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Úloha	  A3:	  Prostorové	  uspořádání	  molekul	  organických	  sloučenin	   	  	  

	   	   14	  bodů	  
Autor:	  Jaromír	  Literák	  
 
 

1. Francouzský fyzik Pierre Curie si v roce 1894 všiml, že paralelní a antiparalelní uspo-
řádání magnetického a elektrického pole prezentuje dva enantiomorfní systémy. Vy-
kazuje však tato  kombinace E a B pravou chiralitu? 

2. Určete, kolik signálů budeme pozorovat v 1H, 13C a 19F NMR spektrech následujících 
molekul. Uvažujte, že dochází k volné rotaci skupin kolem jednoduchých s vazeb 
(pokud tomu nebrání cyklická struktura) a v NMR spektru vidíme časově 
zprůměrovaný signál těchto skupin. 

 

3. Charakteristickou reakcí pro aromatické uhlovodíky a jejich deriváty je elektrofilní ar-
omatická substituce vedoucí k náhradě nejčastěji H+ za přistupující elektrofil. 
Působením směsi kyseliny dusičné a sírové (nitrační směsi) dochází k nitraci, náhradě 
atomu vodíku skupinou NO2. Působením nitrační směsi na toluen jsme získali směs 61 
% o-nitrotoluenu a 39 % p-nitrotoluenu. Která z pozici v molekule toluenu je reak-
tivnější? Za předpokladu, že reakce je nevratná a distribuce produktů je dána rychlostí 
reakce elektrofilu s toluenem v ortho a para pozici, určete poměr rychlostních kon-
stant reakce elektrofilu ve zmíněných pozicích. 

 

4. Charles Lutwidge Dodgson byl anglickým matematikem, který celý život působil na 
univerzitě v Oxfordu. Veřejnosti je však mnohem lépe znám pod svým uměleckým 
pseudonymem jako Lewis Carroll, autor knih pro děti, například knihy Alenka v říši 
divů. V jeho knihách najdeme odkazy na skutečná místa v Oxfordu, známou je sou-
vislost postav v knize vystupujících se skutečnými lidmi v okolí Lewise Carrolla. Car-
rollovy knihy také obsahují mnoho alegorických odkazů na matematické problémy a 
fenomény, proto byly také důkladně studovány a interpretovány matematiky. Ve 
volném pokračování Alenky v říši divů, v knize Za zrcadlem a co tam Alenka našla 
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(Through the Looking Glass and What Alice Found There), která vyšla v roce 1871, 
najdeme pasáž zajímavou z pohledu chemika, Alenka se ptá kočky: 

 „How would you like to live in a looking-glass house, kitty? I wonder if they'd give 
you milk, there? Perhaps looking-glass milk isn't good to drink...“ 

Co si myslíte vy, jak vhodné k pití by bylo mléko pocházející ze světa, který by byl 
zrcadlovým obrazem našeho světa? Lewis Carroll působil na přední univerzitě a byl 
jistě ve styku se svými kolegy působících v jiných oborech. Pokuste se odhadnout na 
základě poznatků, které byly v době vydániknihy známy, zda je obsah uvedené pasáže 
jen náhodou nebo podobně jako jiné pasáže v Carrollových knihách obsahuje odkaz na 
skutečný vědecký problém známý tehdejší vědě. 

5. Nakreslete struktury isomerních nenasycených chloridů C5H9Cl, které neposkytují cis–
trans isomery ale tvoří enantiomery. 

