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SKUTEČNÉ PIVO Z BENEŠOVA
www.pivovarferdinand.cz

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
ź

Mezi lety 1915–1916 musela být zcela
předělána pivovarská varna. Původní
měděné varny totiž byly zabaveny pro
válečné účely. Drahý kov nahradilo železo.
Nové vybavení už mělo modernější nepřímý
parní otop. Měděné varny se do pivovaru už
nikdy nevrátily, dodnes tu najdete ty železné.

KOMÍN, CHLOUBA PIVOVARU.
UŽ OD DOB ARCIVÉVODY.
Když se kouří z komína, vaří se pivo! Jednoduchý indikátor,
že je v provozu vše v pořádku. František Ferdinand d'Este
v roce 1897 založil pivovar, který byl na svou dobu nesmírně
moderní – nejvyšší standardy splňoval i komín.
Představte si strojovnu, kde parní stroj pohání míchadla
varny, čerpadla a další nezbytné pivovarské stroje, a navíc
předává energii dynamům, která zajišťují v areálu osvětlení.
A k tomu dva parní kotle, napojené na 30 metrů vysoký
a štíhlý tovární komín. Rázem se ocitnete v Pivovaru
Ferdinand koncem 19. století.

ź

Do roku 1922 se pivo chladilo ledem.
Pak bylo nainstalováno moderní čpavkové
chlazení. Chladicí stroje poháněl ležatý parní
kotel o výhřevné ploše 180 m2 a přetlaku
8 atmosfér. Projekt tenkrát zpracoval
benešovský stavitel František Scharf.

Původní komín projektovala kancelář J. Rosenberga,
známého pivovarského inženýra z Královských Vinohrad.
Z jeho dílny byla i parostrojní varna či vodárna. Komín byl
však od začátku jasnou dominantou, která určovala, že se
blížíte k tomu nejlepšímu pivu široko daleko. Jak se objekt
modernizoval a výroba bobtnala, zvyšovala se i potřeba
odvádět spaliny: jakmile přišlo rozšíření kotelny, do komína
ústilo čím dál tím víc kouřových kanálů vedoucích z topenišť
jednotlivých kotlů.
Zásadnější přestavbu kotelny provedl mezi lety 1915 až 1916
benešovský stavitel Marcel Dusil, který sem umístil kotel
o výhřevné ploše 100 m2 (tedy o 10 m2 více než původní kotel)
a přetlaku 10 atmosfér (původní jich měl jen 7).
Čím víc piva se vařilo, tím víc spalin v kotlích vznikalo,
a kapacity původního arcivévodského komína brzy přestaly
stačit. V roce 1924 tak vznikl zcela nový komín v režii
specializované pražské ﬁrmy B. Kolář a Stránský. Nad
pivovarem se tyčí dodnes. Má nejen 45 metrů a pořádný tah,
ale taky osmiboký podstavec a téměř šest metrů vysokou
římsu. Vznikl z obyčejných cihel, které tehdy dodala státní
cihelna v nedalekých Radíkovicích. Dřík oproti tomu vznikl
z lisovaných žlutých radiálních cihel z cihelny Viléma Müllera
z Břešťan. Výjimečné jsou zejména ornamenty z červených
radiálních cihel, patrné hlavně v zakončení dříku pod hlavicí.
Protože se snažíme zachovat nejen co nejvíc tradičních
výrobních postupů, ale taky pivovarských prvků, komín
dodnes můžete obdivovat v jeho původní podobě. Opatřili
jsme ho jen novou nerezovou vložkou a horní světlý otvor
zmenšili zaplechováním. Cestu do pivovaru tak díky němu
bezpečně najdete dodnes.
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KVÍZ – POZNÁŠ FERDINANDA PODLE BARVY ETIKETY?
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Správné odpovědi najdete na www.pivovarferdinand.cz - „Co vaříme”

FERDINAND NA INSTAGRAMU
Podívejte se, jak se naše ležáky staly hvězdami
sociálních sítí! A vesele sdílejte své příspěvky s
Ferdinandem, budeme rádi za každé označení i
recept. Sledujte nás na @pivovarferdinand – třeba se
váš příspěvek dostane do dalších Ferdinandových
hlášek!
Takhle naše pivo zachytil @beercarman. Vydal se do
pivnice U Kunštátů, kde naše pivo zrovna potkal na
rotující pípě. No řekněte sami, nesluší mu to v tom
oroseném půllitru?

