní, učitelé si ji 

mohou dle libosti přizpůsobit. 
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Projekt pivo a pivovarnictví 

- 67 -



ČÁST PRO ŽÁKY 

Úvod 

Říká se, že pivo je tradičním českým nápojem. Nejspíš tomu tak bude, neboť ve 

spotřebě piva v přepočtu na osobu drží Česká Republika už několik let prvenství ve 

světě. Žatecký chmel je standardem určujícím kvalitu chmelů ve světě. Pivo je všude 

kolem nás, dokonce v reklamě na nové Pendolino se mezi slogany - vedle dalších, 

nabízejících rychlé a pohodlné vlakové spojení - objevilo „točené pivo". 

Myslíte si ale, že pivo vzniklo na našem území nebo k nám bylo přivezeno? 

Pokuste se nahlédnout do taj ů pivovarnického řemesla a pochopit technologii cesty, na 

jejímž počátku jsou produkty přírody a na konci sklenice zlatavého moku. Zamyslete se, 

jaké je složení výsledného produktu pivovaru, které látky v pivu obsažené jsou zdraví 

prospěšné, ale také nad tím, jaká rizika v sobě konzumace piva skrývá. Ve vaší 

samostatné práci se můžete pokusit i výtvarně ztvárnit postup výroby piva, či nakreslit 

alespoň zjednodušené schéma pivovaru. 
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Návrh rozvržení úloh do skupin: 

A) Historie (1 skupina) 

• historie pivovarnictví ve světě 
• historie pivovarnictví v Českých zemích 

B) Suroviny pro výrobu piva (3 skupiny) 

Bj slad 

• z čeho se slad vyrábí (u nás, ve světě) 
• jak se slad vyrábí (rozdíl pro světlá a tmavá piva) 

• který sacharid je obsažen ve sladu (vzorec, fyzikální a chemické vlastnosti) 

B2 kvasnice 
• o j aký j de organismus (taxonomické zařazení) 
• které druhy kvasinek se v pivovarnictví používají 
• ve kterých potravinářských oborech se ještě využívá kvasných procesů 
• napište rovnici alkoholového kvašení (doplňte i další rovnice kvasných procesů) 

B3 chmel 

• taxonomické zařazení, popis rostliny 
• kde se v ČR pěstuje chmel 

C) Výroba piva (1-2 skupiny) 

• jaká voda se při výrobě používá 
• postup výroby piva 
• zhotovení proudového výkresu schematického výroby piva 

D) Doplňkové okruhy ke zpracování (1-2 skupiny) 

• spotřeba piva (v ČR a ve světě) 
• alkoholismus (definice, problematika) 
• rozdíly velké pivovary/minipivovary/domácí výroba 
• pivo a zdraví 
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PRO ZÁKY 

Příloha 

Proudový výkres schematický - používané symboly 

výchozí surovina 

technologický děj 

pomocná látka 

odpadní produkt 

energie 

produkt - výrobek 

Proudový výkres schematický se sestrojí pomocí výše uvedených symbolů, které 

doplníme o heslovité vyjádření technologického procesu. Pro lepší pochopení 

konstruování výkresu je pro názornost uveden výkres vyjadřující výrobu lovosického 

ledku. 

- 70 -



1,2 HNO3 (1) se neutralizuj e plynným NH3 (2) 

3 v neutralizátorech (3) se tak získá roztok nebo 
tavenina dusičnanu amonného 

4,5 tavenina se zahušťuje v odparkách (4) 
odpařením vody (5) 

dále se tavenina NaNO3 mísí s mletým 
vápencem nebo dolomitem (6) 

7,8 a prachuje se rozstřikováním horkým 
vzduchem (8) v granulační věži (7) 

9 poté probíhá chlazení a třídění (9) 

10 případně se tavenina povrchově upravuj e proti 
spékání pudrováním jemně mletým vápencem 
(10) 

11 produkt - lovosický ledek 

6 

Pojmy (seznam těchto pojmů byste neměli ve svých dílčích úkolech opominout): 

vystírka, rmut, stupňovitost piva (pivo „10%" či „10°" - co to znamená), spodní/svrchní 

kvašení, spilka, hvozd, mláto (jeho pozdější využití) 
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Cíle projektu 

ČÁST PRO UČITELE 

- shromáždit, uspořádat, ústně i písemně prezentovat informace o historii 

pivovarnictví, výrobě a složení piva 

- procvičit a rozšířit učivo o biotechnologiích a kvasných procesech 

- experimentálně ověřit a prokázat některé vlastnosti piva 

- procvičovat užívání internetové sítě k vyhledávání, třídění a uspořádávání 

potřebných dat a informací 

- cvičit užívání textového editoru na počítači (v případě využití počítačové učebny); 

zhotovení prezentace na počítači 

- procvičovat písemnou i ústní prezentaci výsledků své činnosti; 

- učit se týmové spolupráci (kvalita výstupní práce celé třídy závisí na odpovědném 

splnění všech dílčích úkolů) 

Organizace projektu 

Projekt je určen pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol do předmětu chemie, 

případně seminář chemie apod. Pracuje se zde s alkoholem, proto bych doporučoval 

projekt pouze plnoletým studentům. 

I.etapa: Seznámení žáků s projektem (2 vyuč. hod.) 

Žáci se rozdělí do skupin dle témat. Předpokládá se, že skupinky nebudou 

početné (max. 2-3 žáci ve skup.), neboť projekt je vhodné zařadit do volitelného 

semináře, kde mnoho žáků nebývá. 

Žáci jsou také seznámeni s obsahem laboratorních prací, které budou po 

ukončení teoretické části projektu následovat. 

Vyučující žáky může motivovat nějakými zajímavostmi z oboru pivovarnictví. 

Např. seznámit je s možnostmi výroby piva v mini- resp. v mikropivovarech, případně 

poukázat na výrobu piva z mladinových koncentrátů - tj. výrobu domácího piva na 

nejjednodušší úrovni. 

