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Michal Horáček

DOMOVARNICKÁ VÝZVA

České výčepní pivo
přechodového období
Ve čtvrtém čísle časopisu Pivař byl představen
postup výroby speciálního piva nazvaného
„České výčepní pivo přechodového období“.
Zvoleným postupem výroby měla být uvařena
moderní varianta piva, které by se charakterem
co nevíce přiblížilo pivům, jaká byla běžně
vařena v českých pivovarech v 2. polovině
19. století ještě před tím, než definitivně převážil
spodně kvašený světlý ležák. Daný postup
vycházel z dlouhodobého studia historických
pramenů, ale byl zároveň přizpůsoben
současným podmínkám.

——— ORGANIZUJE ———

V závěru článku byl naznačen plán, který bychom
nyní rádi realizovali. Naší hlavní motivací je
pokusit se v tuzemském domovařičském prostředí
vzkřísit svébytný český pivní styl předležákového
období, který v současné pivní nabídce tolik
chybí.
Na připravovaný Liberecký IPA festiválek No. 6
vyhlašujeme domovarnickou výzvu na uvaření
„Českého výčepní pivo přechodového období“.
Ve výzvě nejde o soutěžení ani ceny, ale
o porovnání vlastních postupů výroby tohoto
netradičního pivního stylu a především pak
jednotlivých vzorků.
Recept a postup výroby piva je uveden
na následujících stranách. Případné otázky
ohledně technologického postupu, ale i jiné
můžete směřovat na e-mail michal.horatschek@
gmail.com.

——— ZAŠTIŤUJE ———
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Poznámky k postupu
Pivo je nutné uvařit dle surovin, vlastností
a postupu uvedených v kartě a článku s těmito
výjimkami:
• pivo je možné kvasit i v jiných typech sudů než
samospád (KEG, kyveta, dřevěný samospád aj.)
• délku ležení a zrání piva je možné volit
jakoukoliv
Registrace piva
Registrace piva bude probíhat elektronicky
pomocí webového formuláře zde
• pivo je nutné registrovat předem, nejpozději
v pátek 18. ledna 2019
• za registraci se neplatí žádný poplatek
• registrovat a prezentovat je možné pivo
v samospádovém sudu (jakéhokoliv
typu), nebo stočené do skleněných lahví
(v minimálním objemu 2 l, ale vzhledem
k charakteru akce je lepší piva více)
Prezentace piva
• každý, kdo se zapojí do výzvy bude mít
možnost představit své pivo a vysvětlit zvolený
výrobní postup (vítány jsou i fotky z vaření
s možností prezentace)
• pivo bude ochutnáno nejen ostatními
domovařiči a zájemci z řad publika, ale
i zkušeným degustátorem Cechu domácích
pivovarníků, z. s.
• prezentace piv by měla být prostorem k diskusi
o daném pivním stylu i inspirací do budoucna
Další informace k výzvě budou publikovány
na webových a FB stránkách Cechu, FB události
Liberecký IPA festiválek No. 6 a registrovaní
uživatelé dostanou podrobné info e-mailem.

Případné otázky ohledně technologického
postupu, ale i jiné můžete směřovat na e-mail
michal.horatschek@gmail.com.

se koná
26. ledna 2019
v prostorách
Pivního baru Azyl
v Liberci.
Liberecký IPA festiválek je specifickým
pivním festivalem, který se koná již
od roku 2014. Akce je zaměřena výhradně na piva typu IPA a každoročně
se jí účastní několik desítek českých minipivovarů. Doprovodný program festiválku nabízí mimo jiné i prostor k setkání
domovařičů.
Festiválek se koná v nezaměnitelných
prostorách libereckého Pivního baru
Azyl. Ten představuje nejen podnik s nejširší nabídkou točených a lahvových piv
na severu Čech, ale je zároveň i hudebním klubem a komunitním centrem. Azyl
každý rok během festiválku navštíví
několik stovek milovníků dobrého piva
z celé České republiky i ze zahraničí.
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České výčepní pivo
období přechodu
ze svrchního
na spodní kvašení
Během dlouhodobého studia historie českého pivovarnictví se mi opakovaně vracívala
otázka, jak asi mohlo chutnat pivo v českých zemích před tím, než v polovině
80. let 19. století definitivně převážil spodně kvašený světlý ležák. Otázka to byla
tak neodbytná, že jsme se koncem roku 2017 rozhodli nějaké podobné pivo uvařit
v Domácím pivovaru Partyzán. Jelikož dnes již nemůže nikdo říci, jak takové pivo
přesně chutnalo, usoudili jsme, že bude nejlepší nesnažit se uvařit kopii něčeho,
co vlastně neznáme, ale že zkusíme připravit na základě poměrně bohatých
technologických i jiných znalostí z historie pivo, které by bylo jeho variací. Várku jsme
pracovně pojmenovali „české výčepní pivo přechodového období“. Jeho uvařením
jsme zároveň chtěli upozornit na některé mýty i omyly, které se o historii českého
pivovarnictví opakovaně šíří. Pivo bylo připraveno speciálně pro čtvrté Partyzánské
pivní setkání, které se uskutečnilo 16. prosince 2017 v Pivním baru Azyl v Liberci.