z nejlepších českých piv. Možná pro mě úplně nejlepším.
A nesmím zapomenout na skutečné černé pivo, které je
ohromující a dává tu nejdokonalejší chuť mému
oblíbenému pokrmu, který připravuji netradičně v grilu,
kde jídlo navíc dostává úžasnou chuť kouře…“
A rovnou přikládá i recept:
Suroviny: 8 kvalitních velkých buřtů, 2 červené cibule,
olivový olej, pepř, sůl, drcený kmín, 900 g nakládaných
rajčat ve vlastní šťávě a jedno 0,5l skutečné černé pivo
Ferdinand.
Postup: Oloupejte buřty a nakrájejte je na maximálně
centimetrová kolečka, do pánve nalijte olivový olej,
přidejte červenou cibuli pokrájenou na malé plátky,
koření, buřty nakrájené na kolečka a nakládaná rajčata
včetně šťávy. Za pravidelného míchání přiveďte k varu –
dokud směs nezhoustne. Tento proces zabere asi 30
minut. Poté přilijte celé skutečné černé pivo Ferdinand
a míchejte dalších cca 30 minut, dokud celá směs znovu
nezhoustne. Podávejte ideálně s chlebem a se světlým
skutečným pivem Ferdinand (já vždy s dvanáctkou!).
Dobrou chuť & na zdraví!

Mezi naše stálé fanoušky patří i @kamadoejoe, který
svůj proﬁl plní skvělými grilovacími recepty. „Ferdinand
je fantastické pivo a nedovedu si představit, že bychom
doma měli něco jiného, natož abychom jiné pivo
používali k přípravě pokrmů, například mých
oblíbených buřtů na pivu,“ říká Martin Š. a pokračuje:
„Jsem milovníkem opravdu dobrého piva, které mi
Ferdinand potvrzuje v každém poháru! Regionální
benešovský pivovar, který si díky své kvalitě nachází
stále více a více fanoušků, který vyrábí pivo původními
technologiemi a nikam nespěchá, umí udělat zážitek
z každého doušku. Dodnes vzpomínám na exkurze do
pivovaru Ferdinand se ZŠ Jiráskova, kam jsem chodil.
Obrovské sklepy, všude vůně surovin, jedinou chybou
tehdy bylo, že nám jinak úžasná paní učitelka Říhová
nedovolila ochutnat! :-) Ferdinand umí z desítky udělat
skvělé a osvěžující pivo, jedenáctka je chuťový pojem
a dvanáctka se díky své silné a plné chuti stává jedním

www.pivovarferdinand.cz

Ferdinandova záložka do knihy

JAK SI NEJLÍP
VYCHUTNAT
SKVĚLOU KNIHU?

#

Své fanoušky už má i naše novinka, čtrnáctka Pěkný
číslo. Co o ní napsali @pivnituristi? „Pivovar Ferdinand
umí překvapit svými zajímavými speciály a není tomu
jinak ani u Pěknýho čísla. Pivko je převážně sladové,
v chuti připomíná
karamel. Zároveň se
jedná o silnější
záležitost (6,3 alc.
vol. %), takže je třeba
si dát pozor, kolik
tohoto moku
vypijete. Pivko
hodnotím spíše
kladně a vysoce
pitelně.“

CHUTNĚ A UDRŽITELNĚ!
INSPIRACE OD FERDINANDA
ORIGINÁLNÍ DOPLŇKY
Tvořit je radost! Do poslední zátky můžete využít i lahváče.
Podívejte se, jak z prázdné lahve vzniknou originální květináče
nebo lucerničky. Pivní lahve vám uřízne každý šikovný sklenář...
Staré zátky zase můžete slepit a vytvořit nápadité tácky, které se
jen tak nerozmočí.
Uvidíte, že se budou bavit i děti – bezvadná aktivita do
deštivých dnů. A navíc můžete trénovat
jemnou motoriku.

ZNÁTE PIVNÍ MORSEOVKU?
Pokud ne, je na čase se s ní seznámit. Oslníte a pobavíte
s ní společnost u stolu – připíjejte si originálně!

