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SLAVÍME 125 LET!

FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE, TĚŠÍ MĚ!

KTERÉ ZÁSADNÍ MILNÍKY
V HISTORII PIVOVARU
BY VÁS NEMĚLY MINOUT?

NEOTŘELÝ POHLED NA JEDNU Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ HISTORIE

1495 – Už tehdy se podle některých historických
zdrojů vařilo v Benešově pivo. V té době je
také poprvé zmiňován pivovar na Konopišti.

Psaní, počítání, němčina, náboženství, kreslení, hudební
výchova, tělocvik, později angličtina, latina,
francouzština, maďarština a také čeština, mapování
terénu, šerm, jízda na koni, plavání, společenská pravidla
a vystupování, vojenství, které zahrnovalo taktiku
a strategii, organizaci armády, vojenskou administrativu,
služební řád

1872 – V tomto roce byla postavena budova
současné sladovny. O rok později došlo k její
úpravě, kdy část byla přeměněna na pivovar.
1887 – Arcivévoda František Ferdinand d'Este
kupuje zámek Konopiště se všemi
hospodářskými provozy od zadluženého
Františka Eugena, knížete z Lobkowicz.
I tady se vařilo pivo.
1897 – Založení pivovaru v Benešově a konec
vaření piva na Konopišti.
1898 – Rok, kdy byl objekt pivovaru
zkolaudován. Tehdy šlo o nejmodernější
provoz v Rakousku-Uhersku.
1914 – František Ferdinand d'Este je zavražděn
v Sarajevu.
1917 – Pro válečné účely je zabavena měděná
pivovarská varna. Nahradila ji dvojitá
železná varna.
1921 – Pivovar je zestátněn, po první světové
válce jeho chod poznamenal nedostatek
surovin. Tehdy dodával pivo do zhruba
300 hostinců.
1945 a dál – Začaly se napravovat škody války.
Vznikl nový vozový park, nová truhlárna,
bednárna i lakovna.
60. léta – Další modernizace, několikrát byla
rozšířena spilka, došlo také k nahrazení
dřevěných ležáckých a železobetonových
sudů za moderní ocelové tanky.

7 hodin a 15 minut

Prokletá tuberkulóza

V tento čas se arcivévoda narodil ve Štýrském Hradci. Psal se
rok 1863.

Tuberkulózu plic arcivévoda zdědil
po své matce, v té době ale ještě
neexistovaly spolehlivé antibiotické
prostředky. Ozdravoval se mimo jiné
v Egyptě, na Korfu či v Meranu. Jeho cesty
po světě byly proﬁlované jako badatelské
expedice, aby se nevědělo, že je nemocný. Léčivé cesty
pomohly, naplno u něj však nemoc propukla v roce 1895.

Tomu všemu se arcivévoda jako dítě učil v rámci každodenní
domácí výuky spolu se svým bratrem Ottou.
Od 7 ráno do 8 večer
Tak dlouho vyučování trvalo.
„Od rána do noci, hodinu za hodinou jsme se učili jedno
přes druhé, sotva jsme se občas mezi dvěma vyučovacími
hodinami mohli jít projít, a to nás hofmistr vodil za ruku.
Tak se stalo, že jsme se učili všechno a nevíme nic
pořádného.“
Tak arcivévoda na domácí vzdělávání vzpomínal.
Zákaz jízdy na poníku, osamocený oběd ve studovně
Tresty, které byly dětem udělovány za nekázeň.
12 let
Tolik bylo Františku Ferdinandovi, když získal významné
dědictví po posledním vévodovi z Modeny Františku V.
(1819–1875). Díky tomu si později mohl koupit zámek
Konopiště.
„Užívej svůj život plnými doušky, vždy však s mírou
a rozumem, zachovej si dobré zdraví a nezapomeň, že
veselé mládí je jenom přípravou na šťastný život.“
Rada, kterou arcivévodovi udělil jeho přítel a bratranec,
korunní princ Rudolf, syn císaře Josefa I.
28 let
Tolik bylo Františku Ferdinandovi, když byl jmenován
generálmajorem.

70. léta – Lahevna je vybavena novými stroji,
linka stáčela 15 tisíc lahví za hodinu.