Zdroje informací
Přestože dnes už nedokážeme říci, jak tehdejší pivo chutnalo,
máme k dispozici poměrně širokou škálu informací, na jejichž základě je možné vytvořit jistou představu o výrobním postupu, použitých surovinách, ale i o vlastnostech daného piva, a to včetně organoleptických. Nenahraditelným pomocníkem byla kniha
soudobého pivovarského odborníka Antonína Bělohoubka, který
se v 80. letech 19. století věnoval mj. i rychlému přechodu českých
pivovarů na spodní kvašení. V práci O vrchním kvašení mladinek
pivních, podrobně popsal nejen manipulaci na spilce se svrchně
kvašeným pivem, jaké se v té době v českých zemích vařilo, ale
přináší o pivu i některé další relevantní informace. Samozřejmě
jsme se nespokojili jen s touto jednou prací. Při tvorbě receptu
a zejména technologického postupu jsme vycházeli i z dobového
pivovarského tisku a dalších knih. Na základě informací v nich
obsažených jsme byli schopni buď zachovat přesný postup, nebo
alespoň interpretovat v nich obsažená fakta. K přípravě piva jsme
přistoupili tak, že faktické věci jsme se rozhodli pevně zachovat
a věci, které nebyly jasné, jsme zkrátka interpretovali způsobem,
abychom si náš postup dokázali obhájit. No a nakonec tam, kde
jsme neměli dostatek informací, jsme se naopak rozhodli experi-