PROSTOR PRO KREATIVITU – VYMYSLETE VLASTNÍ PIVNÍ MORSEOVKU!
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Ferdinandova záložka do knihy
FERDINAND. MOJE PIVO
PRO POHODOVÉ CHVÍLE

V DOPROVODU
SKUTEČNÉHO PIVA

Víte, že může mít pivo blahodárné účinky pro vaše
zdraví? Tady je pár příkladů z knížky Léčivá síla piva,
ve které své zajímavé poznatky sesbírala Heidelore
Klugeová.
Antibiotikum pro Egypťany
Antropologové ve více než 1 500 let starých egyptských
kostrách nalezli antibiotikum tetracyklin. Do Egypťanů se
dostal s pivovarskými kvasinkami a tělo díky němu bylo
odolnější vůči infekcím.
Silný antioxidant
Pozitivní účinky se připisují spíše vínu, zejména
červenému, na pivo se ale zapomíná neprávem – jeho
beneﬁty jsou minimálně obdobné a jak upozorňuje
Klugeová, možná víno i v lecčem předčí. Pivo totiž ve
srovnání s vínem obsahuje méně alkoholu. Podobně jako
víno, i pivo má antioxidační účinky. Vděčí za ně
polyfenolům, které pocházejí ze sladu a chmele. Pivo
rovněž obsahuje víc vitaminu B než víno. Oblíbený mok
se navíc kvasí pomocí mléčných bakterií a kvasinek, které
mají pro naše zdraví rovněž blahodárné účinky – hlavně
pro střevní prostředí a imunitní systém. A oproti vínu má
pivo ještě jednu nespornou výhodu – vzniká z většího
množství rostlin, proto v sobě kombinuje účinné látky
více typů a z vícero zdrojů.
Lepší krevní oběh i hodnoty krevního cukru
Mírná konzumace piva může pomoct snížit hladinu
cholesterolu i krevní oběh. Navíc podporuje vylučování
žluči, a tím i trávení tuků. Podle některých výzkumů
může rovněž bránit biochemickým procesům, které
probíhají při zánětlivých reakcích. Pivo by tedy mohlo
pomáhat s prevencí arteriosklerózy či infarktu. Obdobný
protizánětlivý efekt byl pozorován také u
nealkoholických piv, upozorňuje Klugeová. Prospěšné
efekty se však ztrácí z odhořčených a sladkých piv – ty
s ryzím pivem nemají nic společného.
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Mikrobiotické kultury obsažené v pivě dokážou vytvářet
nepříznivé prostředí pro choroboplodné střevní zárodky,
třeba průjmové bakterie, kterým mikroﬂóra ztěžuje
rozmnožování. „Ne nadarmo je pivo v lidové medicíně
považováno za prostředek proti průjmu,“ píše Klugeová.

8 000 – asi tolik látek pivo obsahuje

U piva prakticky nenarazíte na znečištění těžkými kovy
nebo pesticidy, nenajdete tu ani patogenní zárodky.
Jde o čistý nápoj, který když konzumujete v přiměřeném
množství, může vaše tělo vskutku potěšit.
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Prostředek proti průjmu

Pivo, čistý nápoj
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400 – podíl aromatických látek
Co všechno v pivu najdete?
Vodu – Tvoří asi 93 % složení.
Alkohol – Pivo má nejnižší obsah alkoholu ze všech
alkoholických nápojů.
Oxid uhličitý – Pomáhá s prokrvováním ústní sliznice
a mimo jiné taky podporuje tvorbu slin.
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á
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Uhlohydráty (sacharidy) – Pocházejí ze škrobu, který se
během procesu sladování a vaření kompletně rozkládá
na nízkomolekulární sloučeniny.
Bílkovinné sloučeniny – Pivo není bohaté na bílkoviny,
ale najdete v něm všechny esenciální i neesenciální
aminokyseliny.
Minerální látky – Patří mezi ně hořčík, fosfor, draslík
a další látky. Magnesium pomáhá udržovat ve formě
třeba kosterní systém, kyselina fosforečná je zase stěžejní
pro látkovou výměnu a draslík hrají zásadní roli při
vylučování vody i regulaci krevního tlaku. Najdete tu ale
i síru, měď, mangan či zinek. A taky velmi nízký obsah
kuchyňské soli, díky čemuž pivo skvěle odvodňuje tkáně.

