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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá odpady vyprodukovanými z pivovarnictví. Nejprve 

jsou popsány základní informace o sloţení piva. Dále popisuje jednotlivé kategorie 

odpadů. Jako první jsou popsaný odpady, které slouţí především jako vedlejší druhotné 

suroviny, poté kategorie odpadů ostatních, pod kterou spadají jak recyklovatelné odpady, 

tak odpady z čistíren odpadních vod.  

 

Abstract 

This thesis deals with the waste produced from this brewery. It first describes the 

basic information on the composition of beer. It also describes the different categories of 

waste. The first is described by management, which serves primarily as a secondary raw 

material side, then the other waste categories, which include both recycle wastes and 

wastes from sewage treatment plants. 
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1. Úvod 

Počátky pivovarnictví sahají aţ do doby starého Egypta. Technologie výroby piva 

procházela po staletí různými změnami vlastně aţ doposud. Výroba a samotná konzumace 

piva má tedy bohatou a velmi pestrou historii. V dnešní době je pivo řazeno mezi 

nejvýznamnější alkoholický nápoj na celém světě. Neexistuje snad člověk, který by za svůj 

ţivot tento lahodný mok alespoň jednou neochutnal, nebo se s ním nesetkal.  

V ČR se pivo vaří spoustu let a zachovalo si také velmi bohatý historický 

charakter. Pivo spolu s hokejem patří v České republice mezi nejpopulárnější a největší 

symboly. České pivo si nezískalo uznání jenom díky lahodné nahořklé chuti, výraznému 

aroma a obsahu alkoholu, ale také vedlejšími produkty, které jsou vyprodukovány během 

nebo po výrobním procesu. Nápoj mimo jiné obsahuje hodně minerálních látek, snad 

nejznámějším je vitamín B, působí také velmi dobře na trávicí systém lidského organismu. 

Při samotné výrobě se vyprodukuje velké mnoţství odpadu. Výrazná část odpadů 

se vyuţívá jako vedlejší produkty např. v zemědělském průmyslu, kde jsou vyuţívány jako 

kvalitní druhotná surovina - krmivo. Dále jsou to tzv. recyklované odpady např. sklo, 

lepenka a etikety. A v neposlední řadě samotný odpad, který nemá jiné druhotné vyuţití. 

Odpady a jejich vyuţitím se bude věnovat tato bakalářská práce. 
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2. Cíl práce 

Seznámení s odpady vyprodukovanými z pivovarnictví, jejich druhotné vyuţití, 

recyklace a v neposledním případě likvidace. 
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3. Základní informace 

Pivo je alkoholický tradiční nápoj, který má v České republice dlouholetou 

tradici, nicméně neobsahuje jenom mnoţství alkoholu, ale také mnoho jiných produktů 

např. mnoţství vody, sacharidy, bílkoviny, hořké látky chmele, oxid uhličitý, vitamíny a 

také minerální látky. 

3.1 Látky obsažené v pivu 

Minerální látky jako jsou draslík a vápník mají velký význam v pivu, kromě 

těchto minerálů je v pivu obsaţeno i mnoho dalších minerálů v přiměřeném mnoţství např. 

chloridy, fosfor, hořčík a křemík. Nejvýznamnějšími vitamíny obsaţenými v produktu jsou 

vitamíny skupiny B – thiamin (3% denní spotřeby v jednom litru piva), které jsou 

významné pro několik metabolických procesů a také funkci nervového systému, dále 

riboflavin (20%), pyridoxin (31%), niacin (45%) a kyselina listová (52%). 
10]

 

Pivo má nejen schopnost uhasit ţízeň, ale také dodat našemu organismu výţivné 

látky. 
6]

 Významné látky obsaţenou v pivu jsou zejména tzv. chmelové. Tyto látky kladně 

působí na trávicí organismus a také značně podporují chuť k samotnému jídlu. 
10]

  

Tabulka 1 Nutriční a energetická hodnota piva 
1]

 

Látky, energie Obsah v 1 litru piva 

Energie 1600 kJ (380kcal) 

Bílkoviny 4g 

Celkové sacharidy 27g 

Jednoduché cukry 4g 

Ethanol 37g 

Tuk Stopy 

Vláknina 3g 

Sodík 0,04g 
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3.2 Škodlivé látky  

V pivu jsou také škodlivé látky, které se dostávají do produktu přímo 

s přidávanými surovinami nebo vznikají při výrobě, popřípadě jsou z pomocných látek či 

technologického zařízení.  

N-nitrosaminy, také označované jako těkavé nitrosaminy, tyto látky povaţujeme 

za nejvíce škodlivé. Látky vznikají oxidací dusíku v průběhu hvozdění 

s aminosloučeninami sladu. Při činnosti bakterií rodu Bacillus v procesu rmutování nebo 

přímo v hlavním kvašení se můţe vytvářet další řada nitrosaminů, jsou to tzv. 

nitrososloučeniny (ATNC – Apparent Total Nitroso Compounds), které na rozdíl od 

nitrosaminů nejsou těkavé. Dalšími látkami jsou dusitany, které vznikaly redukcí 

dusičnanů. Jejich zjištění bylo velmi náročné a také problematické, protoţe při kvašení 

stoupá kyselost piva a díky tomu se dusitany přeměnily na oxidy dusíku, které následně 

vymizely. Přídavkem tetracyklinu k vzorkům kvasící mladiny došlo ke sníţení dusitanů. 

Následujícími škodlivými látkami jsou těţké kovy a další prvky jako (Pb, Cd, Hg, Cr, Ni, 

As, Se, Sr, Be).  Těţké kovy jsou nejčastěji obsaţeny ve vodách nebo surovinách, které 

jsou aplikovány při výrobě. V pivovarském procesu jsou následně koncentrovány v mlátu 

nebo v průběhu kvašení, kde dochází k reakcím se sulfanem. Limitní obsah těţkých kovů a 

dalších škodlivých látek jsou uvedeny v tabulce 2.  

Dalšími škodlivými látkami jsou mykotoxiny. Jsou to toxické látky, které vznikají 

působením plísní. Mají obrannou funkci pro přeţití i kdyţ nejsou ţivotně důleţité pro 

rozmnoţování plísní.. Jsou to toxické látky, které vznikají působením plísní. Největší 

skupinou díky vysoké karcinogenitě jsou aflatoxiny a ochratoxiny. Nebezpečné jsou skryté 

mykotoxiny ve formě glukosidů, které mohou hydrolyzovat a také zvyšovat mnoţství 

mykotoxinů ve finálním produktu. 