- 72 -



Vhodné je před vlastní projekt zařadit exkurzi do pivovaru nebo alespoň pustit 

studentům dokumentární film z tohoto oboru. 

II. etapa: Prezentace dílčích kroků (2 vyuč. hod.) 

Žáci, zatím jen ústně, prezentují prozatím dosažené informace. Radí se 

s vyučujícím co dál. Jde o jistou formu konzultací, jak a kterým směrem se dále ubírat. 

III. etapa: Prezentace teoretické části projektu (2 vyuč. hod.) 

Žáci, nyní už ústně i písemně, prezentují vyhotovené části projektu. Nejlépe 

pomocí prezentace zhotovené na počítači, dataprojektoru, příp. zpětného projektoru 

a další audiovizuální techniky. Učitel podává doplňující informace a shrnuje celý 

projekt. Žáci obdrží návody k vybraným laboratorním úlohám. 

V případě, že vyučující v úvodní hodině nepoužil některé materiály pro motivaci 

žáků, je možné zařadit je teď. Například: výroba piva v mikropivovarech; příprava piva 

z mladinových koncentrátů; organizace a průběh degustace piva. 

IV. etapa: Praktická část (2 vyuč. hod.) 

Žáci pracují dle možností laboratoře jednotlivě či ve skupinkách na zadaných 

úkolech. 

V. etapa: Praktická část II (volitelná) 

Tato část by mohla být realizována v případě většího zájmu o problematiku 

a také dle možností školy. Tato praktická část spočívá v přípravě vlastní várky piva 

(z mladinového koncentrátu). Tato část zabere cca 1-2 vyučovací hodiny. 

Další možností je zorganizování a realizace malé degustace piva - dle daných 

norem. Resp. pokusit se přiblížit a pochopit problematiku degustace potravin vůbec. 

Popis průběhu degustace je možné nalézt na www.svetpiva.cz. 
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Návody k laboratorním cvičením 

1) Důkaz ethanolu v pivu 

Postup práce: 

1) do varné baňky odměříme 150 ml piva 

2) baňku uzavřeme zátkou, kterou prochází skleněná trubice o délce cca 60 cm 

3) směs v baňce pomalu zahříváme k varu 

4) u horního konce skleněné trubice opatrně přidržujeme hořící špejli 

5) pozorujeme ústí trubice 

Výsledky a vyhodnocení: 

Popište co jste pozorovali při tomto chemickém pokusu. 

2) Měření pH různých druhů piv 

- pH měříme přístrojem na měření pH 

- kalibrujeme přístroj pomocí roztoků o známém pH (postupujeme dle návodu 

k obsluze pH přístroje) 

- elektrodu přístroje vkládáme do kádinky se vzorkem a odečteme zobrazenou 

hodnotu na přístroji 

(např. Pislner Urquell - říká se, že je zásaditá; Staropramen Granát - kyselejší chuť; 

černé pivo - např. Velkopopovický kozel) 

3) Pozorování kvasinky pivní pod mikroskopem 

Úkol: zhotovení dočasného vodního preparátu kvasinky pivní, pozorování 

mikroskopem, zhotovení protokolu s nákresem 
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Pozn.: učitel si sám zvolí pracovní postup dle jeho zvyklostí či možností školy; 

kvasinky se nechají opatřit živé - v jakémkoli pivovaru, či lyofilizované ve 

specializovaných prodejnách 

Laboratorních úloh se může navrhnout mnohem více - např. důkaz sacharidů 

v pivu (redukující sacharidy apod.), důkaz stop mědi atd.; návody a témata 

laboratorních úloh lze opatřit např. v prodejně knih VŠCHT - knihy z oboru 

potravinářských technologií, kvasné chemie či sladařství. 
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Informace k úlohám 

A) Historie 

Toto téma je značně variabilní. Historické prameny se různí. Doporučuji žáky 

odkázat na použití internetu, případně sjednat konzultaci s vyučujícím dějepisu. 

Obecně se myslí, že pivo má svůj původ v Mezopotámii (a to již více než 6 000 

let př.n.l.) 1. národy, které požívaly kvašené obilné nápoje, byli Sumerové, Akkadové, 

Babyloňané, Asyřané. Samozřejmě je třeba upozornit na zřejmou nepodobnost 

dnešnímu pivu. O pivu se zmiňuje dokonce Chammurapiho zákoník. 

Kvašené nápoje pili i staří Egypťané, Řekové a další národy, u kterých bylo pivo 

vždy ve velké oblibě. Snad jen Římané dávali přednost vínu. Starověké "barbarské" 

evropské národy (Keltové atd.) rovněž pivo vařily, navíc ho často ochucovaly bylinkami 

(pelyněk, máta, skořice, jalovec, ale i smrkové jehličí, uvádí se dokonce i opium). 

Vrcholu spotřeby však dosáhli Germáni. 

Např. v Asii se pivo vyrábělo z bambusu či prosa, Indiáni používali kukuřici, 

cukrovou třtinu či různé druhy aloe. Slovanské kmeny vařily pivo z ječmene, pšenice 

i ovsa. Slovanům se také nejčastěji přičítá prvenství v ochucování piva chmelem. Zde je 

možné zařadit zmínku o chmelu. Chmelení piva je velmi mladá záležitost. 

Přestože různé národy žijící na dnešním území ČR bezpochyby pivo vařily, 

první písemné potvrzení jeho výroby pochází z roku 993, kdy se tento nápoj připravoval 

v Břevnovském klášteře, i když tuto aktivitu mnichů posléze zakázal Vojtěch. Listiny 

z 11. století potvrzují výrobu piva včetně přidávání chmele. Z té doby pak pocházejí 

i první právní úpravy a zákony, směřující proti opilství. 