6. Napište strukturní vzorce následujících uhlovodíků a produktů jejich reakce: 

a. Radikálová chlorace uhlovodíku C6H12 poskytuje pouze jediný produkt 
o sumárním vzorci C6H11Cl. 

b. Radikálová bromace uhlovodíku C5H12 poskytuje jeden produkt o složení 
C5H11Br.  

c. Radikálová bromace uhlovodíku C5H12 poskytuje čtyři produkty o složení 
C5H11Br, přičemž dva z těchto produktů tvoří enantiomery. 
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Úloha	  C3:	  QSPR	  model	  pro	  predikci	  pKa	   	  16	  bodů	  
Autor:	  Radka	  Svobodová	  Vařeková,	  Stanislav	  Geidl	  
 

V závěrečné úloze se seznámíte s jedním ze základních pilířů chemoinformatiky - predikcí 
fyzikálních a chemických vlastností molekul z jejich chemické struktury. Takto odhadnuté 
vlastnosti lze využít například při vyhledávání nových molekul léků, při studiu vztahů mezi 
strukturou a funkcí molekul, při doplňování vlastností molekul v rámci chemických databází 
atd.. 

1. Vysvětlete rozdíl mezi metodou QSPR a metodou QSAR. 

2. Co je virtuální screening? 

Vstupními hodnotami pro QSPR modely jsou strukturní deskriptory neboli deskriptory 
vypočítané na základě struktury molekul. Tyto deskriptory dělíme na 1D, 2D a 3D 
deskriptory. 

3. Uveďte případně navrhněte dva příklady 1D, 2D a 3D deskriptorů (neuvádějte 
deskriptory, které popisujeme v přiložené prezentaci). 

4. Jsou kvantově mechanické deskriptory (náboje atomů, energie molekuly), strukturními 
deskriptory? Pokud ano, mezi jaký typ deskriptorů (1D, 2D nebo 3D) patří a proč? 

Právě jste se dozvěděli, že vlastnost molekuly můžeme vypočítat pomocí jistých strukturních 
deskriptorů. Pro výpočet vlastnosti vybíráme takové deskriptory, pro něž existuje lineární 
závislost mezi nimi a touto vlastností. Kvalitu lineární závislosti popisujeme pomocí druhé 
mocniny Pearsonova koeficientu.  

5. Na obrázcích níže je ukázka několika různých závislostí mezi deskriptorem a vlastnos-
tí. Zkuste odhadnout R2 pro tyto závislosti. 

   
  Závislost 1   Závislost 2   Závislost 3 

Která/é z výše uvedených závislostí podle vašeho názoru ukazují, že deskriptor je 
vhodný pro použití v rámci QSPR modelu? 
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Celý QSPR model je postaven na rovnici: 

vlastnost = parametr1 . deskriptor1 + parametr2 . deskriptor2 + ... + parametrn . deskriptorn + parametr 

Parametry pro QSPR model počítáme na základě známých (nejčastěji experimentálně 
zjištěných) hodnot vlastností. Pro výpočet parametrů (neboli parametrizaci) používáme 
vícerozměrnou lineární regresi.  

6. Kolik nejvíce parametrů můžeme očekávat pro případ jedné vlastnosti a jednoho 
deskriptoru? Kolik pro případ jedné vlastnosti a pěti deskriptorů? 

Při vytváření QSPR modelu můžete narazit na problém, že některé molekuly do modelu neza-
padají. Těmto molekulám říkáme “outliery”. Důvodem bývá např. chybná struktura molekuly 
nebo fakt, že daná molekula nezapadá do modelu (např. jedná se o aromatickou molekulu v 
rámci množiny alifatických molekul). Tyto molekuly je nutno před parametrizací modelu od-
stranit. 

7. Mějme množinu dat:  

descriptor1 = 2; vlastnost1 = 0,5 

descriptor2 = 3; vlastnost2 = 15 

descriptor3 = 4; vlastnost3 = 3 

descriptor4 = 6; vlastnost4 = 6,5 

Je v této množině bodů hrubá chyba (outlier)? Pokud ano, jaká a proč? 

 

Už bylo teorie, teď se podíváme na konkrétní případ. Vlastností bude pKa a deskriptory budou 
náboje. Údaje vpisujte do přiloženého Excelu . 

 

8. V ArgusLabu napočítejte náboje metodami AM1 a PM3 pro všechny molekuly a za-
znamenejte náboje na atomech H, O a C1 do xls (excel soubor), který je možné stá-
nout mezi studijními materiály. 

