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těch pár měsíců uteklo jako voda a mou milou povinností je Vám
teď představit druhé číslo magazínu Pivař. V tomto čísle naleznete
i několik nových rubrik, které mi dělají velkou radost a zpestřují obsah časopisu. Došlo tedy opět k mírnému rozšíření záběru Pivaře
tak, aby si zde našel něco každý domácí sládek – od začátečníka
až po pokročilého.
Ještě než Vám představím články tohoto čísla, dovolte mi několik
osobních poznámek. Práce Cechu domácích pivovarníků i redakce
časopisu Pivař je postavena na ochotě několika málo lidí, kteří dělají
něco vysoce nad rámec běžné domovarnické činnosti. Věnují této
práci vlastní volný čas, a to navíc zcela zdarma. Věřte, že toho času
je opravdu hodně, občas i více než můžeme unést. Často se setkávám s otázkami a často si je i sám kladu: Proč to vlastně děláme?
Máme to zapotřebí? Jak už to bývá, tak odpověď není jednoduchá
a už vůbec si netroufám mluvit za všechny. Tudíž se Vám pokusím
poskytnou ryze osobní odpověď.
Když jsem s tím vším začal, bral jsem to jako činnost, jak pomoci
kolegům domácím sládkům k rozvoji a jak předávat znalosti a zkušenosti dále. Dělal jsem to tedy pro ty, kteří mou tvorbu četli, ať už to
byl blog nebo posléze Pivařka a teď Pivař. Základní problém toho,
když něco děláte navíc pro ostatní, je ten, že vás to nutí mít pocit,
že všichni budou rozumět tomu, proč to děláte. Především máte ale
pocit, že to musí všichni oceňovat. Pak vás hrozně mrzí, když se vyskytnou lidé, kteří se vaší snaze posmívají, nebo ji třeba podkopávají,
i když sami se ničemu produktivnímu nevěnují. Kritiku v hlavě odbíjíte
(ne)argumentem:„Ty nemáš co říkat. První ukaž cos ty udělal!“ Pravdou ale je, že je trochu namyšlené si myslet, že vaši snahu každý
ocení. Protože neocení. Vcelku brzy jsem zjistil, že takhle to může
fungovat asi jedině, když prodáváte na ulici zmrzlinu a za každý kopeček dostanete nejen zaplaceno, ale ještě úsměv od cesty.
S takovou bych se na to všechno už hodně dávno vykašlal.
Aby se z toho člověk doslova nezbláznil, musí v tom najít něco čistě
sobeckého, co už v tom dávno bylo, ale jeden si to nerad přiznává.
Pravdou totiž je, že nejjednodušší je se smířit s faktem, že to člověk
vlastně dělá pro sebe. To je něco, co bych mohl třikrát podtrhnout.
To ale vůbec nevylučuje, že z toho mají prospěch i ostatní. Pivo je
moje vášeň, a tak se mu snažím porozumět, jak jen to jde. Pokud jste
někdy zkusili něco napsat, tak víte, že během toho, když se snažíte
něco vysvětlit ostatním, se to nejlépe naučíte sami. To se přesně stalo
mě, a proto mě začalo bavit psát pro ostatní, tudíž pro sebe. Sám
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jsem se totiž během téhle činnost naučil mnoho a moc dobře vím,
že jinak bych toho nevěděl ani polovinu. Dělat něco pro sebe je
také obrovská úleva, protože to se sebou obvykle myslíte upřímně
a na nic si nehrajete. Snášíte tak snáze kritiku a chápete ji spíš jako
námět k sebezdokonalení. Protože to děláte pro sebe, tak také nic
neočekáváte od ostatních na oplátku. Jejich reakce už pro vás nejsou důvodem ke zvýšení ješitného ega (pokud jsou kladné), nebo