JMÉNO FERDINAND. ZNÁTE JEHO PŮVOD?
V České republice žije přes 1 200 Ferdinandů, toto jméno
tedy dostal každý 8 282. obyvatel České republiky.
Celkem jde o 388. nejoblíbenější jméno a podomácku se
Ferdinandovi říká Ferda, Ferdík, Ferdíček, Ferídek, Fery,
Ferdáček nebo Ferdyš. A jméno má také svou ženskou
podobu – Ferdinanda.
Ferdinandové slaví svátek 30. května. Nejvíc jich žije
v Praze – necelé dvě stovky. Následuje Brno a Ostrava,
kde bychom jich napočítali zhruba čtyři desítky.
A po jednom Ferdinandovi má pak Telč, Litomyšl nebo
třeba Turnov.

Ferdinand v cizích jazycích

ź slovensky, srbsky, nizozemsky, dánsky, norsky,
švédsky, anglicky, německy: Ferdinand

ź polsky: Ferdynand
ź maďarsky: Ferdinánd nebo Nándor
ź italsky: Ferdinando nebo Fernando
ź španělsky: Fernando nebo Hernando
ź francouzsky: Ferdinand nebo Fernand
ź čínsky: 费迪南德 (Fèidínándé)

V Libereckém kraji pak dokonce najdete ves
Ferdinandov, která leží na rozhraní Frýdlantské
pahorkatiny a Jizerských hor. Stávala tu velká
papírna, proslavená po celém regionu. Pokud
si tedy chcete vychutnat naše pivo v opravdu
symbolickém prostředí, hurá do Ferdinandova –
naše ležáky si můžete vychladit třeba v místních
průzračných potocích.
Samotné jméno má pak germánské kořeny.
Vzniklo ze staroněmeckého jména Fridunant
a vykládá se jako „riskující mír“ nebo „připravující
se k jízdě”. Statistiky nicméně ukazují, že obliba
tohoto vznešeného jména klesá.

ź korejsky: 페르디난드 (Peleudinandeu)
Někteří významní nositelé jména Ferdinand
Ferdinand Maxmilián Brokoff, český sochař
Ferdinand Klinda, slovenský varhaník
Ferdinand Peroutka, český spisovatel, dramatik
a novinář
Ferdinand de Saussure, švýcarský jazykovědec
Ferdinand Porsche, německý automobilový konstruktér
František Ferdinand d'Este, arcivévoda, následník
rakousko-uherského trůnu a zakladatel benešovského
pivovaru
Zdroj: Babyweb.cz, Krestnijmeno.cz, Wikipedia
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MAXMILIÁN Z HOHENBERGU,
MUŽ S POHNUTÝM OSUDEM
Co jste o Maxmiliánovi možná nevěděli
ź

ź

Jeho právnické vzdělání mu umožňovalo starat se o
majetek rodu a byl zastáncem rakouské samostatnosti.
Vystupoval rovněž proti nacistickému Německu, pročež
byl v roce 1938 deportován do koncentračního tábora v
Dachau, stejně jako jeho mladší bratr Ernst. Maxmilián
byl propuštěn v roce 1940, jeho bratr musel
zvěrstva nacistického režimu v koncentračním
táboře snášet ještě o tři roky déle.

ź

Galén byl starověký lékař, ale i ﬁlosof a logik

ź

Korec je stará objemová míra užívaná pro
sypké látky

ź

Korec český neboli pražský = 4 věrtele = 93
litrů

ź

Kantnýř je konstrukce např. ze dřeva, na níž
spočívaly velké sudy při výrobě vína a piva

Ernst byl později přeložen do tábora
Oranienburg.

ź

ź

Kapoun – vykleštěný kohout

ź

Úřad starosty Artstettenu Maxmilian
zastával dvakrát po pět let.