mentování potlačit, obvykle za přístupu „budeme postupovat tak,
jako bychom to pivo vařili dnes.“
Nastavený postup nakonec vedl nejen k výrobě specifického piva,
ale umožňoval o něm rozepsat hutný text, který by byl případně otevřený k diskusi. I proto chci poděkovat Petrovi Novotnému, že projevil zájem, zda bych o experimentu do Pivaře nenapsal. Postup výroby si o podrobné popsání skutečně říkal.
Východiska a vlastnosti piva
Na úvod je ještě důležité vysvětlit některé pojmy a komplexně popsat
vlastnosti připravovaného piva. Pojem "přechodové období" není
autentický a v historii českého pivovarnictví ani v jejím odborném
zpracování nebyl zřejmě nikdy používán. Zároveň ale dobře odráží
realitu tuzemského pivovarnictví v druhé polovině 19. století. Hlavním
motivem doby se stal kompletní přechod českých pivovarů na způsob
výroby piva spodním kvašením. Jeho nástup a zavedení ale nebylo
nikterak přímočaré a jednoznačné. Tento proces byl navíc mnohovrstevnatý a není jednoduché ho jednoznačně definovat bez hlubšího
výzkumu. Na okraj je nutné poznamenat, že zejména zpočátku přechodu na spodní kvašení hráli v tomto směru významnou roli bavorští
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sládkové. Ti podobný způsob výroby piva přinesli ze své domoviny
a postupně aplikovali v některých pivovarech společně s komplexem
zkušeností a postupů, které za výrobou takového piva stály. Nejznámější je samozřejmě plzeňský příběh, ale bylo takových mnohem více.
Je nutné poznamenat, že v českém prostředí se daný postup výroby
piva příliš neujal a čeští sládkové mu nerozuměli, či nechtěli rozumět.
Nejednalo se pouze o vedení hlavního kvašení a dozrávání, ale
o celý komplex výroby piva, které dnes známe jako ležák. Do roku
1884, kdy byl v Krupce uzavřen poslední pivovar, který u nás kvasil
výhradně na svrchní kvasnice, tak uteklo několik desítek let.
Pokud píšu „výhradně na svrchní kvasnice“, není to náhoda a jedná
se o věc, u které bych se rád zastavil. Od 40. do 60. let 19. století
v českých zemích na výhradně spodní kvašení přešlo jen pár pivovarů.
Řada dalších ale ve stejném období začala aplikovat princip dvojího
kvašení, kdy se v pivovaře kvasilo jak spodně (obvykle v zimě), tak
svrchně (obvykle v létě). Pokud jsme obeznámeni s návyky, které si
přinesli bavorští sládkové (zejména vaření piva pouze v zimě), je nesporné, že v pivovarech, které kvasily oběma způsoby, se angažovali
zřejmě jen sládkové tuzemští. Faktem je, že od 60. let 19. století začali i oni po spodním kvašení postupně významně pokukovat. Zřejmě
i ovlivněni vydáním knížečky českého sládka Josefa Daňka Popis pivovarství na spodní kvasnice. Ta vyšla roku 1852 a byla první prací,
která tuto technologickou „novinku“ zpřístupňovala i českému prostředí. Je nutné se ale domnívat, což bude šíře rozebráno i dále, že čeští
sládkové při výrobě nového spodně kvašeného piva převzali z bavorských postupů jen některé jednotlivosti (např. kvašení v otevřených
kádích), ale řadu věcí (sypání, vedení várky ad.) nadále prováděli tak,
jak byli zvyklí z minulosti. Za nesporný je tak možné považovat fakt,
že mezi tím, čemu dnes říkáme s ohledem na dobu druhé poloviny 19.
století „spodně kvašené pivo“ a „svrchně kvašené pivo“, se významně
stíraly rozdíly. A to částečně, nikoliv však technologicky, i ve věci hlavního kvašení, jak bude napsáno dále.
Druhá polovina 19. století je tak v řadě pivovarů právě tím přechodovým obdobím, které ale nereprezentuje, jak se dosavadní literatura
domnívá, přechod od svrchního ke spodnímu kvašení jako takový.
Toto období ve skutečnosti reprezentuje přechod od technologicky
nedokonalých piv postavených na starších zvycích a tradicích k pivům vařeným dle čistých technologických postupů ruku v ruce s vývojem vědy a techniky. Fakt, že se právě v tomto období na tomto procesu vydefinoval světlý spodně kvašený ležák jako univerzální typ
průmyslového piva, není samozřejmě náhodou. Jak si ale za chvíli
ukážeme, nebyl to jediný motiv této změny. České pivo přechodového období totiž bylo mnohem komplikovanější a my se ho pokusili uvařit. Respektive jsme se pokusili uvařit tu jeho variantu, které
se až do roku 1884 říkalo svrchně kvašené pivo.