důvodem pro vztek (pokud jsou záporné). Jsou to prostě jen reakce,
z kterých si vyberete jen to, co vás posune zase dále. Nic víc, nic
míň. Nabydete také zpět svobodu být sám sebou. Pak nejste obchodníkem s deštěm, ale ostatním nabízíte sám sebe. Nic víc, nic míň.
Jediné, co očekáváte, je reakce, která je palivem vaší další cesty.
Ať už je jakákoliv.
Tak jsem trochu oklikou zodpověděl ty zpropadené otázky: Proč
to vlastně dělám? Mám to zapotřebí? Musíte se spokojit pouze s mojí odpovědí, protože v tomhle nemohu mluvit za ostatní.
Otázkou ale je, co na to Vy? V Pivaři je totiž prostor i pro Vaše
články, které prospějí ostatním, ale i Vám samotným. Tak co, jdete
do toho s námi?
Velkým oslím můstkem jsme se tak dostali k tomu, co uděláno jest.
Tedy k obsahu tohoto čísla Pivaře.
Po Chmelovárku období soutěží ještě stále zcela neutichlo a v mezidobí se domovarníci utkali na degustačním soutěži Litomyšlský
korbel. Franta „Ferenc“ Sýkora se nám tedy pokusí nastínit atmosféru této výborné akce a představí nám vše od systému hodnocení
až po samotné vítěze. Jako bonus si pak můžete uvařit některé recepty, které zde sklízely úspěch.
Může se stát, že vám plná lednice jednoho druhu piva prostě přeroste přes hlavu. Pak se vám bude určitě hodit několik tipů, jak téměř bez
námahy získat víc různých piv naráz. Své zkušenosti z této oblasti
jsem se tak pokusil sepsat v článku „Vaříme více piv najednou
– aneb za málo peněz víc muziky“. Uvidíte, že zpestření vaší domácí produkce je snazší, než jste si vůbec mysleli.
Martin Urban se ve svém seriálu Evergreeny diskuzních fór bude
tentokrát věnovat problematice IBU a studeného chmelení. Tak
jak to je? Kolik IBU můžeme připočítat ze studeného chmelení?
Nebo bychom měli raději říkat hořkost? To vše se dozvíte.
Minule jsme začali objevovat krásy a chutě belgických piv, v čemž
budeme pokračovat v článku Honzy Doubka, který se dnes podívá
na zoubek Saisonu. To je ideální sezónní pivo, které můžete uvařit
v létě nebo třeba na cechovní soutěž Kostelecký žejdlík.
Dalším seriálem, který se dočkal pokračování, je párování jídla
a piva. Co myslíte, je důležitější chuť anebo vůně pokrmu?
To bude hlavním tématem článku Tomáše Hasíka, s kterým si pak
ještě uvaříme klobásky na pivu, tematicky jak jinak než na Saisonu.
V rubrice „Projekt vydání“ se dnes budeme věnovat jednomu ze základních a nejoblíbenějších zařízení – STC-1000. Tuhle mašinku
nejčastěji používáme k řízení lednice k dosažení žádané teploty
kvašení. Dnes se ho naučíme sestavit a řídit s ním celou řadu procesů.
Možná jste v nedávné době postřehli na facebooku diskuzi týkající
se tradičního vaření piva v Norsku. Tony Kom získal pravý kveik
přímo z Norska a toto tradiční pivo uvařil. V jeho článku se můžete
těšit na popis této zajímavé pivovarské tradice a také na postřehy
z vaření.
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Pokud se vaření piva věnujete již nějakou chvíli, určitě jste se již zamýšleli nad používáním kyvet a případně kegů. Jedná se o častou
cestu pokročilých domovarníků, poněvadž přináší v domácích podmínkách celou řadu výhod. My se tentokrát podíváme s Mirkem
Černým na zoubek kyvetám. Dozvíte se, co všechno budete potřebovat, jak byste s tímto vybavením (ne)měli zacházet a jako bonus