9. Ke všem molekulám najděte hodnoty pKa v databázi Physprop. Použijte demo přístup 
na adrese http://www.syrres.com/what-we-do/databaseforms.aspx?id=386 a pomocí 
CAS number vyhledejte všechny hodnoty pKa. 

10. Vytvořte grafy závislosti jednotlivých deskriptorů (jednotlivých nábojů) na pKa.  
(2 metody (AM1,PM3) * 3 deskriptory (H, O, C náboj) = 6 grafů). Do grafů vkládejte 
pomocí Excelu lineární regresi a zobrazujte rovnici přímky a R2. 

11. Zkuste se podívat, jestli některé molekuly nezapadají do trendu (jsou outliery) - nejlé-
pe na grafu závislosti vodíkového náboje na pKa. Zkuste vysvětlit, proč dané molekuly 
z chemického hlediska nevyhovují. 

12. Odstraňte outliery a zopakujte krok 10. 
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13. Vypočítejte parametry pro QSPR rovnici pro oba modely (AM1, PM3):  

 

pKa = parmH . qH + parmO . qO + parmC1 . qC1 + param 

 

Tyto parametry získáte pomocí vícerozměrné lineární regrese, která je dostupná online 
např. na této adrese: http://www.xuru.org/rt/MLR.asp 

14. Podle získaných rovnic vypočítejte (predikujte) pKa pro oba modely (AM1, PM3). Ty-
to hodnoty pak vyneste do grafů v závislosti na experimentálním pKa a určete kvalitu 
modelu pomocí Pearsonova korelačního koeficientu (dva grafy - pro každou metodu 
samostatný graf).  

 

 

Tyto úlohy byly připraveny jako ukázky aplikace chemoinformatických metodik - od přípravy 
dat přes výpočet deskriptorů až po sestavení QSPR modelu. Vždy je možno dále vylepšovat - 
mohli bychom sestavit větší databázi sloučenin, napočítat náboje lepšími metodami atd.. 
Doufáme, že se vám ochutnávka z oblasti chemoinformatiky líbila a pokud byste měli zájem 
pokračovat, jsem schopni zajistit práci na SOČ nebo Středoškolskou praxi v rámci i nad 
rámec programů Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (http://www.jcmm.cz). 
Pokud uvažujete o vysokoškolském studiu, nabízíme bakalářský studijní obor Přírodovědecké 
fakulty, Masarykovy univerzity - Chemoinformatika a bioinformatika. 
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Úloha	  D3:	  Od	  genu	  k	  proteinu...	   14	  bodů	  
Autoři:	  Jan	  Komárek,	  Gita	  Jančaříková	  

 
V této úloze se z Vás stanou molekulární biologové. Seznámíte se s technologií 

rekombinantních proteinů, která umožňuje produkci proteinů ve vysokých výtěžcích v jiných 
než původních organismech, a projdete si celou cestu od genu až k proteinu, podobně jako 
kdybyste s nimi pracovali přímo v laboratoři. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 V molekulární biologii jsou pro nás významnými pomocníky restrikční endonuklea-
sy, enzymy, které rozpoznávají určité úseky nukleotidové sekvence DNA (tzv. restrikční místa) 
a molekulu DNA v nich specificky štěpí. Některé restriktasy štěpí dvouřetězcovou DNA za 
vzniku tzv. lepivých konců (vznikají jednořetězcové přesahy), které si jsou mezi různými frag-
menty DNA štěpenými stejnými restriktasami navzájem komplementární, což umožňuje tyto 
fragmenty následně enzymaticky spojovat (ligovat). Restrikční endonukleasy se proto úspěšně 
využívají při klonování genů. 
 Vaším úkolem v následujících úlohách bude provést restrikční štěpení genu a plasmido-
vého vektoru, gen do vektoru vložit a vzniklým konstruktem transformovat bakteriální buňky, 
ve kterých poté bude docházet k produkci proteinu. Vycházet při tom budete z knihovny cDNA 
(transkripčně aktivní DNA). 