Více informací lze nalézt samozřejmě velmi jednoduše na internetu, nicméně velmi 

pěkná publikace je: 

STANEK, Josef. Blahoslavený sládek : Kapitoly z dějin piva. Redaktorka Jana Kašová; 

ilustroval František Skála jr.. 2. upr. vyd. Praha a Litomyšl. Paseka, 1998. 320 s. ISBN 

80-7185-188-4. 
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B) Suroviny pro výrobu piva 

BÍ slad 

Slad se vyrábí převážně z ječmene. Nicméně známe i další suroviny pro výrobu 

sladu (pšenice, žito, kukuřice, rýže). Ječné zrno obsahuje škrob a bílkoviny, látky 

potřebné při výrobě piva. Ty však nejsou rozpustné ve vodě. Ječmen po namočení začne 

klíčit a uvolněné enzymy přemění škroby na jednodušší cukry a bílkoviny na rozpustné 

složky. Dozrálý ječmen se pro tento účel nechává odležet aspoň 6 týdnů, aby získal co 

nejvyšší klíčivost. Vytříděný ječmen se máčí v nádobách a nechává se na humnech 

vyklíčit. Za dobu 6-8 dní proběhly v ječmeni důležité změny a proces klíčení se ukončí. 

Slad se dále se vystírá na hvozdě (sušírna sladu) Světlé slady se suší (hvozdí) 12 hodin 

při maximální teplotě 80 °C, bavorský slad se suší dvakrát 24 hodin při teplotách do 

105 °C. Nakonec se slad zbaví klíčků a před zpracováním se nechává několik týdnů 

odležet. 

Rozeznáváme slad: 

1. českého (plzeňského typu) - surovina typická pro výrobu světlého piva; jeho 

produkce dosahuje třech čtvrtin celkové produkce sladu v ČR 

2. slad bavorského (mnichovského typu) - je surovinou na výrobu tmavých piv; vyrábí 

se z hrubších ječmenů, které jsou bohaté na bílkoviny 

3. slad vídeňského typu - je přechodným typem mezi českým a bavorským sladem; 

chuťově se od světlých piv velmi neliší 

4. speciální slady 

A) karamelové slady - silné karamelové sladkosti, příjemné chuti, přidávají se v malém 

množství k bavorskému i světlému sladu 

B) barevné slady - vyrábějí se z vlhkého světlého sladu pražením při vysokých 

teplotách až 220 °C; používá se jen jako přísada při výrobě tmavých piv 

Sacharid ve sladu: Maltosa; sumární vzorec C12H22O11; cukr sladový, redukující 

disacharid tvořený dvěma zbytky glukosy v pyranosové formě, spojenými 

a(1^4)-glykosidovou vazbou. Je základní stavební jednotkou škrobu a glykogenu. Je 

mnohem méně sladká než glukosa při stejné výživové hodnotě. 
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B2 kvasnice 

Používaný je nejčastěji rod Saccharomyces carlsbergensis (spodní kvašení -

rozšířenější) nebo Saccharomyces cerevisiae (svrchní kvašení - méně časté) 

Taxonomické zařazení (dle staršího dělení) 

říše Fungi (houby) 

oddělení: Ascomycota (houby vřeckaté) 

třída: Saccharomycetes 

řád: Saccharomycetales 

rod: Saccharomyces (kvasinka) 

Kvasinka pivní tvoří kulovité, vejčité, válcovité buňky, dělící se bipolárním 

pučením (dceřiné buňky se tvoří opakovaně na protilehlých pólech buňky mateřské). 

Průmyslově nejvýznamnějším druhem je Saccharomyces cerevisiae - kvasinka pivní, 

zkvašující cukry na etanol. Kromě přípravy sušených kvasnic (droždí) pro výrobu 

chleba aj. je tento druh nepostradatelný při výrobě piva a vína. 

dle novějšího dělení - říše Protista (zahrnuty všechny jednobuněčné organismy) 
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B3 chmel 

Humulus lupulus - chmel otáčivý (chmel obecný) 

Čeleď: Cannabaceae - konopovité 

Rod Humulus zahrnuje 2 druhy, které jsou původní v mírném pásmu, v jiných 

oblastech světa jsou pěstovány a místy i zplaňují. Dvoudomá, vytrvalá, až 10 m dlouhá 

liána s četnými podzemními výhonky. Lodyha ovíjivá, pravotočivá, drsně chlupatá. 

Listy dlouze řapíkaté, dlanitě členěné, se 3 až 7 laloky, laloky na okraji osinkatě 

pilovité. Květy drobné, nenápadné, světle zelené, samčí 5četné, uspořádané v latnatá 

květenství, samičí v hustých svazečcích, které se v době dozrávání mění v šištice 

složené ze zvětšených, žlutavě zbarvených listenů. Kvete V až VI. 

V ČR roztroušeně zejména v teplejších oblastech (max. asi 700 m n.m.). 

Celkově je původní v téměř celém mírném pásmu Eurasie, pěstováním byl však 

zavlečen i do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a dalších částí světa. 

Vlhké houštiny, okraje lesů, lužní lesy, vlhké olšiny, podél vodních toků, na 

půdách hlinitých, dusíkatých, provlhčených spodní vodou. 

Sbírají se samičí šištice nebo chmelové (lupulinové) žlázky zvané lupulin, které 

vyrůstají na listenech tvořících šištici. Šištice se sbírají ve druhé polovině srpna nebo 

začátkem září, kdy obsahují nejvíce účinných látek. Suší se za teplot nepřesahujících 

40 °C. Lupulin se získává proséváním a dalším čištěním chmelových šištic, jeho 

získávání v domácích podmínkách je však dosti obtížné. Chmel poměrně rychle ztrácí 

svoji účinnost, cca po 1 roce se stává již téměř bezcenným. 