nakonec si důkladně popíšeme nucené sycení.
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Český pivní festival se letos dočkal řady novinek a vypadá to,
že pod novým vedením se bude jednat o solidní akci, kterou by neměl minout žádný milovník dobrého piva. O tom, co jste mohli vidět,
vypít a sníst na letošním ročníku, se rozpovídá Martin Urban, který
neodolal a navštívil festival dokonce hned několikrát.
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14
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V tomto čísle budeme testovat zbrusu novou rubriku nazvanou přiléhavě „Experimentální homebrewing“. Ukážeme si, že na to,
abyste mohli experimentovat s pivem vůbec nepotřebujete plně vybavenou laboratoř, ale bohatě vám postačí trocha trpělivosti, běžné
kuchyňské a pivovarské vybavení a špetka Vaší zvědavosti. Pevně
věřím, že Vás přesvědčíme, že hrát si doma tak trochu na vědce je
nejen zábavné, ale i velmi užitečné. Martin Urban nám ukáže, jak
se naučit poznávat vlivy různých chmelů při studeném chmelení,
a to poměrně zábavnou metodou, kdy téměř biblicky promění vodu
v pivo (tzn. „Gambáč“ v opravdové pivo). V druhém článku této
sekce se vám pak pokusím ukázat, jak vhodně provedený pokus dovede zodpovědět otázku, která v sobě skrývá více, než se na první
pohled zdá. Budeme se věnovat různým cukrům a jejich kvašení,
což využijeme k zase o trochu lepšímu porozumění kvašení piva.
Přemýšleli jste někdy, jak se vařilo pivo ve středověku? A věděli
jste, že je v Česku místo, kde se pokoušejí středověké vaření piva
napodobit? Radek Michel nás tedy vezme sebou na krátkou exkurzi
do středověké varny v Dětenicích.
Úplně nakonec tohoto vydání jsem si schoval něco, na co řada domácích sládků čeká už hodně dlouho. Už bylo načase, aby se někdo
pustil do kompletního překladu dnes už legendárních BJCP Style
Guidelines 2015, nemyslíte? Doposud měli všichni, kteří nevládnou
angličtinou, k dispozici pouze omezené množství přeložených pivních stylů, které přeložili pořadatelé některých soutěží (MHM a Prague Homebrewing Competition). Touto rychlostí bychom se však
kompletního překladu pravděpodobně nikdy nedočkali, a tak jsem
se na to rozhodl vrhnout sám. Získal jsem svolení k překladu a publikování od organizace Beer Judge Certification Program (BJCP),
a tak v tomto čísle Pivaře můžete nalézt prvních sadu kompletně přeložených stylů. Nejedná se o styly jen tak ledajaké, ale záměrně
jsem se snažil vybírat styly nejčastěji vařené a ty, na které jste v nedávnu narazili nebo brzo narazíte na soutěžích.
Myslím tedy, že jsme tentokrát nejen udrželi laťku prvního čísla,
ale možná ji i trochu zase zvedli. To už však musíte posoudit sami.
Já bych však chtěl ještě na závěr tohoto editorialu poděkovat všem
těm, kteří se na tomto čísle podíleli. Pánové a dámy, patří Vám má
hluboká poklona! A Vy, milí čtenáři, užijte si toto číslo a nezapomeňte nám posílat své recepty, články, nápady, názory a cokoliv dalšího!
V dalším čísle už se může vyjímat právě vaše práce!
Dej Bůh štěstí!
Petr Novotný,
šéfredaktor
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František Sýkora
Foto: Michal Pokorný

