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1.1 Abstrakt 

V této práci jsem se zaměřil na biokatalyzátory a konkrétně na výrobu piva. Přiblížil jsem 

obecnou funkci katalyzátorů. Rozebral jsem katalytický konvertor a u biokatalyzátorů jsem 

se věnoval pouze enzymům. Popsal jsem celý postup výroby piva, suroviny užívané 

při výrobě a zjistil jsem údaje o spotřebě i několik zajímavostí. Poznal jsem mnoho druhů 

piva, jeho aspekty, podle kterých se dělí. Také jsem se zabýval vztahem stupňů piva 

a procentuálním obsahem alkoholu v pivě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Abstract 

In my work I was interested in biocatalysts and making beer. I wrote some information 

about catalysts, about catalytic converter and enzymes. I wrote about ingredients 

for production and some interesting things about beer consumption. I learned about many 

types of beers and that was very interesting. I also wrote about the other use of biocatalysts 

in the food industry. 
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1.3 Úvod 

V této práci vám chci přiblížit velmi důležitou funkci biokatalyzátorů. Zaměřím se 

na enzymy a to hlavně na výrobu piva. U výroby piva se budu věnovat výrobě, složení, 

zajímavostem i spotřebě. Stručně popíšu obecnou funkci katalyzátorů a poukážu na úlohu 

katalytického konvertoru.  

Práci na toto téma jsem si vybral kvůli tomu, že se zajímám o chemii a také proto, že bych 

se chtěl dále chemií zabývat. V osmé třídě mě uchvátila anorganická chemie a nyní si chci 

rozšířit znalosti z oblasti organické chemie a hlavně biochemie. 

Hlavním cílem mé závěrečné práce je obohacení o nové a zajímavé informace, které 

mohou být důležité v mém budoucím zaměstnání. Dalším z mých cílů v této práci je 

předání pár důležitých znalostí těm, kteří budou moji práci číst. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

5 

1.4 Katalyzátory 

Katalyzátory jsou látky, které urychlují nebo zpomalují průběh chemické reakce. Tyto 

látky z reakce vystupují nezměněné (zdánlivě se ji neúčastní). Jako katalyzátory se 

využívají mnohé sloučeniny (např.: V2O5), nebo i některé prvky (např.: Pt, Pd, Ni, Cu). 

Katalyzátory se využívají v průmyslu v chemických syntézách (výroba polyethylenu 

a polypropylenu) a jako nejznámější bych označil katalyzátor výfukových plynů.  

1.4.1 Katalyzátor výfukových plynů (Katalytický konvertor) 

Katalytický konvertor snižuje škodlivé látky ve výfukových plynech a přeměňuje je 

na méně toxické látky. Účinnost automobilových katalyzátorů je okolo 98%. 

V katalytickém konvertoru se primárně přeměňují tři složky: CO, NOX a CXHy na CO2, 

H2O a N2. Automobilový katalyzátor obsahuje vzácné kovy nanesené na reakční plochy 

nosiče. Většinou se využívají směsi platiny (oxidační část) a rhodia (redukční část). Nosič 

má jemnou strukturu podobnou včelím plástvím, která i při kompaktní velikosti 

katalyzátoru zaručuje velký povrch. Při teplotách 300 až 600 °C vznikají chemické reakce, 

které snižují obsah škodlivých látek. Nejdříve platina a rhodium štěpí oxidy dusíku 

na dusík (N) a kyslík (O) a potom platina a paládium slučují kyslík s oxidem uhelnatým 

a uhlovodíky. Výsledkem je nejedovatý oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). Katalytický 

konvertor se musí časem měnit, ale jeho minimální životnost by měla být na 160 000 km. 

 

Automobilový katalyzátor 
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1.5 Biokatalyzátory 

Biokatalyzátory jsou organické sloučeniny, které ovlivňují a usměrňují průběh chemických 

dějů v živých organismech. Dělí se podle funkce na enzymy, hormony a vitamíny. V této 

práci se zaměřím pouze na enzymy.  