Obsahuje pryskyřice - a-hořké kyseliny (humulon, kohumulon, adhumulon); 

P-hořké kyseliny (nespecifické pryskyřice) a silice (např. humulen, myrcen, fenolové 

kyseliny a jejich estery aj.). Chmel působí sedativně, podporuje trávení, má desinfekční 

účinky. Chmelové šištice rostoucí na samičích rostlinách se používají při výrobě piva 

(v tomto případě se ale nepoužívají šištice z planě rostoucího chmele). Chmel pivu 

nejen dodává hořkou příchuť, ale také jej konzervuje. Chmelové šištice se také užívají 

v průmyslu farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském. 

Zde je možné nasbírat chmel a vyrobit herbářovou položku, doplnit informace 

o zajímavosti z atlasu léčivých rostlin apod. 
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C) Výroba piva 

1. Rmutování 

Ve vodě se rozmíchá slad a rmutovací pánev se zahřívá, rozpouští důležité 

složky. Pánev nejdříve ohřeje rmut na 50 °C, dále na 65 °C, až na 75 °C. Na každé 

s teplot se ohřev na chvíli pozastaví (tzv. rmutovací teploty). Při každé z těchto teplot 

působí určité skupiny enzymů. Látky ze sladu, které chceme v pivu mít, přechází do 

roztoku, vzniká sladina. 

2. Čištění a scezování 

Vše protéká přes filtr (cíz), kde se odstraní mechanické částečky (tzv. mláto 

užívající se jako krmivo pro dobytek) a čistá sladina pokračuje k vaření. 

3. Vaření 

Sladina se začne vařit ve velikých kotlích (chmelovar), kam se k ní přidává 

chmel, příp. i jiná koření. Vzniká mladina. 

5. Hlavní kvašení 

Svrchní kvašení probíhající při teplotách 15-20 °C a trvající zhruba 3-7 dní. 

Kvasnice se nakonec seberou z hladiny (kde tvoří tzv. deku) a testují, zdali jsou vhodné 

i pro další várku. 

Spodní kvašení probíhající při teplotách 5-10 °C a trvající až dva týdny. Tento 

způsob používá většina velkých pivovarů (proces je spolehlivější a důkladnější). 

Z mladiny vzniká mladé pivo. 

6. Zrání 

Ve velikých tancích v ležáckých sklepích probíhá dokvašování piva (ležení, 

zrání), pivo zde zraje při teplotách 0-2 °C. Svrchně kvašená piva zrají jeden týden 

a více, spodně kvašená zrají čtyři týdny a více. 

7. Filtrace 

K filtrování se používají křemelinové filtry. Ty zbavují piva posledních kvasnic 

a kalu. Pivo získává průzračnost a jiskru. Není nutné pivo filtrovat, může se stáčet 

i nefiltrované, dozrává tak v láhvích a má sníženou trvanlivost. 

- 80 -



8. Pasterace 

Pivo se zahřeje na teplotu 60-80 °C a prudce se zchladí. Dochází tak k důkladné 

sterilizaci - zabití všech organizmů. Tento proces se provádí čistě pro zvýšení 

trvanlivosti. Mnozí pivaři tvrdí, že se mu tak ubírá na kvalitě. Tento krok také není 

nutný, tím ale dostaneme pivo s kratší trvanlivostí. 

D) Doplňkové okruhy ke zpracování (1-2 skupiny) 

• spotřeba piva (v ČR a ve světě) 
• alkoholismus (definice, problematika) 
• rozdíly velké pivovary/minipivovary/domácí výroba 

Rozhodnutí, zda do projektu zařadit i některé z těchto témat bych nechal zcela 

v kompetencích učitele. Jde spíše o zajímavosti, statistické údaje, které se každoročně 

mění. Téma alkoholismus bych doporučoval propojit s výukou občanské nauky. 

Hodnocení projektu 

Dle mého názoru je toto téma velmi nosné a zvlášť pro studenty zajímavé. 

Hodnocení by se mohlo udělat hned po prezentaci projektu, která by mohla probíhat 

formou přednášky pro širší osazenstvo z řad studentů a učitelského sboru. Posluchači by 

potom mohli ohodnotit projekt jako celek (např. formou dotazníku). Samozřejmě, že 

hodnocení jednotlivých studentů, resp. pracovních skupin by musel provádět vyučující, 

neboť právě on by měl o problematice tématu vědět nejvíc. 
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zadat klíčová slova do některého z internetových vyhledávačů. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo ukázat na jiné možnosti výroby piva než ty, které všichni 

znají. Z této práce je patrné, že vyrobit si pivo doma je věc jednodušší, než si lidé 

obecně myslí. Výroba piva v domácích podmínkách je proces velmi zajímavý a při 

použití mladinových koncentrátů též proces časově nenáročný. Pro zájemce je také 

možnost zkusit si pivo skutečně uvařit, a to buď v některém z mikropivovarů nebo i jen 

tak „v hrnci na plotně". V současné době se podíl takto vyrobených piv pomalu, ale 

jistě, zvyšuje. Děje se tak díky větší informovanosti obyvatel, stoupá též počet zájemců 

o tuto problematiku a v neposlední řadě jsou zde i ekonomické výhody. Prostým 

výpočtem se lehce dobereme k výsledným cenám 0,5 l piva. Do 5 Kč v mikropivovaru, 

do 8 Kč z mladinového koncentrátu (ceny jsou značně variabilní), okolo 10 Kč 

v obchodě, okolo 20 Kč v restauracích. Právě tento fakt bude možná dalším, který 

přispěje ke zvýšení podílu piv vyrobených v domácích podmínkách. 

Chtěl jsem nejen popsat různé technologie výroby piva, ale také ukázat, že se 

pivo může použít jako nosné téma pro výuku - zvlášť na středních školách. Žáci se 

mohou blíže seznámit s technologiemi používanými v potravinářském průmyslu, 

prozkoumat suroviny z pohledu biologie. Mohou si vyzkoušet různé chemické pokusy 

s pivem - viz projekt. 