Litomyšlský korbel
II. ročník
aneb Malá pivní slavnost

První sobotu po Velikonocích
22. dubna 2017 se v Litomyšli
konala Malá pivní slavnost
a již podruhé byla její součástí
i domovarnická soutěž
Litomyšlský korbel.

Veškeré dění probíhalo v Restauračním pivovaru Veselka, který se nachází nedaleko
náměstí a Státního zámku Litomyšl. Minipivovar Veselka byl založen v říjnu roku 2013.
Jedná se o jeden z nejmenších pivovarů
v České republice s ročním výstavem cca
300 hl (varna 300 l). Vaří se zde chlouba
restaurace Bedřichova jedenáctka, světlý
nefiltrovaný ležák.
Na otázku, proč právě Bedřichova jedenáctka, sládek Jiří Kohák odpovídá: „U nás
je to ve výběru názvů piv jednoduché. Zvolili
jsme vazbu na historii. Nejslavnějším litomyšlským rodákem je hudební skladatel Bedřich
Smetana, který byl jedenáctým potomkem litomyšlského sládka Františka Smetany. Od toho
se vše odvíjí. Proto také byla zvolena stupňovitost jedenáct a název piva Bedřichova jedenáctka. K výrobě se používá slad z malé humnové sladovny v Dobrušce a chmel z žatecké
oblasti. Etiketu Bedřicha, stejně jako ostatních
piv, navrhl grafik, kamarád pan Václav Knettig
z Litomyšle.“ Bedřichova jedenáctka světlá slavila v roce 2015 velký úspěch, získala první
místo čili zlatou Pivní pečeť v kategorii Světlý
ležák z minipivovaru.
Teď už ale k samotné domovarnické akci.
Soutěž začínala registrací vzorků od 10.00
do 11.00 hodin. Novinkou byl předem určený registrační štítek pro vzorky, který usnadnil a zrychlil registraci do soutěže, což při
dvojnásobném počtu vzorků oproti prvnímu
ročníku výrazně pomohlo.
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Místní sál doslova praskal ve švech, ale
bylo to způsobeno deštivějším počasím
oproti loňskému ročníku, kdy jsme seděli
na lavičkách v pivovarském dvoře. Postaráno bylo jak o účastníky, tak o členy degustační komise a hosty Malé pivní slavnosti. Pivovarská restaurace měla v nabídce
velký výběr klasické české kuchyně hodící
se k Bedřichově jedenáctce a Bedřichovu
jarnímu speciálu, no naprostá symfonie
chutí. A jestli to byla Malá pivní slavnost,
posuďte sami dle piv na čepu: Pivovar Klášter Želiv – Postní polotmavé 16°, Minipivovar Valášek Vsetín – American Pale Ale
13°, Minipivovar Veselka – Jarní Bedřichův
speciál 13°, Bedřichova dvanáctka, Bedřichova jedenáctka polotmavá, Bedřichova
jedenáctka, Zámecký pivovar Frýdlant –
Märzen 14° a Morion 17°, Minipivovar
Arnošt – Kaštanomedové.
Popisovat, že na stolech v sále se vyskytovalo mnoho dobrých vzorků od zúčastněných
domovarníků a že se vedly diskuze a debaty o receptech, vybavení a dalších problematikách spojených s domácím vařením
piva je již spíše klišé. Samozřejmě to byla
výborná akce se skvělou atmosférou a setkání se s kamarády.
Během celé akce probíhala praktická ukázka vaření piva v podání domovaru U Tří
pupíků. Bylo možné se zúčastnit krátkého
semináře, jehož tématem byla praktická
zkouška trojúhelníkového testu, testy plnostní
a hořkostní řady.
Velmi odborná byla sestava degustační
komise: předseda Jan Šuráň (prezident
ČMSMP), Tomáš Erlich (předseda SPP),