1.5.1 Enzymy 

Jsou to jednoduché nebo složené bílkoviny, které jsou vytvářeny rostlinnými a živočišnými 

buňkami, snižující aktivační energii biochemických reakcí. Jsou nepostradatelné 

při metabolických procesech, při nichž vznikají nebo se rozkládají. Aktivita enzymů závisí 

především na koncentraci, teplotě a pH. Dělí se do šesti skupin: oxidoreduktasy, 

transferasy, hydrolasy, lyasy, izomerasy a ligasy. Věda, zabývající se enzymy se nazývá 

enzymologie. Enzymy se užívají v lékařství (např.: při poškození slinivky břišní). 

 

Enzym 
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1.6 Výroba piva 

Pivo je alkoholický nápoj vyráběný kvašením. Prvně bylo vyrobeno 

v Mezopotámii v 7. stol. př. n. l. V průměru obsahuje 4 až 7% alkoholu.  

1.6.1 Suroviny pro výrobu  

Nejdůležitější surovinou pro výrobu je kvalitní voda, proto musí být pivovar v její těsné 

blízkosti. Pro vyrobení jednoho litru piva je zapotřebí 4 až 8 l vody. 

číslo třída katalyzovaná reakce příklad 

1. oxidoreduktasy přenos elektronů (oxidace a redukce) 

mezi dvěma substráty 

laktátdehydrogenasa 

2. transferasy přenos charakteristických skupin mezi 

dvěma substráty 

alaninaminotrans-

ferasa ALT 

3. hydrolasy hydrolytické štěpení substrátů pepsin, trypsin, 

lipasa, α-amylasa 

4. lyasy nehydrolytické štěpení substrátů, 

spojení 2 molekul bez účasti ATP 

aldolasa 

5. isomerasty vzájemné přeměny izomerů glukosa-6-fosfátiso-

merasa 

6. ligasy slučování dvou molekul za současné 

spotřeby energie vniklé štěpením ATP 

synthetasy, DNA-

ligasa 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

8 

Druhou surovinou je chmel. Ten pivu dává charakteristickou nahořklou chuť a to díky 

chmelovým pryskyřicím a aroma vlivem silic. Nejvýznamnější odrůdou českého chmele je 

tzv. žatecký poloraný červeňák, který se tu pěstuje od 8. století. Tento chmel se řadí mezi 

nejkvalitnější na světě. 

Další složkou k výrobě je slad. Slad je naklíčené a usušené obilné zrno, převážně se užívá 

ječmenné, ale může se využívat i pšeničné. Vyrábí se sladováním ve sladovnách. Slad se 

využívá proto, aby pivo začalo kvasit. Dělíme jej na světlý a tmavý a posuzujeme u něj 

klíčivost. Nejnižší teplotou sušený světlý slad je vyráběn v Česku u piva plzeňského typu. 

Kvasinky jsou mikroorganismy používané v biotechnologické výrobě piva- pivovarské 

kvasinky. Pro svrchní kvašení jsou kvasinky zahřívány na cca 20°C a pro spodní kvašení 

na 5-10°C. 

1.6.2 Sladování 

Sladování je proces, při kterém dochází k rozštěpení škrobů na jednoduché, zkvasitelné 

cukry. Cílem je přeměnit ječmen na slad. Sladování zahrnuje 3 hlavní kroky: 

Prvním krokem je máčení, které spočívá ve zvýšení obsahu vody z cca 15% na 48% a trvá 

asi 3 dny. Jeho hlavním cílem je naklíčení ječmene. Dobré je ječmen při máčení 

provzdušňovat. 

Druhým úkonem je klíčení ječmene, při němž dochází k aktivaci mnoha enzymů. Provádí 

na podnosech ve vrstvě asi 10 – 15 cm tlustých a během klíčení se několikrát převrací. 

Klíčení trvá tak dlouho, až střelka dosahuje 3/4 délky zrna. 