spojována s ležáky, není to tak úplné správně. Dekokční vaření piva,
zpravidla právě na tři rmuty, bylo v českých zemích nejběžnější minimálně již na počátku 19. století a používalo se i nadále. Jeho využití
zřejmě souviselo s vlastnostmi tuzemského sladu v kombinaci s velmi
omezeným zvládnutím technologických postupů. Chmelovar jsme
zvolili v současném trojstupňovém schématu, pro výsledný produkt
jsme toto stadium nepovažovali za příliš důležité.
Co se týče předpokládaného chuťového profilu piva, vycházeli jsme
z několika málo dochovaných záznamů o tom, jak české svrchně kvašené pivo, respektive pivo vedené jako svrchně kvašené, asi mohlo
v druhé polovině 19. století chutnat. Odborníci se shodovali, že pivo
kvašené svrchně, vedené samozřejmě racionálním a správným způsobem, si v ničem nezadalo v chuti se spodně kvašenými pivy té
doby. Dnes již samozřejmě není úplně jednoduché říci, jak tehdejší ležáky chutnaly (možná bychom byli překvapení), ale u českých
svrchně kvašených piv byl zmiňován čistý chuťový profil, sladovost
a chmelová hořkost – v konečném součtu vlastnosti, jaké očekáváme
i od dnešních ležáků. Žádné zmínky o zbytečných cizích, ovocných,
esterových a jiných divočinách neznáme. To je důležité zmínit a při
volbě technologického postupu jsme s tím také počítali.
Suroviny
Do sypání jsme se rozhodli použít pouze a jen světlý český slad.
Svým způsobem jsme se tím chtěli vymezit i vůči řadě pivních romantiků, kteří při vaření „historických“ piv dnes volí mix nejrůznějších typů sladu, přidávají tu pšenici, tu oves. Ruku na srdce, pšenice
a oves se v té době v pivovarech samozřejmě zhusta používaly, stejně jako další suroviny, které bychom si asi na takovém místě nechtěli
představovat (a používaly se i o desítky let později, pokud to bylo
z nějakého důvodu potřeba). Jelikož jsme ale chtěli uvařit pivo racionálně, drželi jsme se dobových souvislostí. V 80. letech 19. století
byl v moderních českých pivovarech bez výjimky využíván již jen
světlý slad vyráběný dlouhým sušením za nízkých teplot na lískových
hvozdech. Na chmelení jsme použili bez výjimky pouze žatecký poloraný červeňák, jako představitele dědictví dlouhé tradice tuzemského chmelařství.
Kvasnice a problematika hlavního kvašení
Největším problémem se samozřejmě ukázala být správná volba
kvasnic. Právě kvasnice byly a jsou tím zásadním prostředkem výroby piva, který mu dává jeho výsledný charakter a vlastnosti. Proto bych se u této otázky rád více zastavil. Osud dějin byl bohužel
k českému svrchně kvašenému pivu neúprosný a my dnes již nikdy
nebudeme schopni vydedukovat, jak tehdejší pivo vlastně chutnalo.
Nebudeme to vědět jednoduše proto, že se nám nedochoval žádný
svrchně kvasící kmen v té době běžně využívaný.

Přestože je dnes v oblibě označovat české země za kolébku ležáku, faktem zůstává, že vaření silných piv (silnými pivy rozuměj EPM
11 % a výše) u nás nemělo nikdy tradici. Tento fakt narušil až právě
import bavorských sládků a jejich piva, která byla obecně vařena
v silnější rovině (na dnešní přepočet o EPM minimálně 11 %, ale
spíše 12–13 %). Tradice pivovarnictví v českých zemích tkvěla ve vaření výčepních piv zpravidla o EPM 10 %, ale i nižší. Na této věci
nic nezměnil ani přechod na spodní kvašení. Na konci 19. století
bylo takřka 85 % piva uvařeného v českých pivovarech dle EPM
desítka či slabší. Naše pivo jsme tak vypočítali na přibližné EPM
10 %, vzhledem k následujícímu technologickému postupu hlavního
kvašení ale toto číslo nebylo nijak zvlášť důležité.

Když byl roku 1884 uzavřen poslední výhradně svrchně kvasící pivovar v českých zemích, nebyl to v žádném případě konec svrchních
kvasnic, jak se někteří pivní historikové domnívají. Historie zakvášení
piva čistou kvasničnou kulturou se – shodou okolností – začala psát
až nedlouho před tím. Roku 1883 přišel dánský mikrobiolog Christian Hansen na postup, jak ze směsi kvasnic izolovat a následně propagovat čistou kvasničnou kulturu. Zjednodušeně lze říci, že prakticky veškerá kvasničná hmota využívaná do té doby v pivovarech
představovala směs nejrůznějších kmenů a druhů kvasnic, včetně
nekulturních, ale i bakterií atd. Každá taková směs byla samozřejmě
jiná a její vlastnosti vycházely z její historie. V jakých podmínkách,
prostředí a také jak dlouho byla používána.