Ze sladu vznikají škodlivé látky, které nazýváme PAU (Polycyklické aromatické 

uhlovodíky). Škodlivé látky pocházející z nátěru technologického zařízení se nazývají PCB 

(Polychlorované bifenyly), u kterých by neměl obsah být vyšší neţ 0,5mg/kg. 
1]
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Tabulka 2 Limity obsahu těžkých kovů, dusičnanů, organických látek a mykotoxinů v pivu 

v ČR 
1]

 

Látka Limitní obsah (mg/kg) 

Arsen 0,2 

Cín 100,0 

Hliník 5,0 

Chrom 0,1 

Kadmium 0,01 

Měď 5,0 

Nikl 1,0 

Olovo 0,05 

Rtuť 0,003 

Zinek 50,0 

Ţelezo 20,0 

Dusičnany 50,0 

Chlorované alifatické uhlovodíky 0,07 

Polyaromatické uhlovodíky 0,0005 

Ftaláty  2,0 

Polychlorované bifenyly  0,5 

Histamin 20,0 

Aflatoxin B1 0,02 

Aflatoxiny ( B1+B2+G1+G2) 0,008 

Sterigmatocystin 0,005 

Patulin  0,05 

Ochratoxin A 0,005 
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3.3 Složení piva 

Mezi hlavní suroviny při výrobě patří voda, chmel, slad a v neposlední řadě 

kvasinky. 

3.3.1 Voda 

Při samotné výrobě piva a v dalších procesech, které s ní souvisí, je voda nedílnou 

součástí. To ukazuje i fakt, ţe při samotné výrobě je potřeba velké mnoţství vody. 
10]

 Při 

výrobě jednoho litru piva se spotřebuje sedm aţ dvanáct litrů vody.  V pivovarském 

procesu se voda dělí do dvou skupin a to na vodu varnou, která se vyuţívá při vaření a 

vodu uţitkovou, která je potřebná při mytí a čištění. 
3] 

 

3.3.2 Chmel 

Surovina, která má charakteristickou nahořklou chuť díky mnoţství kyselin 

obsaţených ve chmelu. 
3] 

Obsah chmelových pryskyřic, polyfenolů a silic jsou hlavní 

sloţkou pro určení kvality chmele. Pryskyřice je charakteristická svou nahořklou chutí, 

kdeţto silice chmelovým aroma. Polyfenoly mají svůj význam při sráţení 

vysokomolekulárních bílkovin. 
11]

 

3.3.3 Slad 

Slad se vyrábí buď z ječmene – ječný slad, nebo z pšenice – pšeničný slad. Dále 

se rozlišuje podle barvy a to zejména nastavením teploty sušícího vzduchu. Při nastavení 

niţší teploty slad dostává barvu světlejší, kdeţto při vyšším nastavení získávají barvu 

tmavější. Na závěr procesu ze z vysušeného sladu odstraní poškozená zrna, kořínky a 

prachu, poté se přivádí do tzv. sila, kde musí odleţet potřebnou dobu před dalším 

zpracováním. 
3]

 

3.3.4 Kvasinky 

Při výrobě piva má největší význam kvasinka Saccharomyces cerevisiae. 

Kvasinky se dělí na svrchní a spodní, odlišují se od sebe podle toho, na jaký druh výroby 

piva jsou vyuţívány. Svrchní pivovarské kvasinky se pouţívají na výrobu piv v teplotním 

rozmezí a svrchní 18 aţ 22°C s vynášením kvasnic do horní části nádoby. Spodní 
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pivovarské kvasinky se pouţívají na výrobu leţáku v teplotním rozmezí 7 aţ 15°C se 

sedimentací na spodu nádoby.  
1]

 

4. Kategorie odpadů 

Mnoţství odpadů, vyprodukovaných z pivovaru, není nijak závaţně škodlivé pro 

ovzduší. Dochází ale výrazně ke znečištění odpadních vod. V tabulce 3 jsou uvedeny 

pivovarské odpady. 
13]

 Tyto odpady lze rozčlenit do čtyř kategorií.  

První kategorii tvoří tzv. vedlejších produktů. Patří mezi jednu 

z nejvýznamnějších odpadních produktů z pivovaru, co se týče objemu. Mají velký 

význam převáţně jako druhotná surovina – krmiva. Patří zde zejména sladový květ, 

kvasnice a sladové mláto. 

Druhou kategorii jsou ostatní odpady, kde spadají odpady z technologie výroby, 

jako jsou křemelina a hořké kaly. Do této kategorie patří i skleněné střepy, kovy, plasty, 

etikety, kartony a také dřevěné palety. V neposlední řadě jsou zde zahrnuty odpady 

objemové – z administrativy, komunální odpady. 

Třetí kategorii odpadů jsou odpady nebezpečné. Jsou označovány jako odpady 

z údrţby a to zejména: oleje, baterie, zářivky, mazadla, oxid uhelnatý, oxidy síry a dusíku 

viz kapitola 2.2 Škodlivé látky 
5],7]

 

Čtvrtou kategorie jsou kaly z čistíren odpadních vod, definované podle 

§25 odpadovém zákona. 
12]
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Tabulka 3 Výskyt pivovarských odpadů 
1]

 

Odpad Průměr Rozpětí 

Vedlejší produkty (kg/hl) Nad 12,6 17,7 – 21,9 

Z toho mláto: Nad 10 16 – 19 

    Kvasnice 2,5 1,7 – 2,9 

    Odpad z čištění sladu a ječmene 0,125 - 

Recyklovatelný odpad   

    Sklo 0,84 0,3 – 0,6 

    Kovy 0,018 0,01 – 0,06 

    Plasty 0,053 0,01 – 0,06 

    Papír 0,29 0,18 – 0,38 

    Kartony  0,038 0,04 – 0,4 

    Odpady na skládku: 2,0 0.42 – 0,73 

Z toho křemelina 2,0 0,4 – 0,7 

    Dřevo 0,007 0,017 - 0,03 

Nebezpečné odpady 8,0 - 

Mezi nejvýznamnější organické sloţky znečištění odpadních vod patří mláto (40 

%) a kvasnice, které můţe být jak várečné tak staţkové (40 %). Dalšími, ale taky značně 

podstatnými sloţkami znečištění, jsou výstřelková voda (tzv. patoky), kaly, odpadní 

filtrační materiál, protláčky, dotáčky a odpadní pivo. 
13] 

4.1 Vedlejší odpadní produkty 

Tato kategorie se povaţuje za jednu z největších odpadních produktů 

vyprodukovaných z pivovarnictví a to převáţně díky tomu, ţe se jedná o druhotné suroviny 

tzv. vedlejší produkty. Při výrobě a distribuci krmiv musí být splněny podmínky pro 

nepřekročení zdravotní nezávadnosti a zároveň nesmí být překročeno mnoţství 
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neţádoucích látek. Lze jej dále rozdělit do tří skupin a to na sladové mláto, sladový květ a 

v neposlední řadě kvasinky. 
5]

 

4.1.1 Sladové mláto 
Hlavním místem kaţdého pivovaru je varna viz obrázek 1. Prvním krokem ve 

varně je uskutečňován ve vystírací kádi, kde se postupně začne slad míchat s vodou při 

určité teplotě. Poté ve rmutovacím kotli začne vyhřívání vystírky, při kterém se ze škrobu a 

bílkovin sladu uvolňují látky, které pak tvoří tzv. extrakt. Tento extrakt se postupně začne 

rozpojovat ve scezovací kádi, která je zobrazena na obrázku 2. Na dně kádě se postupně 

usazují zbytky sladových zrn. Z nerozpustné části tohoto sladového zrna se stane odpadní 

materiál a také druhotná surovina tzv. mláto. Touto přirozenou filtrací je získán roztok 

extraktu nazývaný sladina. Ta je přiváděna do chmelovaru, kde se vaří s chmelem a 

dalšími chmelovými produkty, které pivu dodávají nahořklou chuť - výsledkem je mladina. 

