
VÝROBA  PIVA



ZÁKLADNÍ  SUROVINY  PRO VÝROBU  PIVA

 SLAD

 CHMEL

 VODA

 PIVOVARSKÉ   KVASNICE 

Slad označujeme naklíčené a usušené obilné zrno ječmene. 

Chmel je vytrvalá rostlina. Po chemické stránce obsahuje následující složky: vodu, 

pryskyřice, chmelové silice, lipidy a vosky, proteiny, aminokyseliny, polyfenoly, celulózu, 

pektiny a minerální látky. Pro kvalitu piva mají největší význam polyfenoly, silice a 

chmelové pryskyřice.

Pro výrobu piva se chmel v České republice pěstuje ve třech oblastech: Žatecko, Ústecko 

a Tršicko.

Voda-vlastnosti vody ovlivňují základní kvalitu a vlastnost piva. 



PŘÍPRAVA   SLADU

Slad se vyrábí z ječmene. Ječmen se máčí ve vodě, 

což v něm vyvolá proces klíčení. Ten je důležitý pro 

započatí různých enzymatických procesů, které 

původní obilovinu vlastně přemění na 

slad. Na závěr se slad suší. Tím jsou zastaveny 

všechny probíhající enzymatické procesy. Poslední 

fází přípravy sladu je šrotování. Dobře vysušený slad 

se při tomto procesu mechanicky rozdrtí, a je tak 

připraven na další fázi výroby.  



VYSTÍRÁNÍ

Slad namletý na sladový šrot se míchá s vodou. 

Procesu míchání se říká „vystírání“ a provádí se 

ve vystírací kádi. Cílem je převést do roztoku ve 

vodě rozpustné látky. 



RMUTOVÁNÍ

Fáze rmutování je typická pro výrobu českého 
piva. Účelem procesu je uvolnění co nejvíce 
extrahovatelných látek do roztoku. Přibližně 1/3 
směsi vody a šrotu o teplotě 40 stupňů Celsia, se 
ve rmutovací pánvi zahřeje na teplotu 50 stupňů 
Celsia, pak na cca 70 stupňů Celsia. Rmut se 
potom přečerpá do vystírací kádě. Roztok má 
světložlutou zakalenou barvu. Rmutování se 
opakuje dvakrát až třikrát. 



SCEZOVÁNÍ

Scezování sladiny se děje v scezovací kádi. Při 

tomto se odděluje sladina od zbytků sladového 

šrotu a získává se tak čirý roztok sladiny bohatý na 

využitelné látky. Scezování probíhá tzv. samofiltrací, 

kdy pluchy vytvoří v roztoku filtrační  vrstvu. 

Pluchy=přeměněné listy tvořící obal u klásků trav. 



CHMELOVAR

Vaření sladiny s chmelem . Technologický postup a 
přidávání dalších surovin  je typické pro určitou 
značku piva. Během chmelovaru by se mělo odpařit 
8-10% vody z roztoku, zabraňuje se rozkladu dalších 
sacharidů. Vařením se mladina sterilizuje. Z  chmele 
se uvolňují hořké látky, které dávají pivu jeho typicky 
hořkou chuť. 



CHLAZENÍ

Při chlazení dochází k poklesu teploty ze 70 

stupňů Celsia na 8 až 9 stupňů Celsia. 



KVAŠENÍ 

Kvašení mladiny probíhá v tzv. tancích nebo na tzv. spilkách s 
otevřenými vanami. Mladina se provzdušní a přidají se k ní 
kvasinky  Saccharomyces cerevisiae. Tento kmen byl po 
staletí speciálně vyšlechtěn pro odolnost vůči chladu. Během 
kvašení mladiny převážná část cukerných buněk zkvasí na 
ethanol C2H5OH, oxid uhličitý CO2 a vedlejší produkty. 

Kvasinky kleslé ke dnu se odčerpávají a po regeneraci se 
znova používají.  Výsledkem je tzv. mladé pivo. 



DOKVAŠOVÁNÍ   (LEŽENÍ)

Při nízkých teplotách pomalu dokvašuje zbylý 

extrakt  kvasnicemi, pivo se čiří, sytí vznikajícím 

oxidem uhličitým CO2 a dozrává. Mladé pivo je 

uloženo v tancích  v ležáckých sklepech. 



FILTRACE

Filtrací se z piva odstraňují kalicí látky, zvýší se 

čirost piva. Jako filtrační materiál se používají 

syntetické tkaniny, křemelina, perlity, membrány z 

plastu, kovu a keramiky. 



DRUHY  PIVA

Dle barvy:

- světlé pivo

- tmavé a polotmavé pivo

- řezané pivo 

Podle obsahu původního extraktu mladiny (EPM),

dělíme česká piva na: 

- stolní piva (do 6%)

- výčepní piva (7až 10%)

- ležáky (11 až 12%)

- speciály (13% a více)

- portery (tmavé pivo s 18% a více) 

Podle obsahu alkoholu: 

- piva se sníženým obsahem alkoholu 

- nealkoholická piva 

- alkoholická piva  

Podle speciální úpravy: 

- piva se sníženým obsahem cukru 

- pšeničná piva 

- kvasnicová piva

- ochucená piva 



STUPŇOVITOS PIVA

Mnozí konzumenti se mylně domnívají, že 

stupňovitost piva je rovna obsahu alkoholu v 

nápoji v %, ale 10 stupňové pivo neobsahuje 10% 

alkoholu. Jedná se o omyl. Legislativně dokonce 

již nesprávné označení. Zkratka EPM označuje 

obsah všech látek v mladině před kvašením. 12 

stupňové pivo má tedy 12% těchto látek a obsah 

alkoholu je v rozmezí 4-5 obj.%.


