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Něco málo filozofie

◼ Víno je zvláštní alkohol

◼ Má mnoho příznivců po celém světě

Dionýsos, bůh vína



Máme rádi víno

◼ Vinaři jsou milí lidé a vinice jsou krásné

◼ Ve víně je pravda

◼ Víno, ženy, zpěv



Významné alkoholy

Ethanol C2H5OH

- hořlavá kapalina, 

- dobře mísitelná s vodou

- nejvýznamnější zástupce 

- rozpouštědlo, čistič, 

- základ lihovin  



Vlastnosti ethanolu

◼ Bezbarvá kapalina, neomezeně mísitelná          

s vodou, dobré rozpouštědlo a čistič 

◼ Molární hmotnost   46,07 g/mol

◼ Teplota tání          −114,4 °C

◼ Teplota varu            78,3 °C (1013 hPa)

◼ Hustota                    0,789 g/cm3



Vlastnosti ethanolu

◼ Bezpečnost:

◼ Teplota vzplanutí  13 °C (5 % vody)

24 °C (50 % vody)

◼ Teplota hoření       30 °C



Další významné alkoholy

Ethylenglykol

Toxická kapalina, dobře mísitelná s vodou

Součást nemrznoucí směsí do ostřikovačů,



Významné alkoholy
glycerol 

nejedovatá kapalina nasládlé chuti



Významné alkoholy

glycerol 

trojsytný alkohol 

Systematicky: 1,2,3 propantriol

Vzniká hydrolýzou tuku 

Esterifikací s HNO3 vzniká glyceroltrinitrát

(dynamit, nitroglycerin)   



Významné alkoholy

◼ Methanol 

◼ Toxický, slepota

◼ Důležitá látka – výroba formaldehydu, 

esterů, etherů

◼ Výroba – hydrogenací oxidu uhelnatého



Pojďme na praxi

známe „palírny“, 

A pálením (švestek, hrušek, jablek) vzniká 

slivovice, hruškovice, calvados, 

Proslulé jsou „palírny“ 

ve Skotsku, Irsku (whisky) 



Pojďme na praxi

destilujeme 



Pojďme na praxi



Alkoholové kvašení

◼ Alkohol můžeme připravit přírodními procesy

◼ Kvašení – anaerobní podmínky, sacharidy jsou 

přeměňovány na alkohol za pomocí kvasinek 

(enzymy)

◼ Glukoza → ethanol + CO2

◼ Ale také synteticky

◼ Synteticky se ethanol připravuje katalytickou 

hydratací ethenu

CH2=CH2 + H2O → C2H5OH



Měření ethanolu
Alkohol v dechu (promile, mg/L)

Alkohol v krvi (mmol/L)

Analytika 

- elektrochemický či polovodičový článek 

(Draeger)

- plynová chromatografie 

- referenční zkouška (Widmarckova) -

nespecifická
- oddestilování ethanolu obsaženého v krvi a jeho oxidaci 

známým nadbytkem dichromanu draselného v kyselině sírové. 

Přebytek dichromanu se stanoví jodometrickou titrací. 



Pojďme na praxi

Ověřování a kalibrace alkoholtesterů



Množství alkoholu v krvi [‰]

◼ Projevy

◼ do 0,2  Normální fyziologický stav

◼ 0,2–0,3 Zvýšená fyziologická hladina

◼ 0,3–0,5 Osoba nějaký alkohol pila

◼ 0,5–1,0 Osoba alkohol požila a může být 

lehce podnapilá. V jednání se ale 

neprojevují žádné vážné poruchy



Opilost



Opilost
◼ 1,0–1,5 Lehké známky opojení zejména u lidí nezvyklých 

pít. Bývají poruchy jemných funkcí, mírné snížení 

soudnosti a pozornosti, zvýšení sebedůvěry, 

mnohomluvnost.

◼ 1,5–2,0 Střední stupeň opilosti. Pozornost je snížena a 

projevují se poruchy koordinace. Reakce na mozkové 

podněty jsou zpomaleny.

◼ 2,0–3,0 Těžký stupeň opilosti. Bývá blábolivá řeč, 

psychické poruchy, neschopnost samostatné chůze.

◼ 3,0–4,0 Obluzení a narkóza.

◼ nad 4,0 Smrt.



Něco k metabolismu

◼ Lidský organismus vytvoří denně ca 3 g ethanolu

◼ Prakticky všechny živé organismy mají enzymové 

systémy k odstranění a využívání ethanolu.

◼ Teoretická energie získatelná kompletní oxidací EtOH na 

vodu a CO2 je 1325 kJ/mol (v praxi méně kvůli průběžné 

tvorbě meziproduktů – acetát, acetaldehyd)

◼ Získatelná energie: ethanol 29 kJ/g

◼ tuk            37 kJ/g

◼ sacharidy 17 kJ/g



Odbourávání alkoholu

◼ Ethanol je z organismu odstraňován především 

enzymem:

◼ Alkoholdehydrogenázou (ADH)

◼ Která se postará (jak název napovídá) o dehydrogenaci 

a tím o tvorbu acetaldehydu

◼ Rychlost metabolismu (zdravý průměrný muž):                  

ca 20 g/hodinu

◼ (odpovídá ca 1,5 dl vína, malé pivo, malý panák)



Jak to pokračuje dál?

◼ Po alkoholdehydrogenáze nastupují 

aldehyddehydrogenázy a z acetaldehydu máme kyselinu 

octovou

◼ Ethanol – acetaldehyd – kyselina octová

◼ U methanolu vzniká formaldehyd a kyselina mravenčí

◼ Proto se při otravě methanolem doporučuje podávat 

tvrdý alkohol (čistý líh), aby se alkoholdehydrogenáza

přednostně zabývala odbouráváním ethanolu



Víno

◼ Je víno škodlivé, nebo zdraví prospěšné? 

◼ Platí zásadní pravidlo jako v životě:

◼ Pij s mírou a všeho moc škodí

◼ Jak je to s těmi Francouzi a kdo za to 

může?



Francouzský paradox

◼ „Drink Like the French, Die Like the French“

◼ první zprávy o souvislosti pití alkoholu a nižší frekvence 

aterosklerózy byly publikovány již v r. 1904

(Cabot, R.C. (1904). "The relation of alcohol to arterioscleroisis"). 



Francouzský paradox

◼ Alkohol zlepšuje profil krevních lipidů (cholesterol)

◼ Snižuje srážlivost krve

◼ Zvyšuje krevní průtok, snižuje krevní tlak 

◼ Stoupá insulin v krvi 

◼ Ovšem zásadní parametr je celkový životní styl! 

◼ Buď v pohodě, nehoň se a víno si vychutnej



Kdo za to může? Biochemicky? 

Zdravé přírodní oligofenoly

Resveratrol je přírodní antioxidant a derivát stilbenu 

vyskytující se v těle některých rostlin. Přisuzují se mu 

léčivé účinky na řadu onemocnění.

Resveratrol není běžnou rostlinnou látkou, nicméně 

vyskytuje se u poměrně širokého spektra různých druhů 

zeleniny a ovoce

Je obsažen ve slupkách a jadérkách modré révy vinné



Na závěr

◼ Degustátoři hodnotí u vína barvu, chuť, cukr, 

kyselinku,

◼ Jak ta kyselinka vypadá? 