„10. 2. jsem měla ples u arcivévodkyně Valerie, strašně
dobře jsem se tam bavila, úžasný byl kotilion tančený
s arcivévodou Františkem Ferdinandem. Dal mi extra
kytici.“
Zápis v deníku Žoﬁe Chotkové, která si tak roku 1891
zaznamenala své nejspíš první setkání s arcivévodou a svým
budoucím manželem. Manželství si František Ferdinand
musel ostře prosazovat, podle kritiků totiž nebyla Žoﬁe
dostatečně ušlechtilého původu.
Nemo
Tak se jmenoval nejmilejší oslík dětí Františka Ferdinanda
a Žoﬁe, projížděly se na něm v konopišťském parku, stejně
jako na koních.
„… A naše děti! Jsou moje radost
a hrdost! Celý den u nich sedím
a obdivuji je, protože je mám tak
moc rád. A ty večery doma,
kouřím doutník, Žoﬁe plete, děti
se kolem batolí, shazují všechno ze
stolu, je to nádherné a útulné! Ty,
nejmilejší maminko, jsi byla
jediná, kdo mě neopustil, i když mi
bylo nejhůř, dopomohla jsi mi
k mému štěstí.“
Vzkaz Františka Ferdinanda, který
adresoval své nevlastní matce Marii
Tereze.
„Daří se nám s maminkou velmi dobře. Počasí je teplé
a krásné. Včera jsme pořádali velký diner, dnes dopoledne
se koná velké přijetí v Sarajevu. Odpoledne opět velký
diner a potom odjezd na Viribus unitis. Objímám Vás
vroucně. Úterý. Táta.“
Poslední dopis, který arcivévoda napsal svým dětem.
Telegram zaslal své dceři Žoﬁi dne 28. června 1914. Tentýž den
na něj a jeho manželku byly spáchány dva atentáty. Osudový
se jim stal útok Gavrila Principa.
„INVICTI CONIVGIO FATIS IVNGVNTUR EISDEM“ – „Spojeni
svazkem manželství, sjednoceni stejným osudem.“
Nápis na podstavci hrobky na zámku Artstetten, kterou nechal
arcivévoda zřídit ještě za svého života.

Zdroj: František Ferdinand d´Este na Konopišti. Rozložení moci, bohatství, rodiny a srdce [rukopis]: Bakalářská práce / Denisa Isabella
Pospíšilová ; vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.. -- Praha, 2015. -- 137 s.

V UNIFORMĚ GENERÁLA
JAK VYPADAL STEJNOKROJ FRANTIŠKA FERDINANDA D’ESTE V ROCE 1914?
Vojenské manévry, inspekční cesty. Včetně té osudové do Sarajeva, kde byl František Ferdinand d’Este v roce 1914
spolu se svou manželkou Žoﬁí Chotkovou zavražděn. Zejména při těchto příležitostech oblékal arcivévoda generálský
stejnokroj.

90. léta – Pivovar přechází do
soukromého vlastnictví,
drží se tradičních receptur,
ale výrobu i kvalitu
surovin neustále vylepšuje.
Postupně začíná vydávat
Ferdinandovy (Vy)hlášky,
pořádat slavnosti
na pivovarském
dvoře a neustále
rozvíjet region
Benešovska.

Límec

Blůza

Stejně jako spodní okraje
manžet je vyroben z šarlatově
červeného sukna se zlacenou
bortou.

Má dvouřadé zapínání, je vyrobená
z jemného světlemodrého sukna
s červenými lemovkami.

Ramena
Na levém i pravém
rameni je umístěn
tenký kaloun, sloužící
k pevnému uchycení
případné řádové
šerpy.

Tvoří ho dvě trojice
stříbrných hvězd.
Levou přednici
pokrývají úchyty na
dekorace.

Klobouk
Je vyrobený z černé plsti se širokou
zlatou bortou (ozdobným páskem) pro
generály po celém obvodu krempy (okraje klobouku).
Je vytvarovaný do dvourohé podoby. V obou rozích jsou
umístěny rozety s iniciálou panovníka. Z vnitřní části je
zasunut chochol ze zeleného papouščího peří, který
zakrývá téměř celý klobouk.
Zdroj: Vojenský historický ústav Praha. Ve sbírkách VHÚ se dochovaly dvě totožné blůzy, z nichž jedna
byla vyrobena 29. května 1914, tedy necelý měsíc před sarajevským atentátem.

www.pivovarferdinand.cz

Hodnostní označení
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NA VÝLET (NEJEN) ZA PIVEM
Nejlepší výlet je ten, který je zakončený orosenou
odměnou! Přinášíme tipy na několik zajímavostí a
pamětihodností v okolí Benešova, jejichž návštěvu
můžete spojit s občerstvením v pivovarské prodejně.
Zámek Konopiště
Je známo, že František Ferdinand d'Este byl vášnivým
lovcem. Své trofeje pečlivě ukládal právě tady, na
zámku Konopiště, svém posledním sídle. Prohlédněte si
apartmány jeho rodiny a navštivte kouzelnou zahradu,
která objekt obklopuje. Navíc tu dostanete i čepovaného
Ferdinanda – třeba v restauraci Stará myslivna. Vždyť
původně se pivo vařilo i na Konopišti. Najdete tu rovněž
unikátní muzeum motorek Jawa.

Benešovská nová radnice

Muzeum umění a designu

Dům č.p. 100, kde sídlí vedení města, pochází ze 17.
století. Radnice tu byla zřízena roku 1867. V roce 1995 byl
objekt přestavěn podle návrhu architekta Josefa Pleskota,
který za realizaci obdržel Grand Prix Obce architektů.
„Radnice, zabírající prostory dvou domů na náměstí,
získala s nástupem demokracie na významu, a ten bylo
zapotřebí zosobnit stavebním činem. Měli jsme možnost
staré domy chladnokrevně zbourat a postavit
novostavbu. Chuť postavit nové však podlehla
zodpovědnosti k místu, jehož paměť a identita jsou někdy
závislé i na takových domech, jako jsou tyto dva,“ píší
autoři projektu pro archiweb.cz.