6]
 

Obrázek 1 Varna v pivovaru Ostravar 
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Obrázek 2 Vnitřek scezovací kádě 

 

V mlátě i nadále zůstává menší podíl extraktu, který by ale neměl přesáhnout 

1,3% z jeho počáteční hmotnosti. Při scezovacím procesu se ze 100 kg suroviny 

vyprodukuje mezi 110 aţ 120 kg mokrého mláta, které obsahuje aţ 80% vody. Mláto 

obsahuje dále i podíl dusíkatých látek, bílkovin, celulosy, lipidy a popeloviny. Je 

vyuţíváno jako kvalitní a hodnotné krmivo jak v čerstvém, konzervovaném nebo sušeném 

stavu pro všechna hospodářská zvířata. Má významný podíl na kvalitě mléka a zdraví 

zvířat. V krmné dávce je obsah minerálních látek oproti obilným šrotům pozměněn a to 

tak, ţe obsah vápníku je zvýšen a obsah fosforu a draslíku je naopak sníţen. Mláto je tedy 

zdrojem převáţně dusíkatých látek, méně pak obsahem energetické hodnoty. Díky 

vysokému obsahu dusíkatých látek je nejvhodnější do krmných dávek skotu a zejména 

dojnic. Je výhodným finančním zdrojem, jeho obsah zlevňuje krmnou dávku.  

V některých zemích je sušené mláto vyuţíváno také v pekařském průmyslu do 

originálních produktů. Také je moţno jej vyuţít jako přísadu do stavebních materiálů, kde 

zpevňuje pórovitost materiálu. 
1],7],14]
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Tabulka 4 Základní složená sladového mláta 
1]

 

Obsah složky (%) Mokré mláto Suché mláto 

Voda 75,0 – 80,0 10 

Vyloţitelný extrakt 0,5 – 1,0 4 – 5 

Veškerý extrakt 1.5 – 3,0 5 – 8 

Dusíkaté látky 5 23 

Stravitelné bílkoviny 3,5 15 

Mláto se můţe i konzervovat neboli silážovat a to buď, dlouhodobě nebo 

krátkodobě. Siláţování je ekonomické z důvodu, ţe příznivé působí na ţivotní prostředí. 

Dochází k zamezení siláţních šťáv a vzrůstání sušiny na optimální hodnotu. 
7]

 

Krátkodobá konzervace se vyuţívá převáţně v letních měsících a je vhodná pro 

dobu 1 - 3 týdnů. Prvním postupem je nechat uleţet, aby došlo k odtoku přebytečné vody. 

Poté se upraví na poţadovanou velikost a jeho povrch se vyhladí. V neposlední řadě se 

přikryje siláţní plachtou a dostatečně se zatíţí a utěsní. Dlouhodobá konzervace se provádí 

do siláţových vaků nebo do jámy. Vaky jsou vyrobeny z polyethylenu a jsou výhodnější 

zejména díky lepší manipulaci a uloţení. Je moţné naplnění těchto vaků provádět přímo 

z auta viz obrázek 3. Tohle zařízení je vhodné i zejména díky sníţení sekundární 

kontaminace mláta mikroorganismy. 
14]

 

Obrázek 3 Silážní vaky 
15]
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Poradce pro výţivu zvířat z firmy AgroKonzulta – poradenství, s.r.o., pan Ing. 

František Mikyska, prezentoval výsledky provozního pokusu siláţování pivovarského 

mláta, které se konalo v roce 2010 v Mistrovicích poblíţ Ústí nad Orlicí. Cíle konzervace 

byly dva a to: zamezení odtoku šťáv a stabilita hmoty po dobu minimálně tří měsíců, po 

níţ následovalo zkrmování. „Pivovarské mláto se nejdříve promíchalo se sladovým květem 

v poměru 88 : 12 a přidal se konzervační přípravek Kemisile 2000 plus v dávce čtyři litry 

na jednu tunu hmoty. Byl naskladněn siláţní vak a po třech měsících se začalo zkrmování,“ 

9]
 

4.1.2 Sladový květ 

Ve sladařství je jednou z nejvýznamnějších druhotných surovin. Obsahuje vysoký 

obsah bílkovin, ale také minerální látky, vitamíny a enzymy. Je zvířaty dobře přijímán a 

působí dobře na laktaci. Podporuje chuť k dalšímu jídlu svými aromatickými účinky. 

Uplatňuje se tedy ve směsných krmných dávkách. Obsah denní dávky z jádra by neměl 

překročit hranici od 10 do 15%. Při překročení dávky dochází k hořknutí mléka. 
7]

  

4.1.3 Pivovarské kvasinky 

Pivovarské kvasinky jsou získávány v procesu hlavního kvašení, které můţe 

probíhat několika způsoby. Při tomhle procesu je hlavním účelem převedení 

extraktu obsaţeným v mladině na alkohol a oxid uhličitý. Hlavní kvašení mladiny se 

provádí v kvasných nádobách, které mohou být otevřené nebo uzavřené. Materiál kvasné 

kádě musí být zhotoven z neutrálního materiálu vůči pivu. Tyto nádoby jsou umístěný 

v prostoru, který se nazývá tzv. spilka neboli kvasírna, která je znázorněna na obrázku 4.  