V neposlední řadě se výroba piva může stát i zajímavým využitím volného času. 

Konkrétně náš mikropivovar je v chodu již pátým rokem a do konce roku 2007 bychom 

měli překročit hranici 1 000 litrů celkem u nás vyrobených. Výstav 2 hektolitry ročně je 

skutečně minimální, avšak výroba je zábavná a ohlasy okolí na výsledný produkt jsou 

už jen a jen kladné. 
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Příloha č. 1 - stavba květu lipnicovitých rostlin 
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Příloha č. 2 - nejznámější a nejužívanější odrůdy sladovnického ječmene 

Převzato z nabídky firmy OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. - Jaro 2005 

Název Stručná charakteristika USJ 
Amulet poloraná odrůda nižšího vzrůstu; dobrá odnoživost; velmi dobře 

odolná poléhání a lámání stébla 
6 

Annabel poloraná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností 
a zdravotním stavem při vysokém počtu produkčních stébel na 1 m2 

plochy; nízký obsah dusíkatých látek; vhodný k pěstování ve všech 
oblastech s cíleným záměrem na vysoce kvalitní sladovnickou 
surovinu; chemická ochrana proti chorobám se provádí jen 
v případě silného infekčního tlaku 

7 

Biathlon polopozdní odrůda nižšího až středního vzrůstu; středně odolná 
proti poléhání; odolná proti napadení padlím travním, středně 
odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí; zrno středně 
velké; odrůda vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen; 
vysoký výnos zrna především v oblasti kukuřičné 

7 

Calgary polopozdní odrůda nižšího vzrůstu; středně odolná k poléhání; 
odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti 
napadení rzí ječnou, komplexu hnědých skvrnitostí 
a rhynchosporiové skvrnitosti; zrno menší; odrůda vhodná do všech 
výrobních oblastí, kde dosahuje stabilně vysokých výnosů 

4 

Diplom polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s lepší odolností 
k poléhání; Má střední odolnost proti napadení padlím travním 
a rhynchosporiové skvrnitosti, méně odolná proti napadení hnědou 
skvrnitostí; zrno střední velikosti; odrůda vhodná do všech oblastí, 
kde se pěstuje ječmen 

8 

Faustina středně raná odrůda nižšího až středního vzrůstu; středně odolná 
k poléhání; středně odolná proti napadení padlím travním, 
komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti, méně 
odolná proti napadení rzí ječnou; zrno středně velké; výnos zrna 
velmi vysoký ve všech výrobních oblastech 

7 

Jersey polopozdní, středně vysoká odrůda; velmi dobrý zdravotní stav -
dobrá odolnost vůči padlí travnímu, rzi ječné a hnědým 
skvrnitostem; špičková sladovnická kvalita; vhodná do všech 
výrobních oblastí, dobrý výnos 

9 

Kompakt poloraná odrůda nižšího vzrůstu; střední odnoživost; zrno středně 
velké, vhodná i pro vlhčí podmínky 

8-9 

Malz polopozdní odrůda nízkého typu; méně odolná proti napadení 
padlím travním, středně odolná proti napadení hnědé 
a rhynchosporiové skvrnitosti; odrůda středně odolná poléhání; zrno 
středně velké; vhodná do všech poloh, zejména do kukuřičné 
a řepařské výrobní oblasti 

6,5 

Prestige poloraná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou sladovnickou 
kvalitou; dobrá odolnost proti padlí travnímu, střední k napadení 
hnědou skvrnitostí; zrno velké; odrůda vhodná do všech poloh, kde 
se pěstuje ječmen 

Sabel poloraná odrůda nízkého typu; velmi dobrá odolnost vůči padlí, 
rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, střední odolnost vůči hnědé 
skvrnitosti; vhodná především do kukuřičné, řepařské a obilnářské 

8 
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výrobní oblasti 
Scarlet polopozdní odrůda nízkého typu s dobrou odnožovací schopností; 

střední odolnost poléhání; vysoká odolnost k padlí travnímu 
a listovým skvrnitostem; odrůda vhodná do všech oblastí pěstování 
sladovnických j ečmenů 

7 

Sebastian polopozdní odrůda s krátkým stéblem; se střední až dobrou 
odolností k poléhání a lámání stébla; odolnost proti padlí travnímu, 
rzi ječné, rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých 
skvrnitostí dobrá; zrno má středně velké až velké; odrůda vhodná do 
všech oblastí kde se pěstuje ječmen 

8,5 

Tolar polopozdní odrůda; nízký až střední vzrůst; silná odnoživost; dobře 
odolná hnědé skvrnitosti a rzi ječné; snáší setí po obilnině; zrno 
středně velké až velké; vysoký a stabilní výnos 

7 

Pozn.: USJ = ukazatel sladovnické jakosti - 1 = nejnižší; 9 = nejvyšší 
Odrůdy jarního dvouřadého ječmene Hordeum distichum var. nutans 
- pěstovaného v oblasti Haná 

a) výběrové odrůdy - Akcent, Jubilant, Sladko, Rubín 
b) standardní odrůdy - Forum, Jaspis, Jarek, Krystal, Malvaz, Novum, Profit, Terno 
c) nestandardní odrůdy - Ladík, Orbit, Pax, Stabil, Svit, Viktor 