Rmutovací schéma bylo dle dochované literatury zvoleno na základě trojitého dekokčního rmutování. Přestože dekokce je dnes obecně

Pokud necháme stranou bavorské sládky, kteří si sebou přinášeli
obvykle kvasnice ze svých domovských pivovarů, i případy, kdy
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české pivovary kvasnice přímo v Bavorsku zakupovaly, a podíváme
se konkrétně do českých pivovarů, které již kvasily „spodně“, ale
zároveň i „svrchně“, tedy do našich přechodových pivovarů, zjistíme
zajímavý fenomén. Řada těchto pivovarů zřejmě využívala na oba
postupy stejnou kvasničnou směs. Až minimálně do roku 1876 totiž panovalo mezi mnoha sládky přesvědčení, že za kvašením piva
stojí jeden typ kvasnic, který se mění na spodní či svrchní pouze
a jen několikerým otočením v příslušné technologické teplotě. Tento
omyl vyvrátil ve své práci O pivu až Louis Pasteur, který dokázal,
že spodní a svrchní kvasnice jsou druhově i řadou vlastností odlišné
mikroorganismy.
Směsi kvasnic, které byly v českých pivovarech používány, tak nesporně obsahovaly jak kmeny spodních, tak svrchních kvasnic (více
o tomto tématu zaznělo na přednášce Svrchně kvašený ležák 27. ledna na Libereckém IPA festiválku a bude se jím zabývat i připravovaná práce o historii českého ležáku). Podobné směsi se udržely v českých pivovarech samozřejmě i po zmiňovaném roce 1884 a zůstával
tak stále prostor pro zachování tradičních českých svrchně kvasících
kmenů. Zvlášť, když Hansenův objev v českých pivovarech široce zarezonoval. Od konce 80. let 19. století se řada českých pivovarů realizovala v přípravě banky čistých kvasničných kmenů ve spolupráci
s jeho laboratoří. Jenže! V té době již všechny pivovary v českých
zemích kvasily (technologicky) výhradně spodně. Při přípravě čisté
kultury ze směsí vlastních kvasnic dodaných do Hansenovy laboratoře samozřejmě preferovaly izolaci nejvitálnějších spodně kvasících
kmenů (logicky ze stránky ekonomiky provozu i technologie). Není
jasné, kdy byl v českých zemích uzavřen, či modernizován poslední
pivovar, který užíval směs kvasnic, ale dle dokladů to bylo velice
záhy, možná ještě v 19. století. České pivovarnictví tak trestuhodně
a překotně přišlo o to, co ho tvořilo – a dodnes mohlo tvořit – zajímavým a specifickým. O svrchně kvasící kmeny kvasnic.
Původní kvasnou kulturu jsme tak logicky nemohli použít a museli
jsme si pomoci se současnou nabídkou. Samozřejmě výběr použitých kvasnic musel odpovídat jak žádanému profilu piva, tak kvasné teplotě. Ač to možná mnohé překvapí, česká svrchně kvašená
piva byla na spilce zpravidla kvašena při teplotě pouze 15–16 °C,
takže na spodní hranici použití svrchních kvasnic. Nakonec jsme
se ze vstupních podmínek rozhodli využít sušené kvasnice svrchního
kvašení Safale K-97 využívané dnes např. při výrobě piv typu Altbier. Jejich výběr byl založen jak na doporučované nízké teplotě
kvašení, tak na jejich čistém aromatickém a chuťovém profilu. Jelikož
jsme vyráběli pivo přechodového období, smíchali jsme tyto kvasnice v poměru 2:1 ještě s kvasnicemi Saflager W-34/70, určenými
pro kvašení spodně kvašených piv. Nejednalo se pouze o záměr
zakvasit směsí obou druhů kvasnic. Vzhledem k následnému technologickému postupu při hlavním kvašení a dokvášení se měl spodní
kmen postarat i o stabilizaci piva při postupném snižování teploty
při přesunu „do sklepa“.
Právě proces hlavního kvašení byl zásadním stadiem našeho experimentu. Způsob jeho vedení i technologického zázemí se po všech
stránkách hlásil ještě k období svrchně kvašených piv. Díky zmíněné
práci Antonína Bělohoubka máme dodnes možnost si udělat podrobnou představu o tom, jakým způsobem se do poloviny 80. let
19. století – a zřejmě tradičně – v českých zemích kvasilo svrchně
kvašené pivo. Právě technologický postup hlavního kvašení, a nikoliv
použitá kultura kvasnic, a pokud to přeženu, tak ani teploty a jiná
hlediska, byl tím, co dělalo svrchně kvašené pivo svrchně kvašeným
pivem. V knize podrobně popsaný postup bylo v domácích podmínkách takřka bezezbytku možné provést, a tak jsme byli velmi zvědaví
na výsledek. Zároveň jsme si naplno a v praxi uvědomili, jak byla