Při výrobě piva a jiných alkoholických nápojů je opět zodpovědná kvasinka rodu 

Saccharomyces cerevisiae. Výsledkem dosaţení kvalitního nápoje jsou kvalitní kvasnice, 

které jsou lehko kontrolovatelné snadnými metodami. Existují dva druhy pivovarských 

kvasinek tzv. svrchní pivovarské kvasinky a spodní pivovarské kvasinky. Svrchní kvasinky 

S. cerevisiae, jejichţ název vznikl od toho, ţe po proběhnutí kvašení je  většina jejich 

buněk  vynášena na povrch fermentační kapaliny a tvoří na ní hustou pěnu. Naproti tomu 

spodní pivovarské kvasinky S. cerevisiae (carl-sbergensis) sedimentují na dně kvasné 

nádoby. 
1]
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Obrázek 4 Spilka s otevřenými kvasnými káděmi v pivovaru Ostravar 

 

Ve spilce probíhá kvašení několik dní, podle pouţití druhu kvasinek. Kvašení 

probíhá ve čtyřech fázích, v první z nich začíná po 12 aţ 24 h zakvašovat. Při zakvašování 

dochází k uvolňování oxidu uhličitého a tvoření pěny na hladině. Pěna se po určité době 

začne stahovat směrem ke středu kádě a to je známka, ţe první fáze je u konce. Druhá fáze 

začíná podstatně rychleji neţ první, po zhruba 36 h od začátku kvašení se začínají vytvářet 

na hladině pěnové bílé krouţky. U hlavního kvašení je podstatná teplota kvašení, ta se 

začne postupně navyšovat právě ve druhé fázi kvašení. Tento proces probíhá zhruba dva aţ 

tři dny. Při třetí fází tzv. vysoké, se začne projevovat výrazný význam kvasnic. Bílá barva 

krouţků se začne přeměňovat v barvu hnědou. Tuto přeměnu má na starosti značně aktivní 

produkce oxidu uhličitého, která z mladiny vynáší na povrch různé kaly a zbarvuje pěnu do 

hněda. Poslední a tedy čtvrtou fází je stejnoměrné propadávání krouţků a vytváření 

hnědého povlaku na povrchu piva. Barva se začne postupně měnit z hnědé do rezavé a ve 

výsledné fázi aţ do hnědočerveného odstínu. Úbytky extraktu za 24 h nepřesahují 

tříprocentní hranici a tudíţ je hlavní kvašení u konce a z mladiny se vytvořilo mladé pivo. 

Poslední fází hlavního kvašení je dokvašování, které probíhá v leţáckých tancích. Pivo se 

v tancích dozrává a nasycuje se oxidem uhličitým. Uleţelé a dokvašené pivo je následně 

podrobené procesu filtrace. 
3]
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Obrázek 5 Detailní náhled pivovarských kvasinek 

 

V současné době probíhá v Ostravském pivovaru Ostravar výrazná rekonstrukce a 

modernizace spilky. „Zatímco varna představuje srdce pivovaru, na spilce se z mladiny 

vyrobené na varně stává alkoholický nápoj, coţ je v procesu výroby piva samozřejmě 

klíčový okamţik,“ vystihuje podstatu investice pro pivovar Ostravar Richard Kornas. 

Významný projekt bude dokončen v letošním roce a celá modernizace tohoto zařízení 

vyjde částku tří milionů českých korun. Mimo to Ostravský pivovar se chystá 

zmodernizovat také propagační stanici na vlastní kvasnice, druhou část modernizace 

chlazení, která by měla zmírnit spotřebu energie a v neposlední řadě postavit nový mlýn na 

ječmen. V součtu všech nových technologických vymoţeností, které budou realizovány, 

zaplatí Ostravský pivovar přibliţně 20 miliónů korun. 
17]

 

Kvasinky jsou ţivým organismem, který tvoří kolonie jednoduché buňky 

klasifikované jako houby. Roste dostatečně rychle, pokud má k dispozici podmínky teplé a 

vlhké,  vyprodukovavá oxid uhličitý a alkohol jako vedlejší produkty. Vlastnosti kvasinek 

byly objeveny před tisíci lety, v podobě plovoucích divokých kvasinek, které se pouţívají 

dodnes zejména v krmivářském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. 
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Pivovarské kvasnice jsou také pouţívány jako nutriční doplněk a je často označen 

jako "nutriční kvasnice" v obchodech se smíšeným zboţím. Někteří spotřebitelé posypávají 

pivovarské kvasnice na jídlo, protoţe dobře chutná. Kvasnice jsou velmi nutričně bohaté a 

obsahují bílkoviny, aminokyseliny, vitamíny a minerály. Jsou velmi vhodným přídavkem 

ve výţivě díky tomu, ţe nahrazují některé draţší vitamíny a obsahují dvojnásobně více 

bílkovin neţ maso. Kvasnice neobsahují ţádné kontaminované prvky na rozdíl od 

masových produktů, u kterých se mohou projevit. Distribuovány jsou především výrobky 

pod označením Pangamin (obrázek 6). Vyrábí se klasicky v tabletách popřípadě jsou 

obaleny neutrální vrstvou, aby utlumily výrazné kvasné aroma. Patři mezi přírodní 

doplnění stravy vitamíny řady B. Přispívá ke zlepšení kvality pleti a ke zlepšení imunity 

díky vysokému obsahu vitamínu, minerálů a stopových prvků 
5],16]

 

Obrázek 6 Pangamin 
18]

 

 

V zemědělství pivovarské kvasnice představují spolu s mlátem a sladovým 

květem výrazný doplněk ve stravování zvířat. Dodávají se buď v přirozené nebo sušené 

formě. Zvířaty jsou dobře snášeny, podporují jejich imunitní systém a působí stimulačně.  

Jako hodnotné krmivo se vyznačuje pro svůj obsah dusíkatých látek a pro vysokou 

stravitelnost obsaţených dusíkatých látek přesahující 80 %. 
14]
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4.1.3.1 Bioflotoflokulace černouhelných kalů z odkališť Dolu František 

Testy byly provedeny u všech vzorků, za bioflokulanty byly poţity: čisté kvasinky 

Rhodotorula glutinis, čisté pivovarské kvasinky rodu Sacchearomyces carlsbergensis 

Hansen z Pivovaru Ostravar v Ostravě a odpadní pivovarské kvasinky z pivovaru Zlatovar 

v Opavě. Testy byly realizovány podle následujících podmínek. Jako první bylo do 

flotačního prostředí se zahuštěním 150 g/l podáván bioflokulant. Promíchávání a 

provzdušnění rmutu s tímto bioflokulantem proběhlo 1 min. Flotační čas základní flotace 

byl stanoven na dobu 5 min. U přečistých flotací byl 3 min. Na závěr byly koncentráty 

přefiltrovány, vysušeny a podrobeny chemické analýze.  

U testování černouhelných kalů z odkališť Dolu František byly pouţity všechny 

tři bioflokulanty. První část zahrnovala zjištění dostatečné dávky bioflokulantu. Test byl 

realizován na vzorku D. Jednotlivá dávka byla 1, 5, 10 a 20 ml. 

Vyhodnocení bioflokulačních testů čistých pivovarských kvasinek z pivovaru 

Ostravar vyjadřuje tabulka 5, odpadních pivovarských kvasinek z pivovaru Zlatovar 

vyjadřuje tabulka 6 a Rhodotorula glutinis vyjadřuje tabulka 7. Výsledkem bioflokulace 

bylo vyhodnocení výsledků, ze kterých se, jako optimální dávkou pro aplikaci jeví dávka 

10 ml.  