Fandíte výtvarnému umění 20. a 21. století? Pak vás
nadchne i toto muzeum. Najdete tu díla regionálních
umělců, od maleb až po sochy, fotograﬁe a graﬁcký
design. Galerie myslí rovněž na děti, pravidelně pořádá
například příměstské tábory. Doporučujeme i publikaci
Vrstvy města o architektuře Benešova, kterou tu
zakoupíte. Více na mudbenesov.cz, kde se dozvíte vše
o chystaném programu i komentovaných prohlídkách.
Kostel sv. Anny s piaristickou kolejí
Na benešovském Masarykově náměstí ho nepřehlédnete.
Objekt vznikl v letech 1705–1715 v barokním slohu,
autorem stavby je italský architekt Giovanni Battista
Alliprandi. Ubytovávali se tu učitelé i studenti, kteří
rovněž využívali místní velkou knihovnu. Za povšimnutí
stojí i rokokové sluneční hodiny, zdobící fasádu rajského
dvora.
Zdroj: Kudyznudy.cz

Zřícenina kláštera Minoritů
Najdete ji severně od náměstí. Podle Památkového
katalogu jsou původní složení a rozsah kláštera velmi
nejasné a dnešní areál je tvořen zříceninou kostela
a mladší zvonicí. Stavba má gotický původ ze 14. století.
Pokud se chcete vrátit o několik stovek let zpět a objevit
stavu zahalenou tajemstvím, tohle je to pravé místo.
Kožlí
Zřícenina hradu a kulturní památka v jednom. První
zmínky o hradu pocházejí ze začátku 14. století,
dochovaly se však jen jeho relikty. Hrad Kožlí
každopádně představuje jedinečnou ukázku
dvoupalácové dispozice, nejstarší doklad tohoto typu.
Obdivovat můžete i drobnou sakrální stavbu z 19. století.
Zdroj: Pamatkovykatalog.cz

ZÁMEK KONOPIŠTĚ, JAK HO NEZNÁTE
Šest zajímavostí o zámku, který byl útočištěm Františka Ferdinanda d'Este.
1. Historie sahá do 13. století
Zámek založil pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova kolem roku
1294. Když Benešovici vymřeli, přešlo Konopiště do rukou Šternberků. Stalo se
tak roku 1327.

PIVOVARNICKÝ ZNAK,
NEODMYSLITELNÁ SOUČÁST PIVOVARU
Dobré pivo dělají ty nejlepší suroviny a kvalitní výroba.
Toto pravidlo se odráží také v pivovarském znaku, který visí v naší chmelárně.
Je celý dřevěný a má v průměru přes jeden metr. Co všechno v něm najdete?

2. Arcivévoda zámek zásadně přestavěl
Zámek koupil v roce 1887 a pustil se do rozsáhlých úprav. Objekt přestavěl
v historizujícím stylu a okolí přeměnil v krajinářský park. Zřídil tu i Růžovou
zahradu se skleníky s teplomilnými a subtropickými rostlinami. Ukládal tu též
své rozsáhlé sbírky, byl totiž vyhlášeným sběratelem umění. Dnes vypadá
zámek tak jako po posledních zásazích arcivévody, dochovala se i většina
interiérového vybavení.
3. Temná historie druhé světové války
Za druhé světové války se na Konopišti nacházel hlavní štáb jednotek SS.
4. Střelnice jako doplňková expozice
Součástí areálu je i unikátní střelnice s pohyblivými a akustickými terči,
kulečníkovou dráhou a loveckými trofejemi. Je umístěna v původních stájích
na spodním nádvoří.
5. Pocta všem Jiřím
V bývalé oranžerii pod jižní terasou zámku najdete ojedinělé muzeum.
Obdivovat zde můžete sbírkové předměty s motivem sv. Jiří, které shromáždil
sám arcivévoda.
6. Součástí areálu je medvědárium
Chmel – Bez něj by pivo nebylo pivem. My vaříme především z vyhlášeného
žateckého!

První medvědy si v polovině 19. století
pořídili Lobkowiczové a v tradici
pokračoval i František Ferdinand
d’Este. Dnes tu uvidíte
vzácný druh,
medvěda ušatého.
Přijďte chlupatého
Jiřího, který se
narodil v roce 2006
ve zlínské ZOO,
pozdravit!

Hráblo – Prkénko s dírami, používalo se k provzdušňování mladiny
a stahování kvasnic.

Zdroj: Zamek-Konopiste.cz

Šoufek – Nádoba na násadě k přemisťování kapalin.