1. Proveďte restrikční analýzu (vyhledávání restrikčních míst) multiklonovacího místa 
plasmidového vektoru a přilehlých oblastí důležitých pro transkripci a translaci 
(viz obrázek nahoře) v programu NEBcutter 2.0, který naleznete na webových strán-
kách firmy New England Biolabs (http://tools.neb.com/NEBcutter2). Pro analýzu po-
užijte sadu všech komerčně dostupných enzymů. Totéž udělejte také se zadaným ge-
nem, který budete v jedné z příštích úloh do vektoru vkládat, abyste zjistili, které re-

selekční marker: 
 

TTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCT-
GTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTG-
TAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAG-
TGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCT-
CCAGATTTATCAGCAATAAAC-
CAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCT-
GCAACTTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTT-
GCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTT-
GCGCAACGTTGTTGCCATTGCTGCAGGCATCGTGGTG-
TCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGG-
TTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGT-
GCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCGTTG-
TCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTAT-
GGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCG-
TAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAG-
TCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTT-
GCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCA-
CATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACG-
TTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTT-
GAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGAT-
CTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGT-
GAGCAAAAACAGGAAGGCAAAAT-
GCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTT-
GAATACTCAT 

multiklonovací místo vektoru a přileh-
lé oblasti důležité pro expresi: 
 

TTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGA-
TAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAA-
GAAGGAGATATACATGATATCGGAATTAATTCG-
GATCCGAATTCGAGCTCCGTCGACAAGCTTGCGGCCGCAC-
TCGAGATCAAACGGGCTTGAGATCCGGCTGCTAACAAA-
GCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAG-
CAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTT-
GAGGGGTTTTTTG 
 

vyznačené oblasti: promotor operátor rbs terminátor 

gen pro vložení do vektoru: 

 

ATGGGGGTGCACGAATGTCCTGCCTGGCTGTGGCTTCTCCTGTCCCTGCTGTCGCT-
CCCTCTGGGCCTCCCAGTCCTGGGCGCCCCACCACGCCTCATCTGTGACAGCCGAG-
TCCTGCAGAGGTACCTCTTGGAGGCCAAGGAGGCCGAGAATATCACGACGGGCTGTGCT-
GAACACTGCAGCTTGAATGAGAATATCACTGTCCCAGACACCAAAGTTAATTTCTAT-
GCCTGGAAGAGGATGGAGGTCGGGCAGCAGGCCGTAGAAGTCTGGCAGGGCCTGGCCCT-
GCTGTCGGAAGCTGTCCTGCGGGGCCAGGCCCTGTTGGTCAACTCTTCCCAGCCGT-
GGGAGCCCCTGCAGCTGCATGTGGATAAAGCCGTCAGTGGCCTTCGCAGCCTCACCACT-
CTGCTTCGGGCTCTGGGAGCCCAGAAGGAAGCCATCTCCCCTCCAGATGCGGCCT-
CAGCTGCTCCACTCCGAACAATCACTGCTGACACTTTCCGCAAACTCTTCCGAG-
TCTACTCCAATTTCCTCCGGGGAAAGCTGAAGCTGTACACAGGGGAGGCCTGCAGGA-
CAGGGGACAGATGA 
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striktasy nemůžete pro klonování použít. Jakou palindromatickou sekvenci specificky 
rozpoznává HindIII a v jakém místě ji štěpí? Vytváří EcoRV lepivé nebo tupé konce? 
Uveďte alespoň jeden enzym, který štěpením multiklonovacího místa vektoru vytváří 
5´ přečnívající kohezní konec GGCC. V oblasti multiklonovacího místa vektoru na-
lezněte trojici restriktas, které rozpoznávají stejné sekvence (bez ohledu na to, jestli je 
štěpená DNA methylovaná nebo ne) a štěpí je v odlišných místech.  