Tomáš Dvořák (sládek Měšťanský pivovar
v Poličce), Roman Holoubek (létající pivovar
NewWay) a Olgert Rumler (člen pivního
sněmu SPP). Velmi si vážíme, že mezi nás
domovarníky přišel Ing. Jan Šuráň, předseda Českomoravského svazu minipivovarů,
jeden z největších odborníků u nás, který je
degustátorem na mnoha mezinárodních pivních soutěžích.
V druhém ročníku Litomyšlského korbelu
bylo vypsáno celkem pět kategorií, v nich
se zúčastnilo celkem 114 vzorků.
Degustační hodnocení jednotlivých vzorků
je naprosto odlišné než na soutěžích Kostelecké Chmelovárek nebo MHM, kde se udělují pouze první tři místa ve vyhlašovaných
kategoriích. Udílení cen je podobné slovenské Mezinárodní soutěži Biela Vrana, ale
hodnocení je bez BJCP pravidel. Hodnotí
se správnost v dané kategorii, pěna, vůně,
vady v pivu a celkový charakter.
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Oceněná piva jsou zařazená do tří stupňů:
Zlatý korbel 90–100 bodů, Stříbrný korbel
75–89 bodů, Bronzový korbel 60–74 bodů.
Piva s 0–59 body nejsou oceněna.
Dle názoru spoluorganizátora Romana
Holoubka je to spravedlivější hodnocení:
„Pokud se sejde více výborných piv, proč
by mělo být některé vyřazené jen proto,
že v jeho kategorii se sešlo těch výborných
piv více? A naopak, není nutné dát zlato
(tedy první místo), pokud si to žádný vzorek
nezaslouží. Zlato – to je výjimečně skvělé
pivo. Tento systém hodnocení je i na prestižních světových kláních. Každé pivo dostane
za své vlastnosti body a jejich součet určuje
umístění.“
V druhém ročníku bylo uděleno celkem
32 korbelů. Jediný zlatý korbel získal Rodinný pivovar Chmelař, v kategorii Divoká
karta za Red Devil Amber Ale 17°, celkem
90 bodů ze 100 (recept můžete nalézt
za článkem).
Z výsledků kategorie Světlý ležák je patrné, jak náročné je udělat chuťově bezvadný ležák. Z celkového počtu přihlášených
27 vzorků, získaly pouze dva vzorky Bronzový korbel. V kategorii Polotmavý až tmavý
ležák, z celkového počtu 14 vzorků, získaly 3 vzorky Stříbrný korbel a jeden vzorek
Bronzový korbel. Celkové rozložení výsledků v jednotlivých kategoriích shrnuje grafické znázornění níže.
Nejvíce Litomyšlských korbelů za individuální vzorky piv získali Vítězslav Humpa a Karel Nečada, oba po třech korbelech.
Kromě diplomů získávali ocenění účastníci
věcné ceny. Hlavní cenou byl poukaz na Zájezd na Annafest a po pivovarech Bambergu
a okolí od Sdružení přátel piva. Dále věcné
ceny věnovali Cech domácích pivovarníků,
minipivovar Veselka, pivovar Albrecht, DUP
– družstvo Pelhřimov, Beer Academy a Žatecký chmelařský institut.
Samotné pořádání takovéto akce však není
vůbec jednoduché (zajistit degustátory,
propagaci, pivovary, sponzory atd.). Za jejím úspěchem stojí především usilovná práce. Chtěl bych tímto za všechny zúčastněné
poděkovat organizátorům druhého ročníku
Litomyšlského Korbelu za skvělou atmosféru a program celého dne. Vzdávám čest
také degustátorům, kteří do večera degustovali celkem 114 vzorků a ke každému
vzorku přiřadili body a slovní hodnocení
pro další rozvoj kvality našich vzorků.
Díky a těšíme se na třetí ročník.