Při dalších testech byla dávka 10 ml aplikována u dalších vzorků kalů z 

odkališť Dolu František. Jednotlivé zhodnocení výsledků testů znázorňují tabulky 8 aţ 10, 

u kterých jsou přidány výsledky flotace bez přidání flokulantů. Při vyhodnocení výsledků 

bylo zjištěno, ţe ani v jednom případě se nedosáhlo potřebné kvality kondičního flotačního 

koncentrátu s jejím obsah popela pod 10 %, díky tomu bylo nutné provést technologii 

jedné základní a jedné přečisté flotoflokulace. Tyto testy byly aplikovány pouze u vzorků 

C, D a E z důvodů nedostatku vzorku. Vyhodnocení této technologie je vyjádřeno 

tabulkami 11 a 12. 
4]
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Tabulka 5 Vliv dávky bioflokulantu kvasinky z pivovaru Ostravar, Ostrava na výsledky 

bioflotoflokulace 
4]

 

Dávka bioflokulantu              

(ml) 
  Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 42,12 12,96 

O 54,8 42,71 

P 100 29,25 

5 

K 59,53 12,79 

O 40,47 54,61 

P 100 29,71 

10 

K 64,47 12,52 

O 35,53 59,39 

P 100 29,17 

20 

K 61,07 14,86 

O 38,93 51,85 

P 100 29,26 

Tabulka 6 Vliv dávky bioflokulantu kvasinky z pivovaru Zlatovar, Opava na výsledky 

bioflotoflokulace 
4]

 

Dávka bioflokulantu              

(ml) 
  Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 55,41 12,54 

O 44,59 56,79 

P 100 32,27 

5 

K 51,79 11,82 

O 48,21 51,71 

P 100 31,06 

10 

K 63,51 11,63 

O 36,49 61,16 

P 100 29,70 

20 

K 55,67 16,94 

O 44,33 40,82 

P 100 27,53 
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Tabulka 7 Vliv dávky bioflokulantu kvasinky Rhodotorula glutinis na výsledky 

bioflotoflokulace 
4]

 

Dávka bioflokulantu              

(ml) 
  Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 53,27 12,36 

O 46,73 49,15 

P 100 29,55 

5 

K 55,69 11,98 

O 44,31 48,63 

P 100 28,22 

10 

K 60,25 11,12 

O 39,75 56,29 

P 100 29,21 

20 

K 60,66 12,58 

O 39,34 55,60 

P 100 29,50 

Tabulka 8 Výsledky bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek A   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 56,60 12,71 

O 43,40 52,75 

P 100 30,08 

 kvasinka z pivovaru 

Ostravar 

K 69,42 15,44 

O 30,58 64,61 

P 100 30,47 

odpadní kvasinka z 

pivovaru Zlatovar 

K 52,96 14,99 

O 47,04 47,15 

P 100 30,11 

kvasinka Rhodoturula 

glutinis 

K 32,55 16,87 

O 67,45 39,25 

P 100 31,96 
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Tabulka 9 Výsledky bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek B   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 34,59 14,20 

O 65,44 35,99 

P 100 28,45 

 kvasinka z pivovaru 

Ostravar 

K 73,74 13,70 

O 26,26 63,31 

P 100 26,72 

odpadní kvasinka z 

pivovaru Zlatovar 

K 61,41 13,20 

O 38,59 53,29 

P 100 28,67 

kvasinka Rhodoturula 

glutinis 

K 38,29 13,88 

O 61,71 38,56 

P 100 29,11 

Tabulka 10 Výsledky bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek C   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 34,21 16,56 

O 65,79 40,35 

P 100 32,21 

 kvasinka z pivovaru 

Ostravar 

K 69,23 15,92 

O 30,77 69,09 

P 100 32,28 

odpadní kvasinka z 

pivovaru Zlatovar 

K 62,68 14,88 

O 37,32 58,35 

P 100 31,10 

kvasinka Rhodoturula 

glutinis 

K 42,23 16,40 

O 57,77 44,25 

P 100 32,46 
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Tabulka 11 Výsledky bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek E   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 46,00 14,53 

O 54,00 46,19 

P 100 31,62 

 kvasinka z pivovaru 

Ostravar 

K 72,33 14,01 

O 27,67 76,17 

P 100 31,21 

odpadní kvasinka z 

pivovaru Zlatovar 

K 55,52 13,88 

O 44,48 52,38 

P 100 31,00 

kvasinka Rhodoturula 

glutinis 

K 48,16 13,51 

O 51,84 47,25 

P 100 31,00 

Tabulka 12 Výsledky přečistné bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek C   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 32,72 8,34 

O1 45,91 48,54 

O2 21,37 27,84 

P 100 30,99 

 kvasinka z pivovaru Ostravar 

K 49,27 7,57 

O1 34,81 66,71 

O2 15,92 42,10 

P 100 33,65 

odpadní kvasinka z pivovaru Zlatovar 

K 37,92 7,18 

O1 34,93 62,95 

O2 27,15 27,69 

P 100 32,23 

kvasinka Rhodoturula glutinis 

K 11,71 6,85 

O1 46,28 47,25 

O2 42,01 25,38 

P 100 33,33 
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Tabulka 13 Výsledky přečistné bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek D   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 38,81 8,99 

O1 35,73 46,40 

O2 25,46 38,11 

P 100 29,77 

 kvasinka z pivovaru Ostravar 

K 50,38 9,25 

O1 26,15 50,23 

O2 23,47 49,38 

P 100 29,38 

odpadní kvasinka z pivovaru Zlatovar 

K 45,33 9,13 

O1 29,15 49,15 

O2 25,52 48,33 

P 100 30,80 

kvasinka Rhodoturula glutinis 

K 38,25 8,25 

O1 34,55 48,66 

O2 27,2 47,15 

P 100 32,79 

Tabulka 14 Výsledky přečistné bioflotoflokulace 
4]

 

Vzorek E   Výnos (%) Obsah popela (%) 

bez bioflokulantu 

K 46,27 8,23 

O1 37,56 55,13 

O2 16,17 37,92 

P 100 30,64 

 kvasinka z pivovaru Ostravar 

K 62,49 8,44 

O1 24,58 58,65 

O2 12,98 60,23 

P 100 27,51 

odpadní kvasinka z pivovaru Zlatovar 

K 37,05 6,48 

O1 38,12 57,83 

O2 24,83 27,15 

P 100 31,19 

kvasinka Rhodoturula glutinis 

K 20,95 5,63 

O1 40,20 51,00 

O2 38,85 30,25 

P 100 33,43 
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Vyhodnocení výsledků 

Při  bioflokulaci na testovaných vzorcích z odkaliště Dolu František bylo zřejmé, 

ţe aplikace bioflokulantů je právoplatná. Při zachování kvality flotačních koncentrátů je 

zřejmé, ţe za pouţití aplikace bioflokulantů se zvyšuje hmotnost výnosu. Z výsledků je 

patrné, ţe při dosaţení kvality kondičních koncentrátů je zapotřebí uţít technologie jedné 

základní a jedné přečisté bioflotoflokulace. Při srovnání všech bioflokulantů vyplývá, ţe 

nejlepších hodnot dosahují při aplikaci čistých kvasinek z pivovaru Ostravar, kde se zvýší 

výnos o 15% při stejně kvalitě koncentrátů pod 10% popela. Z porovnání výsledků 

bioflokulantů se nejmenších kvalit dosáhlo při pouţití kvasinek Rhodotorula glutinis. 
4]

    

4.1.3.2 Bioflotoflokulace černouhelných kalů z odkališť Dolu Dukla 

Při dosaţení výsledků bioflotoflokulace z odkaliště Dolu František byl na jejich 

základě proveden další test při testování bioflokulantu při procesu flotace z černouhelných 

kalů z Dolu Dukla. 