Pro následující úlohy máte k dispozici tyto restrikční endonukleasy: XhoI, EcoRV, FatI a 
EcoRI. Dávejte pozor, abyste gen vkládali do multiklonovacího místa plasmidu a jeho 
vložením nenarušili oblasti důležité pro transkripci nebo translaci! Předpokládejte, 
že žádná z restriktas neštěpí vektor mimo multiklonovací místo. 
 

 Pokud při práci s genem vycházíme z knihovny cDNA, je pro další práci nutné úsek, 
který mu odpovídá, nejdříve namnožit (amplifikovat). K tomu se používá metoda PCR, která 
vychází z principu replikace nukleových kyselin a umožňuje snadno a rychle vytvořit až 
několik milionů kopií původního fragmentu DNA. Pro PCR je potřeba dvojice primerů, 
krátkých oligonukleotidů, které vymezují začátek a konec úseku, který má být amplifikován. 
Každý z dvojice primerů je komplementární k jednomu řetězci DNA, na které specificky 
nasedá. V průběhu PCR dochází k prodlužování primerů ve směru 5´ 3´- enzymaticky jsou 
k primerům připojovány další nukleotidy komplementárně k původnímu templátovému řetězci 
DNA (více viz studijní materiály). Po proběhnutí dostatečného počtu cyklů PCR pak 
získáváme amplifikovaný gen. Primery, které jsou k amplifikaci genu potřeba, je třeba 
nejdříve navrhnout a následně také nasyntetizovat. 

2. Navrhněte dvojici primerů pro amplifikaci Vašeho genu pomocí PCR, a to tak, abyste 
na 5´ konce primerů vnesli vhodná restrikční místa pro následné štěpení, a zároveň 
splnili níže uvedené podmínky. Při návrhu primerů zohledněte, které restriktasy máte 
k dispozici a které z nich jsou vhodné pro klonování produktu PCR (amplifikovaného 
genu) do vektoru. Navržené primery otestujte v aplikaci OligoAnalyser 3.1 
(http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/). Každému úseku DNA 
lze pro jeho amplifikaci navrhnout celou řadu primerů. Pokuste se o navržení co mož-
ná nejlepší dvojice. O designu primerů se dočtete ve studijních materiálech. Navržené 
primery uvádějte v řešení úlohy ve směru 5´3´.  

Podmínky pro návrh primerů: 
- délka primerů 23 nukleotidů (z toho 15 nukleotidů připadá na 3´ genově specifickou 
část, která je komplementární ke genu a nasedá na jeho 3´ konec, sousedních šest nuk-
leotidů slouží pro vnesení restrikčního místa a zbývající dva nukleotidy na 5´ konci 
primeru jsou volitelné, vyžadují je restrikční enzymy, aby mohly efektivně štěpit sek-
venci v restrikčních místech)  

 

- Tm v rozmezí  55–80° C, rozdíl v Tm pro oba z dvojice primerů do 1 °C  

 

- procentuální zastoupení guaninu a cytosinu (GC) v primerech 40–60 % (pokud mož-
no srovnatelné pro oba primery) 

 

- ΔG pro tvorbu dimerů (ať již primerů samotných se sebou – homodimerů, nebo 
s druhým primerem ve dvojici – heterodimerů) ≥ –10 kcal/mol. 

 

- Tm případných vlásenek nižší než Tm primerů 

 Pro přenos genu do hostitelského organismu slouží tzv. vektor – molekula DNA, která 
mimo jiné obsahuje oblasti důležité pro replikaci, chrání gen před degradací a je schopna 
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proniknout do buňky. Vektor obsahuje tzv. multiklonovací místo, uměle nasyntetizovanou sek-
venci obsahující velké množství unikátních restrikčních míst, díky kterým je možné gen do 
vektoru vložit. 

3. Proveďte inzerci amplifikovaného genu po restrikčním štěpení do štěpeného vektoru. 
Uveďte, které dvě z nabízených restriktas byste použili pro štěpení a do řešení vložte 
sekvenci multiklonovacího místa vektoru s vloženým genem (sekvenci genu barevně 
odlište). 