Umístění soutěžících na prvních třech místech
na Litomyšlském korbelu 2017
Kat. A: Světlý ležák
● 1.	Martin Melichar
/ Světlý ležák
● 2.	Otto Potůček, Pozivar
/ Halínský ležák
Kat. B: Polotmavý a tmavý ležák
● 1.	Michal Pokorný
/ Modrobílá šlechta (recept)
● 2.	Jan Oppelt
/ Kunta Kinte (2901)
● 3.	František Sýkora
/ Jantarový Ferenc 12°
Kat. C: Pale Ale (světlé až polotmavé)
● 1.	Vítězslav Humpa
/ USS Ale 13° (recept)
● 2.	Antone Kom
/ Citrapocalypse
● 3.	Petr Miřejovský
/ Bylinkový Ale 11°

Kat. D: Pšeničné pivo
● 1.	Stanislav Horák, Domovar
/ Pšenka 12°
● 2.	HHHb Modřany
/ Modřanská blondýnka
● 3.	Karel Nečada
/ White IPA 15°
Kat. E: Divoká karta
● 1.	Rodinný pivovar Chmelař
/ Red Devil Amber Ale 17 (recept)
● 2.	Karel Nečada
/ Black Ale 17°
● 3.	Lukáš Mládek, Brandlínská kuna
/ Black IPA 17°
Legenda:
Zlatý korbel – 100–90 bodů
Stříbrný korbel – 89–75 bodů
Bronzový korbel – 74–60 bodů
Bez korbelu – 59 a méně bodů

●
●
●
●

Celkové množství vzorků a udělených korbelů
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RED DEVIL

ZLATÝ KORBEL

SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

HANA CHMELAŘOVÁ

ĎÁBELSKY DOBRÉ

6,7 %

62

24

O PIVU

INFUZE

16° ALE jantarové až červené barvy (v závislosti
na šarži sladu Carared). Dominuje krásná a výrazná vůně novozélandského chmele Nelson
Sauvin. Obsah alkoholu přibližně 6,7 %. Hořké,
ale vyvážené, i přes svou vyšší sílu dobře pitelné.
Styl

56 °C

30 min

65 °C

30 min

American Amber Ale (19A)

74 °C

30 min

25 l

78 °C

Mladina
OG

1,065 | 16,0 %

FG

1,015 |

3,8 %

CHMELOVAR

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
1. místo v soutěži Litomyšlský korbel 2017
v kategorii Divoká karta a celkový vítěz soutěže.

SUROVINY
Rmutovací

21,0 l

Vyslazovací

17,0 l

Pale Ale

5,10 kg

(70,0 %)

CaraRed

1,46 kg

(20,0 %)

Mnichovský II

0,73 kg

(10,0 %)

Premiant

vícestupňová

35 g

Nelson Sauvin

88 g

Safale US-05

1 bal.

90minutový

/
Premiant

35 g

90 min

Nelson Sauvin

19 g

60 min

Nelson Sauvin

19 g

10 min

›
FERMENTACE

svrchní

/
5 dnů
Nelson Sauvin

18 °C
50 g

10 dnů
Zamražená
mladina*

80 ml/L

Minimálně 6 týdnů
* Před zakvašením se část mladiny stočí do PET
láhve a zamrazí. Při lahvování se do každé
půllitrové lahve přidá určené množství
rozmražené mladiny pro nasycení.

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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MORION / modrobílá šlechta

STŘÍBRNÝ KORBEL

SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

MICHAL POKORNÝ

ČERNOČERNÁ TMA

4,7 %

26

66

O PIVU

DEKOKCE

Vlastně jsem na tmavá piva nikdy nebyl a maximálně bych dal někde jedno a konec. Bude to asi
tím, že jsem v životě nikdy nepil kafe a pražené
slady tu kávovou příchuť mají a také průmyslové
patůčky taky tomu moc nepomohly. Zlom ovšem
nastal před pár lety v pivnici Na stojáka, kde jsem
ochutnal skvělý tmavý ležák. Následně švagřík
Jirka Matocha uvařil svůj úžasný Hofburg a pak
už se to na mě jen sypalo. Od stoutů, porterů přes
tmavé rauchy atd. Prostě jsem si tu černočernou
tmu zamiloval. A to byl ten správný impuls si
také první várku tmavého ležáku uvařit, ovšem
s přídavkem pražené pšenice, která má spíš čokoládové tóny. A to byla pro mé chuťové buňky
trefa do černého. Pak už následovaly další várky,
jelikož se toho nemůžu nabažit. Jen ještě musím
vychytat dobu zrání, protože mě várka nikdy nevydrží, jak bych si přál. Toť vše a ať vám chutná.
Styl

Tmavý ležák,
Czech Dark Lager (3D)