Limpa – Speciﬁcký nástroj, který se používal při sbírání takzvané deky, která
vzniká při kvašení na spilce a při obracení sladu (u nás na sladovně stále
využívány). Sloužily rovněž při sbírání splavků, když se namáčel ječmen.
Lopata – Nepostradatelná pomůcka sladovníka. Sloužila mimo jiné k orání
ječmene.

Dej Bůh štěstí! – Starý pivovarský pozdrav, kterým si zaměstnanci pivovaru
vzájemně přáli, aby se vaření piva povedlo na jedničku.
Sud – Pivo dřív kvasilo v ležáckých sudech. Ještě v minulém století se v nich
dováželo rovněž do pivovarů. V některých pivovarech se objevují dodnes.
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JAK ŠEL ČAS A NAŠIMI PIVY?
1989 SAMETOVÁ REVOLUCE
1990 Výčepní pivo světlé 10 %. Lahodné pivo jen z kvalitních českých
surovin. Velmi příjemná sladová chuť s jemnou hořkostí. Osvěžující říz.
1990 Světlý ležák Premium 12 %. Zlatá, čirá barva a hustá
vysoká pěna. Naprosto vyladěná sladová chuť s nádherným,
jemným hořkým dozvukem. Správný říz.
1990 Tmavý ležák 11 %. Uhlazená, mírně
hořká chuť s nasládlou, lehce karamelovou
příchutí. Pravá vůně skutečného ležákujemná sladová s příjemným chmelovým
aromatem. Čirá tmavá barva.

2001 Ležák světlý 11 %. Klasická spodně kvašená
jedenáctka, vyladěná jemná chuť s typicky vyšší,
harmonickou hořkostí. Příjemná, čistá vůně po sladu.
Bohatá bílá pěna. Silný říz.

2002 Silné polotmavé pivo Sedm kulí 13 %. Název inspirovaný atentátem v Sarajevu, při kterém přišel
arcivévoda o život. Unikátní hořkosladký speciál s příchutí bylin. Lehká karamelová vůně doprovázená
ušlechtilým chmelovým aromatem. Středně silný říz.
2005 Nealkoholické pivo 0,5 %. Chuťově výjimečné nealkoholické
pivo s výraznější, nasládlejší mladinovou vůní a delikátní hořkostí.
Jiskrně čiré. Středně silný říz.
2008 Silné pivo světlé d’Este 15 %, pojmenované po arcivévodovi Františkovi
Ferdinandovi d’Este. Neodolatelná, plná sladová chuť, jež se snoubí s lahodnou
chmelovou hořkostí. Ostrý říz. Vznešená zlatá barva. Neodolatelná, výrazná vůně.
2013 Pivo světlé Max 11 % s vyšší hořkostí, pojmenované po Maxmiliánovi, starším
synovi ze tří dětí Františka Ferdinanda a jeho manželky Žoﬁe Chotkové. Plná sladová
chuť. Doplněná lahodnou decentní hořkostí výjimečné odrůdy žateckého chmele
Vital. Vyšší říz.
2017 Vídeňský ležák 12,8 %, uvařený na počest 120. výročí pivovaru. Pivo měděné barvy,
plné sladové aroma, lehce nasládlé s příjemným chmelovým dozníváním.
2017 Bezlepkové pivo Ležák světlý Premium 12 %. Zlatá, čirá barva a hustá vysoká pěna.
Naprosto vyladěná sladová chuť s nádherným, jemným hořkým dozvukem. Správný říz.
2018 Bezlepkové nealkoholické světlé pivo 0,5 %. Chuťově zcela výjimečné
nealkoholické pivo s delikátní jemnou hořkostí. Chmelené za studena.
2020 Řezaný ležák 11 %. Dokonalé spojení světlého a tmavého ležáku. Chuťově vyvážené
pivo granátové barvy, plné sladové aroma s karamelovou příchutí a chmelovou hořkostí.
2021 Silné světlé pivo Pěkný číslo 14 %. Unikátní spodně kvašené za studena chmelené
pivo jantarové barvy s příjemnou sladovou, lehce karamelovou chutí, doprovázenou
silným chmelovým aromatem s ovocnými a citrusovými tóny s lehkým nádechem tymiánu.
Pivo má střední hořkost a silný říz.
2021 Nealkoholické světlé pivo Slušné číslo 0,5 %. Spodně kvašené „nealko“ za studena chmelené s využitím
vinařských kvasnic, které pivu propůjčují příjemný buket po bílém víně. Má osvěžující chuť, ušlechtilé chmelové
aroma, středně silný říz a čirou jiskrnou barvu. Slušné číslo využívá vlastností odrůd chmelů Kazbek a Mosaic,
které při studeném chmelení dávají pivu kořeněnou vůni s nádechem citrusu s vůní tropického ovoce.

JAK SI DOMA NEJLÉPE VYCHUTNAT PIVO?
PIVO UŽ 125
LET

Lahvové pivo doma skladujte v temnu
a chladu. V lednici při teplotě 8 stupňů,
ve sklepě je ideální teplota 7–15 °C. Chuť
piva si nejlépe vychutnáte, pokud má
kolem 10 stupňů. U čepovaného piva je
pak teplota trochu nižší.