 V dalším kroku je nutné vytvořený konstrukt (plasmid s vloženým genem) vnést do buněk 
- např. bakteriálních nebo kvasinkových. Jedním ze způsobů vnesení DNA do buněk je tzv. 
transformace, při které DNA prochází do buněk přes jejich cytoplasmatickou membránu, kte-
rá je určitým způsobem upravena tak, aby byla pro DNA permeabilní. Účinnost transformace 
je ale poměrně nízká. Z toho důvodu je nutné odlišit těch několik málo buněk, které DNA při-
jaly, od většiny, do kterých se DNA vložit nepodařilo. K tomu slouží selekční marker, gen, 
který je součástí používaného vektoru a uděluje transformovaným buňkám například rezisten-
ci k určitému antibiotiku. Buňky, které tento plasmid neobsahují, v přítomnosti daného antibi-
otika umírají.  
 Po přijetí plasmidu jsou buňky schopné tvořit jeho kopie (proces replikace), a navíc 
ve chvíli, kdy jim k tomu dáme signál – také exprimovat vložený gen a ve velkém množství 
produkovat cílový protein. 

4. Určete, jaký protein je kódován selekčním markerem (viz obrázek nahoře) a uveďte, 
které z následujících antibiotik byste použili pro selekci buněk, které byly úspěšně 
transformovány Vaším plasmidovým vektorem. K dispozici máte chloramfenikol, ka-
namycin, ampicillin a tetracyklin. Využijte zkušeností, které jste získali 
v předcházejících úlohách bioinformatické části ViBuChu. Užitečná pro Vás může být 
také Wikipedia (www.wikipedia.org). 

5. Jaký protein pro Vás budou nyní tyto geneticky modifikované buňky ve velkém 
množství produkovat a proč ho někteří sportovci užívají?  
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Úloha	  Z:	  Posezení	  u	  piva	   10	  bodů	  
Autor:	  Miroslav	  Brumovský	  

 Pivo znali již staří Sumerové. Nejen, že si jej velice cenili, ale pivo také mělo své místo 
v rituálních obřadech a bylo používáno k přípravě léčivých nápojů a mastí. Zajímavý je také 
babylónský název tohoto nápoje – šikaru – což v překladu znamená „tekutý chléb“.1 
V průběhu staletí kouzlo tohoto zlatavého moku objevila spousta národů a vznikaly nové a 
pestré receptury. V této úloze se pivu podíváme pod čepici a poznáme, jak je vlastně vypočíta-
vé! 

	  Počítáme	  s	  pivem	  
 Pivo, jak jej známe dnes, je nápoj připravený ze sladu (většinou ječného), chmele a vo-
dy zkvašením dnes již kulturními pivovarskými kvasinkami.2 

1. Ke každé ze čtyř uvedených surovin napište, čím ovlivňují charakter piva. 

 Proces výroby piva je technologicky poměrně náročný. Nejprve se odleželý slad rozdrtí 
na sladový šrot. Poté následuje tzv. vystírání, při kterém se rozdrcený slad smíchá s vodou ve 
vystírací kádi při teplotě kolem 50 °C. Po něm následuje rmutování, kdy postupným zahřívá-
ním na vyšší teploty a činností enzymů (amylas) vzniká rmut obsahující zkvasitelné cukry, 
které kvasinky dokáží přeměnit na alkohol. Filtrací rmutu vzniká první meziprodukt při výro-
bě piva, označovaný jako sladina. 
 Do sladiny se dále přidává chmel (nebo různé chmelové preparáty) a celá směs se vaří. 
Tomuto kroku se také říká chmelování či chmelovar a vzniká při něm další důležitý mezipro-
dukt – mladina. Mladina je opět přefiltrována, ochlazena na teplotu  pod 10 °C a přečerpána 
do spilky, kde jsou k ní přidány pivovarské kvasinky a dochází k hlavnímu kvašení. Po ukon-
čení hlavního kvašení (trvá 1–2 týdny) se mladé pivo zchladí a přečerpá do ležáckých tanků. 
Zde pivo velmi pozvolna dokvašuje, čiří se, zraje a sytí se pod tlakem vznikajícího oxidu uh-
ličitého. Oxid uhličitý se nejprve hromadí v prostorách nad pivem a vytváří přetlak, posléze se 
začíná vázat na látky obsažené v pivu a tím vytváří jeho charakteristický říz. Vyzrálé pivo se 
poté obvykle filtruje, případně pasterizuje, a nakonec se stáčí do lahví. 