Požadavky na sladovnický ječmen 

Ukazatel I. třída jakosti II. třída jakosti 
vlhkost max. 20 % max. 20 % 

podíl zrn nad sítem 2,5 mm min. 85 % min. 65 % 
nečistoty nad sítem 2,2 a 2,5 mm max. 0,5 % nestanovuje se 

propad sítem 2,2 mm max. 2,0 % nestanovuje se 
klíčivost min. 95 % min. 92 % 

dusíkaté látky (N x 6,25) max. 11 % nestanovuje se 
barva světložlutá až žlutá i méně vyrovnaná 
pluchy jemné, jemně vrásčité jemné, jemně vrásčité 

objemová hmotnost min. 639 g.l-1 nestanovuje se 
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Příloha č. 3 - obsahové látky chmele otáčivého 

název látky chemický vzorec 

silice monoterpeny myrcen 

linalon 

seskviterpeny P-farnesen 

nerolidol 

karyofylen 

humulen 
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a-kadynen 

a-selinen 

pryskyřice 

deriváty fluoroglucinu a-hořčiny humulon 

kohumulon 
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ß-horciny lupulon 

kolupulon 

flavonoidy flavonoly astragalin 

isokvercitrin OH 

HO. O 

OH 

O 
OH O ^ „OH 

O 
HO 

OH 
OH 
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kvercitrin 

myricetin 

rutin 

třísloviny 

Více informací o uvedených obsahových látkách naleznete na adrese: 
http ://faf. vfu. cz/html/docs/pl ants/humulus/index. html 
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Příloha č. 4 - nabídka hustoměrů firmy Exatherm s. r. o.; Jablonec nad Nisou 

Cukroměry 

Areometrická stupnice udává koncentraci vodných roztoků sacharózy ve hmotnostních 
%. Cukroměry se vyrábějí bez teploměru nebo s teploměrem. Areometrická stupnice je 
vyměřena při teplotě +20 °C. Teploměr má měřící +10 až +50 °C a dělení stupnice po 
1 °C. 

Provozní cukroměry - II. 

Při požadavku vyměření areometrické stupnice při vyšší teplotě než je standardní 
teplota +20 °C, se cukroměry na sacharózu vyrábějí pouze v provedení bez teploměru. 

MERICI 
ROZSAH 
(% hmot.) 

la 

DELENI (% 

hmot.) 

DÉLKA 
(mm) 

KATALOGOVÉ CISLO CENA (Kč) MERICI 
ROZSAH 
(% hmot.) 

la 

DELENI (% 

hmot.) 

DÉLKA 
(mm) bez teploměru s teploměrem bez s teploměrem 

teploměru 

0-10 0,2 340 3600201 3610201 144,- 415,-
0-20 0,2 370 3600202 3610202 156,- 422,-
0-30 0,2 380 3600203 3610203 171,- 448,-
30-60 0,2 380 3600204 3610204 266,- 448,-
50-80 0,2 380 3600205 3610205 266,- 457,-
60-90 0,2 380 3600206 3610206 266,- 457,-
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Cukroměry pivovarské 

Areometrická stupnice udává koncentraci roztoků pivní mladiny ve 
hmotnostních %. Stupnice je vyměřena při teplotě +20 °C. Vyrábějí se v provedení s 
teploměrem. Měřicí rozsah teploměru je 0 až 30 °C s dělením stupnice po 0,5 °C. 

Jsou určeny pro laboratorní měření i technický provoz a zařazeny jako měřidla 
laboratorní. 

Laboratorní cukroměry - I. 

MERICI ROZSAH 
(% hmot.) 

la 

DELENI 
(% hmot.) 

DÉLKA 
(mm) 

L 

KATALOGOVÉ 
ČISLO 

CENA (Kč) 

0-7 0,1 420 3710101 705,-
6-13 0,1 420 3710102 705,-
10-20 0,1 420 3710103 705,-

Poznámka: 

Pivovarské cukroměry určené pro použití v technickém 
provozu tj. ty, které nejsou používány jako stanovená měřidla 
v obchodním styku nebo pro kontrolní laboratorní stanovení 
hodnot, mohou být dodány s kalibračním listem akreditované 
kalibrační laboratoře. 

My používáme hustoměr s měřicím rozsahem 0-20 % za 
156 Kč. 

Z tabulky je patrné, že při použití speciálních 
pivovarských hustoměrů musíme mít dva v ceně 705 Kč za kus, 
což je pro domácí podmínky zcela zbytečné. 
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Příloha č. 5 - nabídka sad pro domácí výrobu piva dovážených do ČR 

Domácí mikropivovary firmy Muntons PLC., Velká Británie 

V ČR se prodávají 3 soupravy mikropivovarů pod obchodním názvem „Mistr 
Sládek". Základ je vždy stejný, liší se ve vybavení. 

Souprava ECONOMY obsahuje: 

- fermentační nádoba 28 l 
- vypouštěcí ventil 
- odkalovač 
- stáčeč 
- samolepicí teploměr 
- kvasná zátka 
- těsnění kvasné zátky 
- míchadlo plastové 
- korunkové zátky 100 ks 
- zátkovač „EKONOMY" 
- maltóza mistr sládek „PRÉMIOVÝ" 
- fermentační drops 50 ks (1 balení) 
- instruktážní příručka 
- instruktážní DVD 

Cena: 1 430,-
\ 

Souprava EXCLUSIVE obsahuje: 

- fermentační nádoba 28 l 
- vypouštěcí ventil 
- odkalovač 
- stáčeč 
- samolepicí teploměr 
- kvasná zátka 
- těsnění kvasné zátky 
- míchadlo plastové 
- hustoměr 
- odměrný válec 
- PET láhve 0,5 l - 46 ks 
- šroubovací zátky na PET láhve 
- maltóza mistr sládek "ZNALEC" 
- fermentační drops 50 ks (1 balení) 
- instruktážní příručka 
- instruktážní DVD 

Cena: 2 100,-
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Souprava TOP obsahuje: 

- fermentační nádoba 28 l 
- vypouštěcí ventil 
- odkalovač 
- stáčeč 
- samolepicí teploměr 
- kvasná zátka 
- těsnění kvasné zátky 
- míchadlo plastové 
- hustoměr 
- odměrný válec 
- korunkové zátky 100 ks 
- zátkovač "EXKLUSIVE" 
- sterilizátor láhví 
- fermentační drops 50 ks (1 balení) 
- instruktážní příručka 
- instruktážní DVD 

Cena: 2 400,-
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Domácí mikropivovary firmy Coopers Brewery, Austrálie 

V ČR se prodávají 3 soupravy mikropivovarů. Základ je vždy stejný, liší se 
v ostatním vybavení. 