Posledním faktorem, který znatelně ovlivňuje chuť čepovaného piva, je
typ výčepního zařízení. Nejpoužívanější chlazení je takzvané přenosné,
které má většinou jeden kohout a kde stačí narazit pivní sud, zapnout do
elektrické sítě a můžete čepovat. V případě, že máte doma takové chlazení
a víte, že naražený sud budete mít několik dní, pak zvažte pořízení bomby
s kysličníkem uhličitým nebo biogonem. U čistého biogonu výrobci uvádí
výtoč do tří dnů, v kombinaci N2 a CO2 v poměru 80 % + 20 % pak
až 7 dní.

STUP OD RO
KU 1897. TAK

Na sklo používáme výhradně neparfemovaný přípravek, nejlépe na pivní
sklo. Pivní vedení, kohouty na pivním chlazení nebo narážeč před
každým použití a po něm je třeba důkladně propláchnout čistou vodou.
Podle četnosti používání také pravidelně chemicky čistit, a to i ruční
myčku skla, takzvaný Spulboy.

VÝROBNÍ PO

Pro čepování je optimální půllitr s vnitřní oblou hranou. Pěna se po ní se
krásně sveze a je pěkně krémová a hutná. Nezapomeňte také před
samotným naplněním sklo vždy ještě propláchnout studenou vodou
a v nejlepším případě mít sklenice nachlazené. Důležité rovněž je, jak je
sklenice nebo samotný výčep a pivní vedení čisté.

HLE VAŘÍME

Když máte správně nachystané pivo, ať
už v láhvi, nebo v sudu, důležité je
servírování a samotná čistota skla. Pro silnější piva se hodí sklo na
nožičce. Jako když si v restauraci objednáte červené víno. Naopak pro
slabší piva volíme klasické rovné sklenice.
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V BENEŠOVĚ VAŘÍ PIVO TRADIČNÍM ZPŮSOBEM UŽ 125 LET
Pivovar, jehož historický komín se hrdě tyčí nad
benešovskými střechami, založil v roce 1897 arcivévoda
František Ferdinand d'Este. Proslavila ho unikátní
humnová sladovna, kterých je v Česku jen několik.
Známý je především díky tradičním postupům při
výrobě piva, jako je kvašení v otevřených spilkách
a dokvašování v ležáckých sklepích. A plán na dalších
125 let? I nadále vařit pivo poctivé, neuspěchané,
skutečné.
Stálé jsou nejen výrobní postupy, ale také portfolio
pivovaru, které se zakládá na poctivých českých
ležácích. Vlajkovou lodí je dvanáctka, světlý ležák
Premium, který vyniká zlatavou barvou s plnou
sladovou chutí a vůní s jemnou harmonickou hořkostí
a silným řízem. Klasické ležáky doplňují pivní speciály,
třeba patnáctka d'Este nebo výrazný Vídeňský ležák.
V posledních letech rovněž přibyly dvě novinky, vařené
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou: svěží čtrnáctka
Pěkný číslo a nealko Slušné číslo. Pivovar vyniká rovněž
výrobou bezlepkového piva, jeho bezlepkový ležák
Premium 12 % má dokonce i nealkoholickou
alternativu.
Pivovar nepodléhá současným obalovým trendům, a tak
u něj plechovky, které mají své místo ve stále větším
počtu pivovarů, nenajdete. Pivovar pro lahvování
používá výhradně vratné lahve, které se používají tak
dlouho, jak jen to jde.

A co automatizace, velké téma v mnoha pivovarech?
Té se Ferdinand vyhýbá a je na to patřičně hrdý. Pouze
v 60. letech automatizoval mycí proces lahví a sudů,
včetně plničky a pasteru. Od té doby samozřejmě došlo
k modernizaci, renovovaly se zde například ležácké
tanky, myčka lahví, pivovarské střechy či varna, ale
výroba piva běží pořád stejně. Provoz v pivovaru stojí na
ruční práci, včetně sladovny, kde je dokonce non-stop
služba. Právě z unikátní humnové sladovny míří slad
nejen do výroby benešovského pivovaru, ale také do
všech koutů světa i dalších pivovarů v České republice.
Benešovský slad pod značkou Sladovny Ferdinand tak
odebírají pivovary v Evropě a USA.
A co považuje pivovar za největší úspěch? Že se mu už
125 daří vařit pivo, jak má být. Věnuje mu dostatek času
a jeho kvalitu nesnižuje na úkor rychlosti či objemu
produkce. Ctí výrobní postupy, které zavedl arcivévoda
František Ferdinand d’Este, který vystavěl pivovar na
spodně kvašená piva, vyráběna klasickým postupem:
varna, spilka, sklep. A toho se drží dodnes. Ostatně právě
na ležácích se pozná, jestli vskutku umíte vařit pivo.
Zatímco okolní svět se čím dál víc zrychluje, v pivovaru
jako by se zastavil čas – v tom nejlepším slova smyslu.