Marcovní pivo – ležák typu marzen (česky
březňák), původ v Bavorsku 16. století

ź

Střevíc = stopa = 4 dlaně = 29,6 cm až 31,32 cm

ź

Sviňák – čeledín, co se staral o prasata

ź

Magnetický kvas – chleba, který se používal
jako houba pro nasátí nebezpečně čistého
alkoholu, tedy silného alkoholu

ź

Podpruh – čeledí

ź

Důchodní – hodpodářský úředník při
velkostatcích, který vybíral peníze, vedl
evidenci a prováděl výplaty peněz

ź

V roce 1917 pak Maxmilián dostal vévodský titul.
Navštěvoval Skotské gymnázium ve Vídni a později
vystudoval právní vědy. V roce 1926 se z něj ve
Štýrském Hradci stal doktor práv a ještě toho roku se
oženil s Alžbětou Bonou, hraběnkou Waldburg-WolfeggWaldsee, se kterou měl šest synů.

Sanytr neboli dusičnan sodný

V koncentračním táboře byli bratři
Hohenbergové nasazeni k čištění
latrín.

ź

Maxmilián se narodil v roce 1902 na zámku Belvedere.
Také jemu změnil život atentát v Sarajevu, který vzápětí
spustil první světovou válku. On i jeho dva sourozenci
se po nešťastných událostech roku 1914, kdy přišli o oba
rodiče, dostali do opatrovnictví příbuzenstva.

Měl šest synů. Nejmladší z nich, kníže
Gerhard Hohenberg, zemřel v roce
2019.

ź

ź

ź

Prostřední syn Žoﬁe
Chotkové a Františka
Ferdinanda d'Este byl stejně
jako jeho dva sourozenci
vyloučen z následnictví na
rakousko-uherský trůn,
protože byl sňatek jeho
rodičů považován za
nerovnorodý. Co dalšího
Maxe na cestě životem
potkalo?

Jeho celé jméno zní Maximilian Karl
Franz Michael Hubert Anton Ignatius
Joseph Maria.

PIVNÍ SLOVNÍK
ZE 16. STOLETÍ

Po první světové válce přišel zákon,
který z Maxmiliána a jeho sourozenců
udělal Habsburky, a jejich majetek
proto mohl být vyvlastněn.
Přestěhovali se proto do Vídně, kde
měli rovněž majetek, i když
skromnější.
Maxmilián byl zarytým monarchistou.

Po Maxmiliánovi z Hohenbergu dostal jméno náš
světlý ležák Max 11 %
Tento spodně kvašený speciál z Benešova s obsahem
alkoholu 4,7 % se vyznačuje plnou sladovou chutí
a lahodnou decentní hořkostí. Ta vzniká díky chmelení
odrůdou žateckého chmele Vital, který byl primárně
vypěstován pro lékařské účely. Pivo se tak vyznačuje
vyšší dávkou jednotek hořkosti než naše ostatní piva.
Pod dohledem vrchního sládka zraje 60 dní
v ležáckých sklepích. Max získal své
jméno po Maxmiliánovi z Hohenbergu,
nejstarším synovi hraběnky a vévodkyně
Žoﬁe Chotkové, manželky arcivévody
Františka Ferdinanda d´Este.
Ochutnejte zlatavý mok Max 11 %
a jak říká Ferdinand:
„Dej Bůh štěstí a na zdraví!“

Zdroj: O pivovaru, třetí traktát z knih hospodářských
ctihodného kněze Kryštofa Fischera z Tovaryšstva Ježíšova,
poprvé vydaný roku 1679 v latinském jazyce.
Přeložil Obdřej A. Špaček z Benešova

Zdroj: BBC.com

Ale ani po propuštění Max nezmizel
z hledáčku režimu – byl držen v domácím
vězení na tehdy ještě nacisty vyvlastněném
zámku Artstetten, jehož se stal po
skončení války starostou. Pobyt
v koncentračním táboře se na jeho zdraví
podepsal tak zásadně, že se mu nakonec
stal osudným – v roce 1962 zemřel na
následky otřesného zacházení
a nelidských podmínek
v koncentračním táboře. Byl pochován
ve svém milovaném Artstettenu, v hrobce
místního zámku. Po boku svých rodičů.
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NA POLOTMAVÉM PIVU
Za inspiraci
děkujeme
Restauraci Sokol
z Jílového u Prahy.
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www.pivovarferdinand.cz
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