Posledním krokem sladování je sušení sladu. Při sušení dochází ke zmenšení obsahu vody 

pod 2%. Dochází k deaktivaci enzymů a následně se zastaví všechny vegetační procesy 

a to zejména klíčení. Teplota sušení se postupně zvyšuje z 35 °C na 50 °C, poté na 60 °C 

a nakonec na 80 °C. 

1.6.3 Proces výroby piva 

Prvním procesem při výrobě je šrotování. Slad se nechává 4 až 6 týdnů odležet a to kvůli 

snížení vlhkosti zrn a tím i snížení míry poškození obalů zrn při šrotování. Obal zrna se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
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zachovává, protože při scezování slouží jako filtrační vrstva. Před rozdrcením zrn jsou 

ze sladu odstraněny nečistoty. 

Po šrotování přichází na řadu úkon zvaný vystírání. Podstatou vystírání je míchání sladu 

s vodou. Probíhá ve vystírací kádi při teplotě 38 nebo 53 °C. Obvykle se míchá se 

dohromady jeden díl sladového šrotu a čtyři díly vody. Tím v kádi vzniká hustá kaše, která 

se nazývá vystírka. 

Další fází výroby je rmutování. Je to štěpení složitých polysacharidů (škrobů) sladovými 

enzymy na zkvasitelné cukry. Třetina vystírky je přečerpána do rmutovacího kotle. Zde se 

asi 30 minut zahřívá na 70 až 73 °C. Tímto zde dochází k „ztekucení“ škrobu. Dále se 

teplota zvyšuje až ke 100 °C a tento rmut je přečerpá do zbylé vystírky. V této fázi se opět 

štěpí polysacharidy. Celý proces „ztekucení“ se opakuje. Po přidání druhého rmutu je 

teplota vystírky 73 až 75 °C. 

Následně se oddělují kapalné části rmutu od pevných zbytků sladu (sladového mláta) asi 

30 minut scezováním. Proces probíhá ve sladinové kádi a výsledkem je sladina, což je čirý 

roztok sladké chuti. 

Povařením sladiny a chmelu v mladinové pánvi po dobu 120 minut přechází ušlechtilé 

hořké látky chmele do roztoku. Výsledkem je horká mladina. 

Při zchlazování je mladina zchlazena v jednostupňovém deskovém chladiči na zákvasnou 

teplotu 8 °C. 

 Při kvašení dochází k přeměně zkvasitelných cukrů na alkohol a CO2. Teplota kvasícího 

zeleného piva se udržuje na maximální teplotě 11 °C. Hlavní kvašení probíhá u výčepních 

piv 7 dnů u speciálů 7 – 14 dnů. Po zkvašení se pivo zachladí a po odčerpání sedlých 

kvasnic se dává do sudů do sklepa. Zchlazená a provzdušněná mladina se po zakvašení 

pivovarskými kvasnicemi přečerpává do otevřených nádob, kde pivo bouřlivě kvasí. 

Při zchlazování je mladina zchlazena v jednostupňovém deskovém chladiči na zákvasnou 

teplotu 8 °C. 

 Při kvašení dochází k přeměně zkvasitelných cukrů na alkohol a CO2. Teplota kvasícího 

zeleného piva se udržuje na maximální teplotě 11 °C. Hlavní kvašení probíhá u výčepních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A1to
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sladina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BD%C4%8Depn%C3%AD_pivo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BD%C4%8Depn%C3%AD_pivo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BD%C4%8Depn%C3%AD_pivo&action=edit&redlink=1
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piv 7 dnů u speciálů 7 – 14 dnů. Po zkvašení se pivo zachladí a po odčerpání sedlých 

kvasnic se dává do sudů do sklepa. Zchlazená a provzdušněná mladina se po zakvašení 

pivovarskými kvasnicemi přečerpává do otevřených nádob, kde pivo bouřlivě kvasí. 

Dalším procesem je dozrávání. Probíhá v uzavřených tancích při tlaku 1,0 atm. a teplotě 

do 2 °C. Výčepní piva zde leží asi 20 dnů a ležáky až 60 dnů. 

