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PIVO – PIVOVAR

Sýpka, šrotovník

Přetlačné tanky

SPILKA

LEŽÁCKÉ SKLEPY

VARNA

Stáčírna láhvíZdroj: www.pivovyskov.cz

Stáčírna KEG



Schéma výroby – tradiční postup

Zdroj: brožura České pivo - MZe



Schéma pivovaru s možným použitím našich zařízení
HDS - dávkování kvasnic
OSS - provzdušňování mladiny
DGS - modulární systém pro odplynění vody
HGB - systém dávkování odplyněné vody
CDS - systém karbonizace
NDS - systém nitrogenace
CRS - systém karbonizace, dekarbonizace a redukce kyslíku
FPS - průtokový pasterZdroj: www.centec.cz

„Moderní“ způsob výroby piva



Druhy piv - I
I. SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA – Belgie, Francie, Nizozemí
• Lambik – Belgie
• Gueuze (Geuze) – perlivé pivo
• Kriek – perlivé pivo s třešněmi
• Frambozen – perlivé pivo s malinami
• Faro – směs Lambiců s hnědým cukrem nebo karamelem

II. SVRCHNĚ KVAŠENÁ PIVA
• pšeničná piva – Belgická, Berlínská, Bavorská
• Ale – ovocné aroma (Britské, Belgické, Americké) 
• Stout – sladké tmavé pivo
• Porter – tmavé pivo příbuzné stoutu
• německá svrchně kvašená piva (Altbier, Kolsch)
• francouzská svrchně kvašená piva - Biere de Garde 

III. SPODNĚ KVAŠENÁ PIVA
• ležáky (Pilsner, Dortmund export, Bock, Kellerbier, Oud bruin)



Druhy piv - II

Plzeňský typ světlý nebo tmavý ležák:

Česká kategorizace podle stupňovitosti původní mladiny
• lehké pivo do 7,99%
• výčepní pivo        od 8,00 do 10,99%
• ležák                   od 11,00 do 12,99 %
• speciální pivo      od 13,00%+        (nejsilnější 36%)

• nealkoholické pivo do 0,49% obj.alkoholu.



Degustace piva
Při degustaci piva se hovoří o Degustačních smyslových zkouškách
• Intenzita vůně.

– celková vůně piva by měla být slabá až střední , sladěna v harmonický celek
– zdrojem nepříjemných vůní piva  - nekvalitní suroviny, chyby v technologii a hygieně
– projev stárnutí piva, oxidace a zkázy piva – kyselost.

• Říz (recentnost) piva.
– zda je pivo dobře nasyceno kysličníkem uhličitým
– pokud má pivo správný říz - osvěží
– České pivo má mít velmi silný říz

• Plnost chuti
– dána pocitem hutnosti v ústech
– jev je způsoben přítomností zbytkového extraktu v pivu alkoholem
– České pivo je charakteristické střední a silnější plností

• Hořkost
– dána přítomností hořkých kyselin z chmele
– hodnotíme  intenzitu hořkosti charakterizovanou prvním vjemem po napití
– České pivo - obvykle slabě drsná až jemná hořkost

• Cizí chuť
– stejně jako u vůně může pivo obsahovat cizí  chutě

• Další vlastnosti hodnocené při smyslových zkouškách
– čirost
– pěnivost
– barva piva. jiskra, 3-4 cm, tmavější

Všechny složky musí být ve vzájemné rovnováze, vybízet k dalšímu napití – pitelnost piva



Co je České pivo
České pivo je chráněným zeměpisným označením 

Evropské unie, jehož účelem je
zachovat dobré jméno a kvalitu piva vyráběného na území České 

republiky

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) České pivo bylo zapsáno Nařízením Rady (ES) 
č. 1014/2008,

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP)).
Cílem zápisu do rejstříku je chránit tradici českého pivovarnictví, technologii výroby, 

kvalitu piva a předcházet vzniku napodobenin, které by se za české pivo mohly vydávat a 
zneužívat tak jeho jedinečných vlastností. 

Dále jde o to, aby nebyl za české pivo označován výrobek vyrobený v České republice
netradičními metodami nebo vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí.