● V roce 1917 byla pro válečné účely zrekvírována
měděná varna pivovaru. Nahradila ji dvojitá železná
varna, která slouží dodnes.
● V současnosti pivovar vyrábí celkem 15 druhů piv
a rovněž limonádu Ferdináda s třemi různými
příchutěmi.
● Současný roční výstav se pohybuje kolem 25 tisíc
hektolitrů.
● Den otevřených dveří Pivovaru Ferdinand se
pravidelně koná na konci května.
● Pivovar každoročně pořádá oblíbené pivovarské
slavnosti. Ty letošní připadnou na 10. září.
Kde ochutnat pivo, kterým prochází historie?
www.pivovarferdinand.cz

Pivovar Ferdinand v číslech
29 000 hl – Zhruba takový byl roční výstav před
začátkem koronavirové krize.
2 200 tun – Roční kapacita sladovny Pivovaru Ferdinand.
Každoročně je stoprocentně naplněna.
30 – Tolik má pivovar kmenových zaměstnanců, někteří
z nich tu dělají i desítky let.
Zajímavosti o vaření piva v Benešově
● Pivo se v Benešově pravděpodobně vařilo už v roce
1495, zlatavý mok si doma připravovali měšťané.
● Do roku 1897 se pivo vařilo také na zámku Konopiště,
který František Ferdinand d'Este koupil od zadluženého
Františka Eugena, knížete z Lobkowicz. Ferdinand se tu
čepuje dodnes.
● Za arcivévody šlo o nejmodernější pivovarský provoz
v Rakousku-Uhersku. Benešovský pivovar byl vyhlášený
široko daleko.

Navštivte webové stránky pivovaru, kde najdete seznam
obchodů i restaurací. Nebo rovnou zamiřte do
pivovarské prodejny v Benešově, která se otevírá každý
všední den a v sobotu.

PRVNÍ PĚKNÝ, DRUHÉ SLUŠNÉ.
PIVA VAŘENÁ PRO UNIVERZITU KARLOVU
Alko, které překvapí jantarovou barvou a citrusovým
aroma. Nealko, které je tím pravým občerstvením nejen
k obědu v menze. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální
fakultou Univerzity Karlovy a Výzkumným ústavem
pivovarským a sladařským, vaříme už dvě speciální piva.
Pojďme si je představit blíž.
Výraznou čtrnáctku Pěkný číslo neboli „πvO“ (čtěte
„pívo“) připravujeme z těch nejkvalitnějších surovin –
vlastního humnového sladu a chmelů, jako je Žatecký
poloraný červeňák, Magnum či Kazbek, který je
charakteristický svým citrusovým aroma. Používáme
i odrůdu Huell Melon, která pivu dodává jemný ovocný
nádech. Pivo vaříme klasickou českou technologií.
Mladinu vyrábíme pomocí dvojího rmutování,
zakládáme si na odděleném dvoufázovém spodním
kvašení a používáme tradiční české kvasinky. Přesto má
tento speciál, který vzniká ve spolupráci s Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským, chuťové vyznění
podobné svrchně kvašeným pivům typu IPA (India Pale
Ale).
Protějškem alkoholického Pěknýho čísla je nealkoholické
Slušné číslo. Jeho chuť je až překvapivě vyvážená a
osvěžující. I tady vás nadchne aroma citrusů a kořeněná
vůně. Tahle novinka ukazuje, že spojení inovativních
postupů a tradičních metod výroby piva může vést
k překvapivým výsledkům. Při výrobě Slušného čísla se
používají vinařské kvasinky Saccharomyces cerevisiae,
které nedokážou zkvašovat maltózu, hlavní cukr
pivovarské mladiny. Vzniká tak jen omezené množství
alkoholu a pivo není dále potřeba příliš upravovat,
náhražky ani uspěchané kroky tu nenajdete. Receptura,