Následuje filtrace na svíčkovém křemelinovém filtru, kde se zcela odfiltrují kvasinky. 

Při posledním úkonu se pivo stáčí do sudů, plechovek či lahví. 

 

1.6.4 Druhy piva 

Pivo můžeme dělit dle mnoha aspektů. Dříve se pivo členilo pouze podle stupňovitosti 

(koncentrace) původní mladiny, která určovala obsah alkoholu a udávala se 

v hmotnostních procentech (% hm.). Podle toho se pivo dělí na výčepní (do 10 % hm.), 

na ležáky (11 - 12,5 % hm.) a piva speciální (nad 12,5 % hm.). Se stupňovitostí piva 

souvisí i obsah alkoholu, který je udáván v objemových procentech (% obj.)- např. 8% 

piva obsahují přibližně 2 % obj. alkoholu, 10% výčepní piva okolo 3 % obj. alkoholu 

a 12% ležáky 3,5 - 4 % obj. alkoholu. 

Dalešický pivovar 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BE%C3%A1k_(pivo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emelina
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Pivo můžeme dělit také podle barvy na světlé, polotmavé, tmavé a řezané, nebo podle 

přidaných látek, způsobu kvašení, obsahu určitých surovin na výčepní, ležáky, speciální, 

portery, se sníženým obsahem alkoholu, se sníženým obsahem cukrů, pšeničné, 

kvasnicové, nealkoholické, bylinné, lehké… 

   

 

 

1.6.5 Spotřeba piva 

Na prvním místě ve spotřebě piva se průběžně ČR střídá s Německem. V roce 2014 jeden 

Čech spotřeboval průměrně 143 l piva za rok, Němec průměrně 110 l piva a Rakušan 108 l 

piva ročně. Čína obsadila první místo v celkovém objemu vypitých piv a to 54 miliard 

litrů, avšak na jednoho Číňana ale připadá pouze 40 litrů piva.  

Různě druhy piva 
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Spotřeba piva v Evropě 2014 v procentech 

ČR (14,30%) 

Německo (11,00%) 

Rakousko (10,80%) 

Estonsko (10,40%) 

Polsko (10,00%) 

Irsko (9,30%) 

Rumunsko (9,00%) 

Litva (8,90%) 

Chorvatsko (8,20%) 

Belgie (8,10%) 

 

1.7 Další užití biokatalyzátorů v potravinářství 

Využívání biokatalyzátorů v potravinářství se nazývá biotechnologie. Biotechnologie jsou 

postupy výroby, při kterých se využívá činnost živých organismů (např. bakterií, plísní, 

hub a kvasinek při výrobě vína, sýrů, tvarohu, kefíru, jogurtu a při již zmiňované výrobě 

piva). 

Mnohé potraviny vyrobené biotechnologiemi jsou prospěšné pro naše zdraví a to díky 

látkám, které obsahují (např.: acidofilní mléko obsahuje ušlechtilé druhy mléčných 

bakterií, které napomáhají trávení a jsou dobré pro střevní mikroflóru- lactobacillus 

acidophilus).  

  

Různé druhy piva 

Acidofilní mléko 
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1.8 Závěr 

Práce na tomto tématu mě bavila a myslím, že mi prospěla návštěva pivovaru v Dalešicích, 

která byla přínosná k získání informací i vlastní zkušenosti s pivní výrobou. Zde jsem 

na vlastní oči viděl stroje a místnosti, kde se pivo vyrábí. Domnívám se, že se mi podařilo 

najít všechny důležité informace a obohatit své vědomosti tak, jak jsem předpokládal. 

Práce dopadla podle mých představ a jsem rád, že jsem si vybral takto zajímavé téma. 

Doufám, že všem, kteří budou moji práci číst, budou nabídnuty nové a zajímavé poznatky 

a pochopí důležitost biokatalyzátorů pro náš život.  
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2016 _______________________  

           podpis  
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