Nejprve byl do rmutu se zahuštěním 150 g/l podán bioflokulant, po uplynutí jedné 

minuty promíchávání rmutu bylo přidáno 200 g/t Montanolu nebo 300 g/t Flotakolu. 

Promíchávání probíhalo jednu minutu a potom následovala vlastní flotoflokulace, která 

trvala po dobu pěti minut. 

V první části se sledoval vliv dávky bioflokulantu na výsledky flotoflokulace. 

Jako u prvního testu byly pouţity bioflokulanty Rhodotorula glutinis a Saccharomyces 

carlsbergensis Hansen z Pivovaru Ostravar. Z kalové nádrţe č. 2 se vyuţily černouhelné 

kaly. Výsledky provedených testů jsou uvedeny v tabulkách 15 aţ 18. Z dosaţených 

výsledků je patrné, ţe jako optimální dávka při pouţitých bioflokulantu je 10 ml. Stejně 

jako při prvním testu se nepodařilo dojít ke kvalitě flotačních koncentrátů pod 10 % při 

procesu bioflotoflokulace.  V druhé části úkolu byly provedeny testy bioflotoflokulace na 

vzorcích ze všech odkališť a to z jedné základní a jedné přečistné flotoflokulace, Ty byly 

porovnány s dosaţenými výsledky flotačních testů bez přídavku bioflokulantu. Jednotlivé 

vyhodnocení vyjadřují tabulky 19 aţ 24. 
4]
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Tabulka 15 Vyhodnocení vlivu dávky bioflokulantu Rhodotorula glutinis na výsledky 

bioflotoflokulace pro sběrač Montanol 
4]

 

Dávka flokulantu (ml/dm
3
)   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 75,33 13,43 

O 24,67 71,00 

P 100 27,63 

5 

K 65,85 15,84 

O 34,15 52,17 

P 100 28,25 

10 

K 70,3 20,54 

O 29,7 62,01 

P 100 25,83 

20 

K 64,11 13,12 

O 35,89 46,69 

P 100 25,17 

30 

K 64,02 12,95 

O 35,98 52,43 

P 100 27,15 

Tabulka 16 Vyhodnocení vlivu dávky bioflokulantu Saccharomyces Hansen na výsledky 

bioflotoflokulace pro sběrač Montanol 
4]

 

Dávka flokulantu (ml/dm
3
)   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 69,49 12,38 

O 30,51 56,27 

P 100 25,77 

5 

K 75,48 11,12 

O 24,52 63,05 

P 100 23,85 

10 

K 80,04 10,81 

O 19,96 73,40 

P 100 23,30 

20 

K 71,20 13,09 

O 28,80 51,70 

P 100 24,21 

30 

K 68,40 16,07 

O 31,60 45,45 

P 100 25,35 
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Tabulka 17 Vyhodnocení vlivu dávky bioflokulantu Rhodotorula glutinis na výsledky 

bioflotoflokulace pro sběrač Flotakol NX 
4]

 

Dávka flokulantu (ml/dm
3
)   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 46,64 10,60 

O 53,36 41,80 

P 100 27,25 

5 

K 57,40 16,11 

O 42,60 40,05 

P 100 26,31 

10 

K 60,76 10,73 

O 39,24 47,88 

P 100 25,31 

20 

K 57,39 18,42 

O 42,61 38,45 

P 100 26,95 

30 

K 48,50 15,48 

O 51,50 38,86 

P 100 27,52 

Tabulka 18 Vyhodnocení vlivu dávky bioflokulantu Saccharomyces Hansen na výsledky 

bioflotoflokulace pro sběrač Flotakol NX 
4]

 

Dávka flokulantu (ml/dm
3
)   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 50,71 11,68 

O 49,29 44,41 

P 100 27,81 

5 

K 55,97 12,63 

O 44,03 43,36 

P 100 26,16 

10 

K 65,35 12,04 

O 34,65 46,50 

P 100 23,98 

20 

K 68,28 12,58 

O 31,72 46,23 

P 100 23,25 

30 

K 63,08 10,73 

O 36,92 46,50 

P 100 23,94 
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Tabulka 19 Vyhodnocení bioflotoflokulace s bioflokulantem Rhodotorula glutinis a 

sběračem Montanol – bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 58,60 8,24 

O1 30,23 78,77 

O2 11,17 38,62 

P 100 32,95 

2 

K 60,61 6,50 

O1 31,53 79,12 

O2 7,86 21,91 

P 100 30,61 

3 

K 72,39 9,54 

O1 19,94 80,10 

O2 7,67 31,16 

P 100 25,27 

5 

K 62,64 9,53 

O1 30,93 69,48 

O2 6,43 21,45 

P 100 28,84 

Tabulka 20 Vyhodnocení bioflotoflokulace s bioflokulantem Saccharomyces Hansen a 

sběračem Montanol – bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 68,77 9,65 

O1 25,05 78,82 

O2 6,18 72,71 

P 100 30,87 

2 

K 80,48 7,39 

O1 10,95 84,91 

O2 8,57 83,55 

P 100 22,40 

3 

K 74,10 7,29 

O1 20,89 84,35 

O2 5,01 76,32 

P 100 26,85 

5 

K 69,33 9,43 

O1 24,67 76,26 

O2 6,00 71,88 

P 100 29,66 
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Tabulka 21 Vyhodnocení flotoflokulace bez bioflokulantu, sběrač Montanol – 

bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 54,12 6,19 

O1 11,77 56,99 

O2 34,11 77,19 

P 100 36,39 

2 

K 57,48 5,89 

O1 28,88 72,55 

O2 13,64 27,45 

P 100 28,08 

3 

K 69,08 7,48 

O1 23,47 76,13 

O2 7,45 58,36 

P 100 27,38 

5 

K 60,83 8,03 

O1 30,72 73,49 

O2 8,45 53,51 

P 100 29,66 

Tabulka 22 Vyhodnocení bioflotoflokulace s bioflokulantem Rhodotorula glutinis a 

sběračem Flotakol NX – bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 28,71 8,14 