výroba svrchně kvašeného piva komplikovaná a náročná. Není nakonec bez zajímavosti zmínit, že doboví odborníci považovali za jeden z hlavních důvodů přechodu na spodně kvašené pivo právě
ten aspekt, kdy byla jeho příprava oproti tradiční výrobě svrchně
kvašených piv paradoxně mnohem jednodušší (ovšem samozřejmě
za předpokladu, že byla sládkem jeho technologie dostatečně pochopena).
Technologie hlavního kvašení
Postup hlavního kvašení českých svrchně kvašených piv se vyznačuje třemi zásadními vlastnostmi. První zvláštností je, že hlavní kvašení
bylo takřka bez výjimky prováděno přímo v sudech, ve kterých následně pivo i „dozrávalo“ (uvozovky vysvětlím níže). Druhou zvláštností je neustálé doplňování kvasícího piva čistou vodou, případně,
pokud bylo k dispozici, pivem. Pivo tak, zejména v prvním případě,
získalo mnohem menší výsledný zbytkový extrakt, než jsme u piv
s podobně počítaným sypáním zvyklí (a nižší tak logicky byla i jeho
obsah alkoholu). A třetí zvláštností postupu je vůbec jeho samotná
podstata – vedení kvašení v sobě zahrnuje řadu na sebe navazujících kroků, které je ve správně zvolený čas nutné dodržet, a pokud
se tak jednou, a zejména v některých stádiích, nestane, pivo může
být nadobro ztraceno. To bylo v domácích podmínkách zvláště důležité si uvědomit.
Po chmelovaru jsme pivo „moderně“ zbavili ve vířivce chmele a kalů,
neb skutečně doma nedisponujeme chladícím stokem, a následně
jsme jej převedli do takzvané slévací kádě. Do té byla mladina
převáděna již zchlazená na zákvasnou teplotu. Tu jsme ponechali na spodní doporučované hranici, tzn. 15 °C. Ve slévací kádi
bylo dílo smícháno takzvaně na ujato s násadou zmiňované směsi
kvasnic (v podstatě je tento postup hodně podobný se současným
způsobem zakvášení piv, který asi používá většina domovařičů a nebudu ho tak zbytečně rozepisovat). Zakvašená mladina byla spílána samotíží do samospádového sudu. Dle postupu byl následně
zbývající objem sudu až po vrcholek špuntovnice dolit převařenou
a na 15 °C zchlazenou studničnou vodou.
Sud s otevřenou špuntovnicí byl následně přemístěn na spilku s teplotou 16 °C. Sud nebyl položen na podlahu, ale byl pod něj umístěn dřez, do kterého mohla odtékat pěna a kvasnice během kvašení.
Pro technologii svrchního kvašení je toto stadium velmi důležité, my
ho – pro omezené domácí podmínky – využili, jak níže popíšu, jen
napůl. Následně jsme mohli jen čekat, co se bude dít. Přiznám se,
že první noc po zakvašení pro mne byla jednou z nejnapínavějších
za těch sedm let, co doma vařím pivo.
Jaká byla úleva, když se asi po deseti hodinách začaly ve špuntovnici objevovat chuchvalce bílé pěny, které byly důkazem toho,
že se kvasnice „chytly“. Po několika hodinách pěny přibylo a pomalu stékala po stěně sudu do připraveného dřezu. Toto stadium trvalo
asi 14 hodin a následně trochu ochablo. Pěna, vytékající do dřezu,
se v dobové hantýrce nazývala chmelnice. Chmelnice se správně
měla následně nasbírat ze dřezu a uschovat. My, pro obavu z kontaminace, jsme chmelnici raději průběžně sbírali hned z hrudky pěny
přímo nad špuntovnicí a ukládali stranou do uzavřené nádoby s trochou převařené vody zchlazené asi na 8 °C.
Po ochabnutí prvního stadia následně přišla zásadní stadia kvašení,
souhrnně označovaná jako kvašení kvasničné. Začátek kvasničného
kvašení trval asi dvě hodiny, pěna při něm byla již hustší, trochu
nažloutlé barvy – obsahovala již něco kvasnic. Vytékající záběl
bylo nutné opět sbírat. My ho opět „chytali“ přímo nad špuntovnicí. Postup velel záběl uložit do samostatné nádoby, ale vzhledem
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k popsané technologii, která původně počítala s prací s více sudy
na spilce, jsme toto vynechali a záběl přidávali přímo ke chmelnici. Záběl po asi dvou hodinách výrazně zhoustl a ztmavl a ze sudu
špuntovnicí vytékal nepřetržitý proud husté nahnědlé pěny. Jednalo
se o pěnu, která byla silně promíchána s unikajícími kvasnicemi. Ty
jsme pro ojedinělost várky již nesbírali. Pokud bychom ale chtěli várku opakovat, bylo to právě to správné stadium, kdy by se kvasnice
sbíraly pro násadu na novou várku.
Kvasničné kvašení mělo dle knihy trvat maximálně 24 hodin a následně měly kvasnice postupně začít zapadávat. V našem případě nakonec trvalo celých 26 hodin a skutečně po jejich uplynutí
se pěna začala propadat. Tento okamžik byl nejdůležitějším v celém
procesu kvašení. Zapadání kvasnic je nejvhodnější dobou na tzv. dolívku, bez jejíhož provedení by se pivo řádně nevymazalo a výsledek
kvašení by byl nedobrý. Dolívka se prováděla postupně nasbíranou
chmelnicí a zábělem, v našem případě obojím najednou. Dolévání
se provádělo trychtýřem a muselo se konat velmi pozvolně a opatrně, aby sud nepřetekl a neuteklo z něj zbytečně mnoho kvasnic.
Po dolívce začaly kvasnice v mladém pivu opět táhnout a ve špuntovnici se objevila opět pěna. Tento proces trval již jen asi hodinu
a po něm opět začala pěna zapadat do sudu. V tuto chvíli se konala
ještě druhá dolívka. V pivovaře správně speciálně k tomu uskladněným pivem, v našem případě opět převařenou studniční vodou (a jak
jsme se dočetli, bylo to tak ve své době také spíše trpěným pravidlem
než výjimkou). Po nalití vody jsme sud zahradili a několikrát ho překulili. Tento proces měl ulehčit vyloučení kvasnic z díla. Následně
byl sud opět usazen špuntovnicí nahoru a otevřen. Z otvoru začala
takřka okamžitě vytékat pěna a pivo se tím tzv. vymazalo. Vymazání
trvalo takřka 24 hodin a proces hlavního kvašení tím byl u konce.
Změřený zbytkový extrakt na cukroměru ukázal hodnotu 2,5 %. Sud
se poté zahradil, umyl a byl připraven k postupnému přemístění
do ležáckého sklepa.
Když píšu postupnému, bylo to také trochu komplikované a vracím
se tak i k uvozovkám u slova dozrávalo. Ze spilky, kterou nyní správně nazývejme teplou či mladou, se totiž pivo správně ještě mělo
přemístit do spilky studené či staré. Tam ještě několik dní, již v nižší
teplotě, zůstávalo s otevřenou špuntovnicí a postupným doléváním
čisté studniční vody se dovymazávalo. V létě bylo pivo poté přemístěno do sklepa, kde dozrávalo ještě několik týdnů a bylo připraveno
k výstavu. V zimě bylo ale pivo často ponecháno na studené spilce
a následně zřejmě takřka okamžitě vystavováno. My z více důvodů
zvolili kompromis, kdy jsme v následujících dnech sud postupně přemístili do 8 °C, poté do 4 °C a nakonec do 1 °C s tím, že k výstavu
došlo týden po posledním zahrazení.
Výsledné pivo
Jak bylo napsáno v úvodu, samospádový soudek byl naražen
na čtvrtém Partyzánském pivním setkání v libereckém Azylu. Nebudu lhát, že ta chvíle byla ještě napínavější než začátek hlavního kvašení. Výsledek ale překonal veškerá očekávání. V sudu se skrývalo
pivo, které bych nedokázal přirovnat k ničemu, co jsem do té doby
ochutnal (a že toho bylo hodně). Vzhledově se jednalo o pivo zlatavé barvy s lehkým opálem, ale zákal, ač pivo vlastně zůstalo od spílání v jedné nádobě, nebyl nijak přehnaný. Mnohem zajímavější pak
byly organoleptické vlastnosti piva. Ve vůni bylo chmelově a ovocně
voňavé. Chuťově se pak jednalo, i vzhledem k nízkému EPM a následnému dolívání vodou, o neuvěřitelně svěží pivo vyrovnané sladové chuti s jemnou ovocnou linkou a příjemné chmelové hořkosti.
V závěru pak, vzhledem k technologickému postupu poměrně pochopitelně, s výraznější kvasničnou linkou. Pivo bylo trochu perlivé,