Mladina

1. sypání

I 1/3

2rmutová

38 °C

20 min

52 °C

15 min

63 °C

15 min

73 °C

15 min

100 °C

18 min

73 °C

15 min

100 °C

18 min

78 °C

8 min

2/3
odpočívají

celé dílo
II 1/3

2/3
odpočívají

2. sypání
celé dílo

25 l

OG

1,053 | 13,1 %

BG

1,020 |

5,1 %

CHMELOVAR

90minutový

/
SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
1. místo v soutěži Litomyšlský korbel 2017
v kategorii Polotmavý a tmavý ležák.
3. místo v soutěži Kostelecké chmelovárek 2017
v kategorii B – tmavé a polotmavé pivo spodně
kvašené, bez rozdílu stupňovitosti.
1. místo v soutěži Trnavský Hrncovar 2016
v kategorii B – polotmavé a tmavé pivo

2.

15 g

90 min

Sládek

13 g

45 min

Žatecký červeňák

13 g

15 min

Žatecký červeňák

13 g

1 min

›

SUROVINY

1.

Premiant

Rmutovací

25,0 l

Vyslazovací

22,0 l

FERMENTACE
7 dnů

Plzeňský

4,80 kg

(82,4 %)

CaraAroma

0,55 kg

(9,5 %)

Se zbytkovým cukrem

Karamelový

0,18 kg

(3,1 %)

Minimálně 1 měsíc

Pražená nesladovaná
pšenice

0,29 kg

(5,0 %)

Premiant

15 g

Sládek

13 g

Žatecký červeňák

26 g

Saflager W-34/70

2 bal.

spodní

10 °C

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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USS ALE

STŘÍBRNÝ KORBEL

SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

VÍTĚZSLAV HUMPA

TA PRAVÁ APA

5,9 %

38

14

O PIVU

INFUZE

Bylo ještě před vydáním Pivařky, blížil se Korbel,
a tak jsem přemýšlel, jak zase po čase uvařit nějaký dobrý APA. Zabrousil jsem do receptů, které
se nevešly a upoutal mě recept od Grádyše (Five
Hours APA). Kromě kombinace chmelů mi přišlo zajímavé i jejich použití až od dvaceti minut
- dobrý způsob jak dostat do chmelovaru kupu
chmele a zachovat rozumné IBU. A tak jsem si
řekl, když kupu, tak kupu – tak jsem přidal chmel
jak na chmelovar, tak do whirpoolu i na studené
chmelení. Aby to bylo vážně o chmelu, tak pivo
raději silnější a spíše sušší. Poněkud překopaný
recept byl na světě. Pivo se povedlo a ten chmel
byl znát! Už po třech týdnech od uvaření jelo
do Litomyšle, kde zachutnalo.
Styl

American Pale Ale (18B)

Mladina

25 l

OG

1,055 | 13,6 %

FG

1,010 |

2,6 %

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
1. místo v soutěži Litomyšlský korbel 2017
v kategorii Pale Ale.

SUROVINY
Rmutovací

21,0 l

Vyslazovací

15,0 l

Pale Ale

5,60 kg

(92,2 %)

Pšeničný

0,28 kg

(4,6 %)

CaraMunich

0,19 kg

(3,1 %)

vícestupňová

55 °C

15 min

62 °C

30 min

70 °C

60 min

77 °C

10 min

CHMELOVAR

60minutový

/
Cascade

14 g

Citra

14 g

Simcoe

14 g

Protafloc granule

0,8 g

Cascade

14 g

Citra

14 g

Simcoe

14 g

Cascade

19 g

Citra

19 g

Simcoe

19 g

20 min

15 min

10 min

USS ALE

Whirlpool

›
FERMENTACE

svrchní

Cascade

92 g

Citra

92 g

/

Simcoe

92 g

7 dnů

Protafloc granule

0,8 g

Cascade

45 g

Safale US-05

1 bal.

Citra

45 g

Simcoe

45 g

18–19 °C

5 dnů
S nuceným sycením
2 dny
1 týden

4-5 °C

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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SWEET TARMAC

STŘÍBRNÝ KORBEL

SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

VÍTĚZSLAV HUMPA

TĚLO!