O1 57,48 54,38 

O2 13,81 26,59 

P 100 35,54 

2 

K 40,37 9,78 

O1 49,33 36,65 

O2 10,30 40,15 

P 100 26,16 

3 

K 57,77 9,83 

O1 30,74 58,49 

O2 11,49 28,16 

P 100 26,89 

5 

K 36,87 6,68 

O1 50,60 48,21 

O2 12,53 31,44 

P 100 30,80 
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Tabulka 23 Vyhodnocení bioflotoflokulace s bioflokulantem Saccharomyces Hansen a 

sběračem Flotakol NX – bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 59,37 9,89 

O1 35,21 76,76 

O2 5,42 65,28 

P 100 36,43 

2 

K 77,40 8,80 

O1 13,11 64,58 

O2 9,49 63,13 

P 100 21,27 

3 

K 73,92 8,49 

O1 19,91 78,23 

O2 6,17 69,68 

P 100 26,15 

5 

K 66,47 9,39 

O1 27,73 74,83 

O2 5,80 67,97 

P 100 30,93 

Tabulka 24 Vyhodnocení flotoflokulace bez bioflokulantu, sběrač Flotakol NX – 

bioflotoflokulace jedné základní a jedné přečistné 
4]

 

Kalová nádrž č. 2   Výnos (%) Obsah popela (%) 

1 

K 27,81 9,89 

O1 64,14 76,76 

O2 8,05 65,28 

P 100 36,43 

2 

K 37,39 8,80 

O1 41,26 64,58 

O2 21,35 63,13 

P 100 21,27 

3 

K 29,72 8,49 

O1 41,44 78,23 

O2 28,84 69,68 

P 100 26,15 

5 

K 42,76 9,39 

O1 36,50 74,83 

O2 20,74 67,97 

P 100 30,93 
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Vyhodnocení výsledků 

Z vyhodnocení výsledků se dospělo k závěru, ţe u aplikace bioflotoflokulace na 

vzorcích černouhelných kalů a testovaných sběračů je technologie jedné základní a jedné 

přečisté bioflotace nedostačující z hlediska kondičních uhelných koncentrátů. Při této 

technologii u všech testovaných vzorků se dosáhla kvalita flotačních koncentrátů 

s obsahem popela pod 10%. U sběrače Montanol došlo při pouţití technologie jedné 

základní a jedné přečistné flotoflokulace k výsledku, ţe jako vhodným bioflokulantem se 

jeví Saccharomyces carsbergensis Hansen. Při jeho pouţití u všech testovaných vzorků se 

jeho výsledné hodnoty výnosů flotačních koncentrátů navyšují a to při zachování 

poţadované kvality. Testovaní bioflokulantu Rhodotoruly glutinis nepřinesly ţádné 

pozitivní výsledky. Podobně dopadl i sběrač Flotakol NX u něhoţ k výraznému navýšení 

flotačních koncentrátů došlo tehdy, kdy byl pouţit bioflokulant Saccharomyces 

carsbergensis Hansen a to více neţ o 30 %. 
4]

 

4.2 Ostatní odpady 

Ostatní odpady z pivovarnictví se mohou rozdělit na dvě nejobjemnější skupiny. 

První skupinu tvoří odpady z technologické výroby piva, které představují křemelina a 

hořké kaly. Druhou skupinou jsou převáţně recyklované odpady, u kterých je moţné další 

zpracování. Do této kategorie spadají převáţně tři odpadní materiály: skleněné láhve, 

plastové láhve a etikety. 

4.2.1 Křemelina a horké kaly 

Křemelina se pouţívá při filtraci mladiny jako práškový filtrační materiál, který 

tvoří filtrační koláč, z něhoţ vzniká tzv. odpadní filtrační křemelina. Filtrační koláč tvoří 

malé částice, které se usazují při protékání kapaliny přes pórovitou přepáţku v průběhu 

filtrace. Usazené částice způsobují zmenšení pórů, zpomalení průtoku a také zvýšení tlaku. 

V procesu filtrace se mohou pouţívat veškeré naplavovací filtry, ale na odstraňování kalů 

se ukázaly jako nejvhodnější filtry komorové, které vyuţívají systém samočištění. 

Zpracovaná pouţitá křemelina se většinou přidává do sladového odpadního mláta 
2]

 

V procesech, kdy dochází ke zvýšení teploty, se začínají vytvářet hrubé neboli 

horké kaly. Tyto kaly mají za příčinu uvolňování jemných kalů. Jemné, neboli také 

chladové kaly, se začnou na rozdíl od hrubých, odstraňovat aţ po ochlazení mladiny při 
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teplotách 60 aţ 40 °C. Při vylučování hrubých kalů závisí na vlastnostech podávaných 

surovin, na době varu, intenzitě odparu, na dávce chmele a na pouţití odlučovacího 

zařízení při odstranění kalů. Při prodlouţení doby varu dochází ke zvyšování hrubých kalů. 

Odstranění a odlučování kalů se provádí sedimentací ve vířivé kádi, odstřeďování 

v odstředivkách a z filtrace, z procesu filtrace piva. 
1]

 

4.2.2 Recyklované odpady 

Mezi nejpočetnější obalové odpady patří skleněné láhve, které jsou 

v pivovarnictví vyuţívány. Jsou velmi vhodným materiálem díky svoji snadné tvarovitosti, 

odolnosti proti vnitřnímu a vnějšímu přetlaku, odolný proti nečistotám. Třídicí linku na 

vadné skleněné láhve v Pivovaru Ostravar ukazuje obrázek 7. Na obrázku 8 je potom 

znázorněn odpadní kontejner na skleněné láhve. Jednou z předních vlastností skla je, ţe se 

dá velice kvalitně a snadno recyklovat, aniţ by se to nějak projevilo na jeho kvalitě. Při 

výrobě nového skleněného výrobku je moţné pouţit aţ 90 % starých střepů. Skleněné 

láhve kromě svých výhod mají i nedostatky a to např. křehkost materiálu a hmotnost. Od 

počátku 90. let se na trh dostal nový materiál, který vyuţití skleněných obalů sníţil a to i 

zejména v pivovarnickém průmyslu. Byly nahrazeny výrobkem, který je znám pod názvem 

PET láhve. 
19]

 

Obrázek 7 Třídící linka pro vadné skleněné láhve 
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Obrázek 8 Kontejner na skleněné láhve 

 

Dalším recyklovatelným odpadem z pivovaru jsou tzv. PET láhve. 

V pivovarnictví se vývoj plastových láhví začal rozvíjet aţ po přísném dlouhém vývoji 

sloţení láhve a po rozšířeném uplatnění u nealkoholických nápojů a pitných minerálních 

vod. PET láhve jako obalový produkt pro pivo se ukázaly jako méně vhodný materiál, díky 

snadné propustnosti UV-záření a oxidu dusíku, coţ vede ke stárnutí piva. Z počátku se 

pouţívaly při nenáročné výrobě, jako byly nápoje nebo piva pro rychlou spotřebu. Při 

dokonalých studiích a testech došlo ke zlepšení vlastností láhve, pouţitím materiálu tzv. 