rovněž vytvořená společně s Výzkumným ústavem
pivovarským a sladařským, je natolik inovativní, že je
dokonce chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví.
A kde novinky ochutnat? Nealko třeba ve všech menzách
a univerzitních bufetech – Culina Carolina. Obě piva pak
najdete u vybraných prodejců včetně online
supermarketů a pivoték.
Více na www.pekny-cislo.cz.
Pěkný číslo v číslech
EPM: 14,50 % (~ 3/2π²)
hořkost: 31,4 IBU (~ 10π)
barva: 15–20 EBC (~ 6π)
kvašení: 7 dní (~ 2π)
zrání ve sklepích: 90 dní (~ 29π)
studené chmelení: 28 dní (~ 9π)
Slušné číslo v číslech
stupňovitost mladiny: ~ 6,28 % hm. (~ 2π % hm.)
použitý kmen kvasinek: vinařský kmen Saccharomyce
cerevisiae (RIBM 198)
kvašení: spodní, 1 den (1/3π dne)
zrání ve sklepích: 30 dní (~ 9π dní)
studené chmelení: 30 dní (~ 9π dní)
barva: 6-8 EBC (2π-2,5π EBC)
hořkost: 14 EBU (22/5π EBU)
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K ČESKÉMU LEŽÁKU SE MŮŽETE VRACET, ANIŽ BY VÁS ZAČAL NUDIT
ROZHOVOR S TOMÁŠEM BRÁNYIKEM, ŘEDITELEM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PIVOVARSKÉHO A SLADAŘSKÉHO
Přední český vědec v oblasti biotechnologií a hlavně
velký milovník piva, zejména kvalitních českých ležáků.
Profesor Tomáš Brányik neustále posouvá výzkum
pivovarnictví kupředu, protože – jak sám říká – už od
dětství toužil zjistit, jak pivo vzniká.
Jak se pivo stalo vaším tématem?
Pivo mi chutnalo od dětství, i když mi tehdy táta dával
usrknout jenom pěnu, která je hodně hořká. Mnohem
později, jako student potravinářské fakulty VŠCHT Praha,
jsem zjistil, že existuje Ústav kvasné chemie (dnes se
jmenuje Ústav biotechnologie), kde se dá studovat
pivovarství, a tím bylo rozhodnuto. Chtěl jsem vědět, jak
vzniká pivo.
Proč vůbec zkoumat pivo optikou vědy?
Moderní pivovarství a sladařství se bez výzkumu a vývoje
těchto oblastí neobejde. Na prvním místě je každopádně
potřeba umět řemeslo, jehož výsledkem je kvalitní slad
a pivo. Aplikovaný výzkum začal do tohoto řemesla
pronikat spolu se vznikem a růstem moderních
průmyslových pivovarů. Ty už musí klást velký důraz na
rychlost a efektivitu procesů, energetické a ekologické
aspekty výroby, chuťovou, mikrobiální a koloidní stabilitu
produktu, zdravotní vliv komponent piva, hygienu
a kontrolu kvality a mnohé další.
Vymýšlíte a testujete inovace v pivovarnictví.
Co teď máte na stole?
Začínáme pracovat například na využití hydrodynamické
kavitace a pulzního elektrického pole v pivovarství
a sladařství. Neříkám, že jsme úplně první, koho to
napadlo, ale myslím, že máme nějaké nové nápady
a přístupy. Zatím jsme ale ve fázi laboratorního testování,
do průmyslové aplikace ještě zbývá kus cesty.
Máte rovněž řadu zkušeností ze zahraničí. Dá se říct,
že má každá země speciﬁcké postupy výroby?
Velký rozdíl ve světě je v dostupnosti a kvalitě surovin.
Chutnal jsem kubánský ležák, který byl vyroben se 70%
surogací třtinovým cukrem. Některá čínská piva jako by
nikdy neviděla chmel. Jiná pivní kultura je v Brazílii, kde
čepují extrémně studená piva, která se při teplotě
sedmého schodu nedají pít. Jedno je ale společné: všude
na světě jsem nakonec natreﬁl i na kvalitní piva.
Zkoumáte i chování kvasinek. Máte nějakou svou
oblíbenou?
V poslední době jsem měl velkou radost, že jsme objevili
v naší sbírce kvasinku, původně vinařskou, která neumí
zkvašovat maltózu, a proto je vhodná na výrobu
nealkoholického piva. Mám radost, že ji Ferdinand
používá při výrobě Slušného čísla.
Ferdinand na rozdíl od mnohých jiných pivovarů kvasí
pivo v otevřených spilkách a dokvašuje v ležáckých
tancích. Jaká jsou pozitiva či negativa takového
postupu ve srovnání s vařením v CK tancích?
Já se kategoricky nevymezuju vůči žádné používané
technologii. Skvělé pivo se dá vyrobit jak na tradiční