2. Teď už víme, že správný říz piva vytváří oxid uhličitý. Po vypití piva dochází nejprve 
k jeho kontaktu se žaludečními šťávami, které jsou značně kyselé a způsobují proto 
uvolňování oxidu uhličitého. To může být někdy provázeno různými zvukovými efek-
ty. Vypočítejte, jaký objem oxidu uhličitého se může maximálně uvolnit po vypití půl 
litru piva obsahujícího 2 g CO2 za standardních žaludečních podmínek (tlak 
1 atmosféra, teplota 37 °C).3 

3. Pivo kromě oxidu uhličitého obsahuje také ethanol. V České republice se piva dělí 
podle stupňovitosti, která odpovídá asi trojnásobku obsahu alkoholu (typické 10° pivo 
obsahuje asi 4 obj. % ethanolu). Co stupňovitost piva udává? 

                                                
1 Což poukazuje na fakt, že se pivo dříve vyrábělo kvašením chleba, ne na to, že by sloužilo jako jeho náhražka. 
2 Kulturními je zde myšleno čistým vyšlechtěným druhem, nikoliv kvasinkami, které nalezneme v různých 
starých kulturních domech. 
3 Standardní žaludeční podmínky (SŽP) nejsou uznávány žádnou oficiální autoritou a slouží pouze pro potřeby 
tohoto kurzu. 
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 Metabolismus ethanolu začíná prakticky okamžitě po jeho požití. V praxi se průběh me-
tabolismu dá znázornit pomocí obsahu ethanolu v krvi (tzv. křivka alkoholemie – viz obrá-
zek 1). 

 

 

Obr. 1 Křivka alkoholemie sestávající se ze vstřebávací (I) a vylučovací fáze (II) 
 

Z obrázku 1 je zřejmé, že se křivka alkoholemie dá rozdělit na dvě části – fázi vstřebávací a 
fázi vylučovací. Rychlost vstřebávání ethanolu je vyšší než rychlost jeho odbourávání, proto 
v první části křivky koncentrace ethanolu v krvi stoupá. Doba vstřebání požitého ethanolu 
závisí na druhu konzumovaného alkoholického nápoje a na náplni žaludku, obvykle se ale 
pohybuje kolem hodiny. Po dosažení vrcholu hladina ethanolu klesá konstantní rychlostí asi 
0,15 ‰ za hodinu4. 

4. Určete přibližný poměr mezi rychlostí ubývání ethanolu v krvi a rychlostí celkového 
odbourávání ethanolu v těle, která je asi 100 mg ethanolu na 1 kg tělesné hmotnosti za 
hodinu. Výpočet vztáhněte na Vendelína, jehož hmotnost je 80 kg a hmotnost jeho kr-
ve činí 6 kg. 

5. Pro následující úkol budeme předpokládat, že poměr obsahu ethanolu v krvi ve vylu-
čovací fázi je k celkovému obsahu v těle stejný jako vypočítaný poměr z předchozího 
příkladu.5 Vypočítejte, alespoň kolik 10° piv musel Vendelín vypít v jednohodinovém 
intervalu, aby po třech hodinách po konzumaci nadýchal alespoň 0,3 ‰. Účinnost 
vstřebávání alkoholu je 90 %, ostatní informace důležité k výpočtu naleznete výše.6 

6. Kolik trestných bodů by Vendelín za jízdu autem s 0,3 ‰ alkoholu v krvi dostal?7 

Spolu	  pěkně	  v	  grupě	  
 V našem povídání o pivu bychom neměli zapomenout na nádoby, které sloužily ke 
skladování a prodeji zlatavého moku od starověku až do dnešní doby. 