Souprava Standard Plus obsahuje: 

- fermentační nádoba s víkem a pípou 
- koncentrát s pivními kvasnicemi 1 ks 
- míchačka 
- hustoměr 
- kvasná zátka 
- samolepicí teploměr 
- redukce sedimentu 
- stáčeč 
- odměrka na cukr 
- zátkovač a zátky 
- PET láhve se šroubovacími uzávěry 
- cukr Dextrose 1 kg 
- karbonové tablety 
- instruktážní příručka + VHS kazeta 
- reklamní nálepka s logem 
- dárek zdarma 

Souprava Standard Obsahuje 

- fermentační nádoba s víkem a pípou 
- koncentrát s pivními kvasnicemi 1 ks 
- míchačka 
- hustoměr 
- kvasná zátka 
- samolepicí teploměr 
- redukce sedimentu 
- stáčeč 
- odměrka na cukr 
- zátkovač a zátky 
- instruktážní příručka + VHS kazeta 
- reklamní nálepka s logem 
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Souprava Lux obsahuje: 

- fermentační nádoba s víkem a pípou (odlišná od ostatních souprav) 
- koncentrát s pivními kvasnicemi 1 ks 
- cukr 1 kg 
- míchačka 
- hustoměr 
- kvasná zátka 
- samolepicí teploměr 
- redukce sedimentu 
- stáčeč 
- karbonové tablety 
- PET láhve se šroubovacím uzávěrem 
- krabice 
- instruktážní příručka + VHS kazeta 
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Příloha č. 6 - sortiment dodávek pro výrobu domácího piva VÚPS a.s, Praha 

Světlé pivo 

Prášková konzistence 

sáček z hliníkové folie 1 kg 
výtěžnost cca až 14 l piva 
cena 130 Kč za sáček 
(tj. cena jednoho (0,51) domácího piva od 4,60 Kč) 

papírový pytel s igelitovou vložkou 25 kg 
výtěžnost cca až 350 l piva 
cena 2 250 Kč za pytel 
(tj. cena jednoho (0,51) domácího piva od 3,20 Kč) 

Tmavé pivo 

Prášková konzistence 

sáček z hliníkové folie 1 kg 
výtěžnost cca až 14 l piva 
cena 160 Kč za sáček 
(tj. cena jednoho (0,51) domácího piva od 5,70 Kč) 

papírový pytel s igelitovou vložkou 25 kg 
výtěžnost cca až 350 l piva 
cena 2 650 Kč za pytel 

(tj. cena jednoho (0,51) domácího piva od 3,80 Kč) 

Ke každému balení je přiložen podrobný návod k výrobě. 

Kvasnice 
a) Živé pivovarské kvasnice z propagační stanice VÚPS 

Balení - balíček 50 g 
Dávkování - pro zakvašení cca 20 l mladiny 
Trvanlivost - 7 dnů při teplotě 0 °C 
Cena 20 Kč (včetně DPH) 

b) Sušené pivovarské kvasnice 

Balení - balíček 11,5 g 
Dávkování - pro zakvašení cca 20 l mladiny 
Trvanlivost - 2 roky 
Cena 70 Kč (včetně DPH) 
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Příloha č. 7 - postup vaření a výroby piva v mikropivovaru Ing. Vysloužila 

Vaření a výroba piva je bezesporu složitou záležitostí, která se nedá popsat 
několika větami. Na pochopení všech procesů které se v průběhu vaření a zrání 
odehrávají je i jeden lidský život krátký. Naštěstí pro naši věc se můžeme většinu 
technologických otazníků povznést a při dodržení základních postupů a především 
mikrobiologické čistoty použitých nádob a pomůcek dosáhnout kvalitního piva 
srovnatelného s koupenými značkovými výrobky (a někdy i lepšího). 

Varna - výroba mladiny 

Šrotovaný slad vsypeme (vystíráme) míchání do 37 °C (nálev) a počkáme tak 15 
minut, aby se nám slad dobře rozpustil, poté celé dílo ohřejeme na 52 °C a 2/3 díla 
přelijeme do druhé nádoby. Zbývající 1/3 (rmut) ohřejeme na 63 °C a zařadíme 
prodlevu 30 minut, poté ohřejeme na 73 °C a počkáme 20 minut. Při těchto prodlevách 
se nám valná část složitých a nezkvasitelných cukrů za pomoci řady enzymů 
obsažených v sladových klíčcích proměnila na jednoduché cukry, se kterými si již 
kvasnice poradí. Teď naši třetinu ohřejeme do varu, počkáme tak 15 minut a přilijeme 
odložené 2/3 díla. Celé dílo má nyní teplotu 62-64 °C. Nyní 2/3 opět odlijeme, 
ohřejeme zbývající třetinu na 73 °C, počkáme 20 minut, ohřejeme do varu, počkáme 15 
minut a slijeme vše dohromady. Dílo má nyní teplotu 72-74 °C, počkáme 20 minut, 
ohřejeme na 78 °C a počkáme 20 minut. Mezitím si do druhé nádoby nachystáme 
plachetku a celé dílo přelijeme do druhé nádoby, kde se nám oddělí mláto od sladiny 
(scezuje se). 

Nyní jsme získali tzv. sladinu, vody se zkvasitelnými cukry (a dalšími látkami) 
požadované stupňovitosti. Popsaný způsob je tzv. dvourmutový. Existuje celá řada 
těchto tzv. dekokčních způsobů vaření, ale tento je nejpoužívanější a výsledek nejlépe 
odpovídá charakteru českého piva. Odlišný způsob vaření tzv. infuzní zde nepopisuji, 
je sice snazší, ale výsledek je horší. 