spilce a ve sklepě, tak v CK tancích. Důležitá je kvalita
surovin, klíčové jsou parametry provozu, hygiena/sanitace
a zejména schopnosti a přístup lidí. Samozřejmě
i v pivovarství existuje něco jako genius loci, protože každý
pivovar je se svou konstrukcí nádob a inženýrských sítí,
mikroklimatem spilky a sklepa jedinečný. Tím, že je sládek
schopen tuto výjimečnost místa vhodně zvoleným
výběrem surovin a recepturou ve svém pivu zachovat
nebo zvýraznit, vzniká jeho neopakovatelný charakter.
Zabýváte se také tvorbou a rozpadem pivní pěny.
Jak vzniká a proč je pro pivo důležitá?
Pivo je nápoj, který je z hlediska obsahu oxidu uhličitého
přesycený vůči okolnímu vzduchu. Když se pak lahev
otevře nebo pivo načepuje, CO2 má tendenci z piva utíkat.
Děje se tak přes hladinu, ale i tvorbou bublin v celém
objemu piva (řetízkování). Při nalévání z lahve nebo
čepování se ta tvorba bublin díky turbulentnímu toku piva
urychluje. Výsledkem je, že se na hladině vytvoří pěna.
Pěna se rozpadá unikáním CO2 do okolí, spojováním bublin
ve větší a praskáním bublin, čemuž hodně napomáhá
mastnota ze skla nebo ze rtů konzumenta.
V případě ležáku je pěna indikátorem kvality, čerstvosti
čepování a dobrého řízu. Chvilku taky může izolovat pivo
od oxidace vzdušným kyslíkem. K ležáku pěna patří
i z estetického hlediska.
Jak podle vás vypadá ta nejkvalitnější pěna?
Jemná, krémová, tvoří ji drobné bubliny o stejné velikosti.
Je mnoho způsobů, jak měřit stabilitu pěny, ale při
nalévací zkoušce se za vhodnou pěnu považuje ta, která
vydrží alespoň dvě až tři minuty.
Pro iDNES jste řekl, že se stejně
nejraději vždy vracíte k českému
ležáku a že vás nepřestává bavit.
Čím to? Proč ho máte raději než
svrchně kvašená piva?
Český ležák má výjimečnou pitelnost
díky vyváženosti plnosti, hořkosti,
řízu a obsahu alkoholu. Takže zatímco
svrchně kvašená piva jsou schopna
vás zcela zasytit po jedné skleničce,
k českému ležáku se můžete vracet,
aniž by začal nudit. Je to možná na
první pohled trochu paradoxní,
protože český ležák nemá nijak
výraznou chuť, ale jeho pitelnost je
opravdu výjimečná.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský má celou
sbírku vzorků kvasinek. Kolik jich tato sbírka čítá
v současnosti? Které jsou nejvzácnější?
Naše sbírka zahrnuje kolem 120 kmenů pivovarských
kvasinek a zhruba stejné množství kontaminujících
mikroorganismů. Nejvzácnější kmeny kvasinek jsou ty,
o které je největší zájem mezi pivovary. Nicméně s tím, jak
roste rozmanitost pivních stylů nabízených českými
pivovary, se snažíme naši nabídku rozšiřovat. Nově máme
v nabídce také kmeny na výrobu ciderů.
Pracujete s profesionálními degustátory. Co vše musí
absolvovat v rámci tréninku? Jak se rozvíjejí
senzorické dovednosti a jak je může trénovat každý
z nás?

JAK PERLIT O PIVU

Každý člen našeho degustačního panelu projde všemi našimi
degustačními kurzy, kde se postupně naučí rozeznat 20
základních a cizích chutí a vůní v pivu, dále si procvičí testy
na plnost, hořkost a rozpoznání cizích chutí. Pak musí složit
závěrečnou senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele.
A to vše je jenom začátek. Protože senzorická paměť člověka
má trvání dva až tři měsíce, naši degustátoři se udržují
v tréninku tím, že pravidelně degustují a jejich
výsledky se vyhodnocují. Degustátor laik by si
měl uvědomit, že schopnost rozeznávat
chutě je negativně ovlivněna opilostí, silnou
vůní a pachy nebo kouřem. Na vnímání
chuti je potřeba se soustředit, takže hluk
degustaci taky neprospívá.
Často mluvíte o unikátnosti české pivní
komunity. V čem je jedinečná?
Česká pivovarská komunita je svébytná. Její
svébytnost spočívá v tom, že výjimečnost piva
zachovává pomocí jasně vymezených speciﬁk
technologie výroby a složení surovin. Unikátní je
také díky existenci nezávislé odborné instituce
podporující české sladařství a pivovarství, díky schopnosti
vychovávat špičkové odborníky, organizovat pravidelná
odborná setkání, publikovat kvalitní časopisy a technologické
monograﬁe v českém jazyce. Podle mých vědomostí všechny
tyto atributy splňuje v Evropě, kromě české pivovarské školy,
jenom ta britská a německá.
Pivovar Ferdinand letos slaví 125 let od svého založení. Co
byste mu popřál do dalších 125 let?
Výše jsem zmiňoval důležitost citlivého propojení dostupné
technologie pivovaru s výběrem surovin a recepturou, které
spolu s pečlivým přístupem sládka vedou k jedinečnosti piva.
S potěšením mohu konstatovat, že ve Ferdinandu se vyrábí
lahodné české pivo, které má svůj vlastní charakter, a proto
mu nemůžu přát nic jiného, než aby se na tom v budoucnu
nic nezměnilo.

Doplňte vlastní oblíbené přísloví či motto:

Máte rádi trefné citáty? Tady je pár pivních!
Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče…
Dobré pivo se pozná hned po prvním doušku, je však
mnohem lepší se přesvědčit vypitím celé sklenice.
Pivo je důkazem toho, že Bůh nás miluje a chce,
abychom byli šťastní. Benjamin Franklin
Chléb je základ života, pivo je život sám.
Kdo pil, umřel. Kdo nepil, umřel taky.
Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají.
Kde je pivovar, tam netřeba pekaře.
Zdroj: Pivovar.cz
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