i přestože jeho nasycení nebylo, opět vzhledem k technologickému
postupu celkem logicky, nikterak přehnané.
Nedokážu říci, jak chutnala podobně vyráběná piva autenticky někdy na počátku 80. let 19. století. Pokud ale Antonín Bělohoubek
poznamenával, že většina těchto piv se dala směle rovnat se soudobými ležáky, dokázal bych si představit, že jsme od nich nebyli
daleko. O to ale zas tolik asi nešlo. Na prvním místě se skutečně
jednalo o experiment, prověření možností, co a jakým způsobem je
doma možné také uvařit a v neposlední řadě se jednalo jistě i o velkou výzvu do budoucna.
Závěr
Výsledek i celý proces výroby tohoto piva nás navnadil do dalšího
experimentování, kterému se v tomto směru bezesporu meze nekladou. Rozhodně chceme ve vaření a výrobě podobných piv pokračovat. Pokud pominu stránku sypání, chmelení a technologického
postupu „horké“ části výroby, který bude možné upřesnit zřejmě jen
za předpokladu dalších historických objevů, stadium hlavního kvašení a dozrávání skýtá velké možnosti. Do budoucna tak chceme určitě
experimentovat s volbou směsi kvasnic, nejlépe podobné várky opakovat a kvasnice sebrané při kvasničném kvašení sbírat a točit tak,
aby se adaptovaly ideálně na naše podmínky. Pro tyto účely určitě
nebude od věci mít připravený ve sklepě soudek s babou, pivem,
které bylo správně používáno na doplňování sudu při druhé dolívce.
A jako velká výzva se ukazuje i samotné dozrávání piva. Jeho délka
a také teploty určitě budou faktory, které mohou chuť i další vlastnosti výsledného piva výrazně ovlivnit. Věřím tak, že na podobné
experimenty najdeme čas i prostor. Chuť a nadšení se v takových
věcech zkrátka shánět nemusí.
Závěrem bych rád poznamenal, že jeden experiment, který s tímto pivem souvisí, mám schovaný do budoucna v zásobě, ale o tom
zatím nebudu psát nic konkrétnějšího. Pokud se mi ho podaří zrealizovat, čtenáři Pivaře, respektive tuzemská domovařičská komunita, se o něm jistě dozví. Cechu domácích vařičů piva ještě jednou
děkuji za prostor a možnost tento experiment prezentovat, věřím,
že se pro někoho dalšího stane třeba inspirací k něčemu podobnému (což bych byl moc rád, popravdě to byla hlavní motivace k tomu,
abych tento text vůbec napsal).
Dej Bůh štěstí.