Po cca 50 minutách nám skončilo scezování a započneme chmelovar. Přelijeme 
získanou do 1 pánve a rychle ohříváme do varu. Po započetí varu přidáme 1/3 chmele, 
po 1 hodině další 1/3 a po 50 minutách zbytek chmele. Za 10 minut ukončíme 
chmelovar a získanou mladinu přelijeme znovu přes plachetku do připravených nádob, 
kde bude probíhat kvašení. Chmelovar by měl být po celou dobu intenzivní a zaručovat 
min. 10% odparu. 

Jestliže jsme na začátku do nálevu 30 l vody nasypali 6 kg sladu, použili 5 litrů 
vody na vyslazení mláta a odpar dosáhl požadovaných 10 %, měli by jsme nyní mít cca 
30 litrů 14° mladiny (budoucího piva 14°). 

Kvašení a dokvašování 

Získanou mladinu zchladíme na zákvasnou teplotu cca 7-10 °C, přidáme 
kvasnice a provzdušníme. Při držení teploty kolem 8-10 °C bychom měli mít ukončené 
hlavní kvašení za cca 8-12 dnů. Zvýšením této teploty sice zkrátíme potřebný čas, ale 
pivo může získat cizí vůně a zvedne se obsah vyšších alkoholů. Nyní jsme získali tzv. 
mladé pivo. 

Po ukončení hlavního kvašení nastupuje tzv. dokvášení, ležení piva. Mladé pivo 
stočíme do čistých uzavíratelných nádob (KEG sudy, PET láhve), uložíme do chladu 
a temna (do 3 °C) a necháme pivo zrát. 14 stupňové pivo by mělo zrát min. 50 dnů 
a déle, 10 stupňové pak stačí tak 21 dnů. 
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Příloha č. 8 - proudové výkresy - srovnání technologií výroby piva ve velkém pivovaru, 

v minipivovaru a domácím fermentačním mikropivovaru 

Proudový výkres schematický - domácí fermentační pivovar 

mladinový koncentrát 

mladinový koncentrát (1) se ve kvasné 
nádobě (2) rozmíchává ve vodě (3) 

zakvášení (3) pomocí kultury 
pivovarských kvasnic (4) 

odpadem při hlavním kvašení (6) jsou 
kvasnice (5) a CO2 (7) 

zrání piva v ležáckých tancích (8); musí 
se stále chladit (9) 

stáčení piva 

pivo 
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Proudový výkres konstrukční - domácí fermentační pivovar 

1 - mladinový koncentrát 
2 - další přísady (chmelové 
produkty, koření apod.) 

3 - voda 
4 - zakvašení 
5 - kvasná káď (spilka) 

6 - zrání piva v PET lahvích či 
soudcích v ležácké místnosti 

7 - hotové pivo 
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Proudový výkres schematický - minipivovar 

slad 

ve vystírací kádi (2) se 
slad (1) rozmíchává ve 
vodě (3) 

za dodávání tepelné 
energie (4) probíhá 
rmutování (5) ve 
rmutovací kádi 

zbytky po scezování (6) se 
nazývají mláto (7), které 
se vyslazuje (8) 

ke sladině (10) se přidávají 
chmelové produkty (9) 
a vaří se (11) 

hotová mladina (12) se 
chladí 

zakvášení (13) pomocí 
kultury pivovarských 
kvasnic (14) 

odpadem při hlavním 
kvašení (16) jsou kvasnice 
(15) a CO2 (17) 

zrání piva vležáckých 
tancích (18); musí se stále 
chladit (19) 

stáčení piva 

pivo 
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Proudový výkres konstrukční - minipivovar 

1 - šrotovaný slad 

2 - voda 
3 - vystírací káď, později 
scezovací káď 
4 - mláto 
5 - rmutovací pánev, později 
mladinová pánev (chmelovar) 
6 - chmelové produkty 
7 - chlazení mladiny 

8 - zakvašení 
9 - spilka 

10 - zrání piva v PET lahvích či 
soudcích v ležácké místnosti 

11 - hotové pivo 
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Proudový výkres schematický - velký pivovar 

0 * " 5 
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slad 

slad (1) se šrotuje ve šrotovnících 

ve vystírací kádi (4) se slad rozmíchává 
ve vodě (3) 

za dodávání tepelné energie (6) probíhá 
rmutování (5) ve rmutovací kádi 

zbytky po scezování (7) se nazývají 
mláto (8), které se vyslazuje (9) 

ke sladině (11) se přidává chmel (10) 
a vaří se (12); odpad po chmelovém cízu 
(13) 

hotová mladina (15) se chladí pomocí 
vody (14), odpadem jsou tzv. hořké kaly 
(16) 

zakvášení (18) pomocí kultury 
pivovarských kvasnic (17) 

odpadem při hlavním kvašení (20) jsou 
kvasnice (19) a CO2 (21) 

zrání piva v ležáckých tancích (23); 
musí se stále chladit (22) 

filtrace 

pasterace 

stáčení piva 

pivo 



Proudový výkres konstrukční - velký pivovar 

v 
14 
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1 

15 
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1 - šrotovník na slad 

2 - vystírací káď 
3 - rmutovací pánev 
4 - voda 

5 - scezovací káď 
6 - mláto 

7 - mladinová pánev (chmelovar) 
8 - chmel 

9 - chmelový cíz 
10 - hořké kaly 

11 - chladicí štoky 

12 - deskový chladič 

13 - zakvašení 

14 - spilka 

15 - ležácký tank 

16 - křemelinový filtr 
17 - pasterace 

18 - stáčení piva do cisteren, lahví, 
sudů atd. 

O TO i—i ospui? 
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