PEN. Při jeho pouţití došlo ke zlepšení vlastností materiálu PET láhve. Výsledkem byla 

menší propustnost UV-záření a kyslíku. 
1]

 

Zpracování plastového obalu se provádí recyklací, která probíhá v několika 

krocích, aţ dojde k výslednému produktu. Materiál je rozemlet na mlýnech za sucha nebo 

za mokra. Z procesu recyklace plastových lahví se výsledný produkt vyuţívá např. 

při výrobě textilní střiţe, která se pouţívá jako zateplovací vlákna v zimních bundách a 

spacácích. Z plastů se mohou vyrábět také zahradní ploty, palety, dlaţdice apod.  

Kovové plechovky jsou jednopouţitelným obalem z materiálu hliníku nebo oceli, 

které pivovary vyuţívají díky lehkosti a dobré odolnosti. Je jedním z materiálu, který se dá 

jednoduše a opakovaně recyklovat. 
5]
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Společnost AC Nielsen v období května a října v roce 2009 uvedla fakt, ţe prodej 

piva v PET lahvích se v České republice zvýšil hned pětinásobně. Mluvčí společnosti 

Heineken Kateřina Eliášová především vysvětlila tento výrazný posun v prodeji zejména 

v produkci jejich značek piva, jako jsou Starobrno a jedenáctky Zlatopramen. 
20]

 

Etikety se zejména pouţívají k potištění obalů piva, ale musí splňovat řadu 

podmínek. Musejí být dostatečně pevné, ohebné a odolné proti otěrům. Etikety procházejí 

kontrolou, která zahrnuje pozorování špatné textové části, okraje etiket a v neposlední řadě 

sleduje technické parametry materiálu, pevnost, ohebnost a odolnost proti otěru. Část 

etiket, které neprojdou kontrolním procesem, jsou odstraňovány jako odpadní materiál viz. 

obrázek 9 a 10. 
1]

 

Obrázek 9 Odpadní etikety v pivovaru Ostravar 
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Obrázek 10 Kontejner na odpadní etikety 

 

4.3 Kaly z čistíren odpadních vod 

Při výrobě piva je voda jednou ze základních surovin. Mnoţství spotřeby vody 

závisí především na velikosti pivovaru a pouţívané technologii. V dnešních moderních 

pivovarech se na 1 hl vyrobeného piva spotřebuje 0,4 aţ 1,0 m
3
 vody. Při výrobním 

procesu dochází ke dvojnásobku, aţ desetinásobku odpadních vod, z toho plyne fakt, ţe 

dochází k poměrně vysokému znečištění odpadních vod. V těchto odpadních vodách se 

vyskytují rozpuštěné a nerozpuštěné látky a kaly.  

Odpadní voda vzniká průběţně při celém technologickém procesu výroby piva. 

Z procesu vaření piva tzv. varny, odpadní vody obsahují vysoký obsah organických látek, 

které jsou v odpadním mlátě, hrubých kalů z vířivé kádě a mladiny. Při hlavním kvašení 

obsahují odpadní vody výrazné mnoţství kvasnic a zbytky piva. Z filtrace je v odpadní 

vodě včetně organických látek také obsaţen značný podíl suspendovaných filtračních 

materiálů (křemelina). Při stáčení piva do lahví a sudů se z mycích prostředků v odpadních 

vodách vyskytují organické látky, ale taky o něco výrazněji sloţky anorganické, které 

mohou být zásadité nebo kyselé. 
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Vzhledem ke značnému znečistění se odpadní voda musí před vypouštěním 

předčišťovat, ale většina pivovarů vyuţívá napojení na komunální síť čistírny odpadních 

vod (ČOV), které platí poplatky za úpravu znečištěné odpadní vody. Některé větší 

pivovary z ekonomického hlediska mají vybudovány vlastní čističku odpadních vod, jako 

např. pivovar Radegast v Nošovicích, viz obrázek 11. 
1]

 

Obrázek 11 Čistírna odpadních vod v pivovaru Radegast (Nošovice) 
22]

 

 

Čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce 1995 a slouţí jako 

mechanicko-biologická předčistírna odpadních vod z pivovaru Radegast. Před samotnou 

biologickou úpravou, voda postupuje přes mechanickou část, která je tvořena 

z vyrovnávací nádrţí, umístěnou mezi mechanickou částí a reaktorem a poté je čištěná na 

spádových sítech. Tento proces se nazývá anaerobní a je tvořen kalovým loţem a vnitřní 

recirkulací kalu. Reaktor je ze ţelezobetonového materiálu, kde hladina reaktoru je zakrytá 

plastovými moduly. Při potřebném zvětšení reaktoru je k němu přistaven kalojem. 

Další části čističky je plynojem, který převádí plyn z reaktoru do hořáků kotelny. Voda, 

která projde čističkou a je vyčištěná, tak je odváděna do kanalizačního sběrače ČOV 

Sviadnov. 
22] 
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4.3.1  Složení kalů  

Kaly vyprodukované při výrobě piva, jsou obsaţeny v odpadních vodách 

z pivovaru, kde postupují do čističky odpadních vod a dochází k následné úpravě 

odpadních vod.  

V kalech je obsaţen dusík, draslík a velké mnoţství fosforu, který se vyuţívá 

v procesu recyklace v zemědělském průmyslu. Dusíkatých a draselných látek je v kalu 

poměrně malé mnoţství, které vede k tomu, ţe kaly nejsou věrohodným hnojivem. Sloţení 

kalu obsahuje i škodlivé látky, které jsou např. těţké kovy a jiné nechtěné látky 

organického původu. Pro zemědělské vyuţití kalů jako hnojný materiál čistírny odpadních 

vod vydávají certifikát o kvalitě a kvantitě kalu. 
21] 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na téma Odpady 

z pivovarnictví. V práci jsem popsal veškeré odpady, které mohou mít pro člověka význam 

jako druhotná surovina převáţně v zemědělství, ale i odpady, které působí nepříznivě pro 

ţivotní prostředí. 

V první části jsem popsal základní suroviny pro výrobu piva a obsah škodlivých 

látek, které mohou být v pivu obsaţeny. Druhou část jsem rozdělil do tří podskupin, které 

charakterizují jednotlivé odpady. V první podskupině jsem se zaměřil na odpady 

s vedlejším vyuţitím. Při zpracování poznatku jsem došel k závěru, ţe tato skupina odpadů 

je především vyuţívaná jako vedlejší produkt - krmivo, zejména v zemědělském průmyslu. 

Druhou podskupinou tvoří ostatní odpady, které spadají převáţně do kategorie odpadů 

recyklovatelných. Poslední podskupina je charakterizována jako odpadní kaly z čistíren 

odpadních vod.  
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