Případné otázky ohledně technologického
postupu, ale i jiné můžete směřovat na e-mail
michal.horatschek@gmail.com.
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ČESKÉ VÝČEPNÍ PIVO PŘECHODOVÉHO OBDOBÍ
SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

MICHAL HORÁČEK

NÁVRAT V ČASE

3,0 %

30

5

O PIVU
Experimental Beer (34C)

Styl
Mladina

20 l

OG

1,040 | 10,0 %

FG

1,010 |

2,5 %

SUROVINY
Rmutovací

16,0 l

Vyslazovací

16,0 l

Plzeňský

3,10 kg (100,0 %)

Žatecký červeňák

100 g

Safale K-97

1 bal.

Saflager W-34/70

1/2 bal.

DEKOKCE

celé dílo

I 1/3

celé dílo
II 1/3

3rmutová

38 °C

10 min

52 °C

10 min

62 °C

12 min

72 °C

12 min

100 °C

12 min

2/3
odpočívají

62 °C
72 °C

10 min

100 °C

10 min

celé dílo

72 °C

III 1/3

100 °C

celé dílo

76 °C

8 min

CHMELOVAR

2/3
odpočívají

2/3
odpočívají

90minutový

/
Žatecký červeňák

37 g

80 min

Žatecký červeňák

23 g

40 min

Žatecký červeňák

40 g

10 min

Postup fermentace – viz článek.