                                                
4 Ano, jedná se o promile hmotnostní. 
5 Což je sice nepřesné, ale dovolí nám to příklad spočítat :-) 
6 U nejednoznačných hodnot si odmyslete slůvka „asi“, „kolem“ apod. 
7 Podle aktuálních zákonů platných na území České republiky. 
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7. Určete bodovou grupu symetrie starověké amfory a moderní pivní láhve bez etikety 
(neuvažujte povrchové nepřesnosti). 

 
 

8. K přepravě větších objemů piva se od 3. století n. l. začaly používat sudy. Určete bo-
dovou grupu symetrie starého sudu a nerezové bečky na obrázku (neuvažujte vnitřní 
součásti sudu). 

 

9. Na základě dvou předchozích úkolů okomentujte změny symetrie přepravních nádob 
na pivo během posledních dvou tisíc let. 

Je	  pivo	  zdravé?	  
 Jeden z prvních průkopníků novodobého lékařství, renesanční alchymista, lékař a astro-
log, Paracelsus, prohlásil: „Každá látka je jedem, toliko dávka je příčinou, že jím býti přestá-
vá.“ Tato známá věta, dnes tolik omílaná v různých lidových úslovích, platí samozřejmě i pro 
konzumaci piva.  

10. Vaším závěrečným úkolem je napsat, která složka nebo které složky piva byly nejvíce 
přínosné pro zdraví lidí v dějinách lidstva. 
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Milí	  Víbušníci,	  
 
 vzhledem k tomu, že se jedná o poslední sérii letošního ročníku, rozhodli jsme se sym-
bolicky – jak jste si určitě všimli – místo úvodníku zařadit konečník. Rozhodně se ale nejedná 
o konec letošního ViBuChu, ba dokonce o konec ViBuChu samotného (i když zatím ví 
Bůh☺). Pro deset nejúspěšnějších z vás bude ViBuCh pokračovat soustředěním, během ně-
hož budete zasvěceni do tajů vědy. V této souvislosti bych předem všem účastníkům této akce 
silně doporučil hlubší studium úlohy Z, které budete na rozdíl od ostatních témat letošního 
ViBuChu věnovat více než jeden den. 
 A nyní můžeme od vážných témat přejít k nedůležitým. Na adrese  
http://www.doodle.com/979gr8ew5xxhft43 najdete kalendář, kde napíšete svůj login a vyzna-
číte, kdy máte o prázdninách čas na soustředění. Jak je již v tomto ročníku ViBuChu zvykem, 
pravděpodobně nebude zpočátku funkční nebo se adresa ještě třikrát změní. 
 Uzávěrka této série proběhne. Bohužel nevím kdy, takže bedlivě sledujte oficiální 
stránky ViBuChu. Řešení nám posílejte… ale to už znáte.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Na závěr bez předchozího souhlasu spoluorganizátorů si dovolím zařadit úlohu ZZ, kte-
rá bude hodnocena pěti body (ne, toto není legrace). Věřím, že její řešení vám nezabere moc 
času. Nelekněte se její nevýraznosti, zejména barevné, je to proto, aby byla nenápadná. Po-
známka pro organizátory: ne, opravdu to není legrace, jedná se o teoretickou přípravu na 
praktickou část úlohy Z, která proběhne na soustředění, proto jí přikládám vysokou důležitost 
a patřičné ohodnocení. 
 
Úloha ZZ: Z následujícího obrázku vymažte vše, co je negativně ovlivněno nadměrnou kon-
zumací alkoholu, a takto upravený obrázek nám zašlete zpět. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hodně štěstí vám za autorský kolektiv přeje                                                      Petr Stadlbauer 
 