4,1 %

28

88

O PIVU

INFUZE

Původní recept na klasický dry stout jsem upravil
na sweet stout pro MHM 2016. Pivo se povedlo
a stal se z něj nakonec můj nejoblíbenější kousek
a suchým stoutům u mě odzvonilo. BJCP Guidelines i mnohé recepty tvrdí, že základem stoutu
má být klasický Pale Ale. Já jsem se rozhodl nesouhlasit. Myslím, že mnichovský spolu s dostatkem karamelového sladu dělají daleko lepší tělo.
Ve spojení s přiměřeným množstvím laktózy to
je potom něco.
Styl

15 min

61 °C

15 min

69 °C

60 min

77 °C

10 min

25 l

OG

1,057 | 14,0 %

FG

1,026 |

6,6 %

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
2. místo v soutěži Moravian Homebrewers
Meeting 2016 v kategorii Sweet stout.
3. místo v soutěži Kostelecké chmelovárek 2016
v kategorii E – stout a porter.

CHMELOVAR

60minutový

/
Nugget

18 g

60 min

Laktóza

0,46 kg

15 min

36 g

10 min

Žatecký červeňák

SWEET TARMAC

›

SUROVINY
Rmutovací

20,0 l

Vyslazovací

16,0 l

Mnichovský

4,20 kg

(64,3 %)

CaraMunich I

0,56 kg

(8,6 %)

CaraRed

0,56 kg

(8,6 %)

Pražený pšeničný

0,37 kg

(5,7 %)

Carafa Special I

0,37 kg

(5,7 %)

Nugget

18 g

Žatecký červeňák

36 g

Safale S-04

50 °C

Sweet Stout (16A)

Mladina

Laktóza

vícestupňová

0,46 kg

FERMENTACE
6 dnů

svrchní

18–20 °C

S nuceným sycením
7 dnů
1 týden

4 °C

(7,1 %)
1 bal.

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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Vaříme více piv
najednou
aneb „Za málo peněz více muziky“

Domácí vaření piva je krásný koníček. Můžete
si uvařit i piva, která nikde jinde nemůžete
sehnat, nebo která jsou v pivotékách příliš drahá
na to, abyste si je mohli poctivě a v patřičném
množství vychutnat. Pokud stejně jako já velmi rádi
ochutnáváte různá piva a různé jejich varianty, má
pro nás domácí vaření několik drobných háčků.

Co si navaříme, si musíme (a chceme) také vypít. Pojďme se tedy
zamyslet nad tím, co to pro nás znamená, pokud vaříme klasické cca
25 litrové várky. Jako první musíme vymyslet nebo sehnat recept, pak
si zajistit suroviny, poté strávit obvykle jeden den vařením, přibližně
týden až dva zabere kvašení, poté sycení a zrání... Nejdříve za měsíc se dočkáme našeho vytouženého produktu. Pak na nás čeká přibližně 50 lahví piva v lednici.
Pokud máte domácnost podobnou té mojí, tak vám toto množství stačí přibližně na měsíc (předpokládám, že máte nejméně jednu jinou

várku už také v lednici). Něco rozdáte přátelům na ochutnání, ale
většinu pravděpodobně vypijete sami. Pokud vaříte pivo „na žízeň“,
jako je třeba lehčí ležák, tak to nebude velký problém. Jestliže jste
uvařili nějaké speciální pivo tzv. „na chuť“ jako třeba silný IPA, stout,
nějaký sour apod., tak 25 L takového piva se vám v lednici může
zdržet mnohem déle. Nebo ještě hůře se vám prostě „přepije“. Nebudeme si nic nalhávat. Některé pivní styly rozhodně nedisponují
neomezenou pitelností. S 50 lahvemi 21 °P Imperial Stoutu, který je
sice výborný dezert, ale po týdnu už vám leze krkem, pak vyvstane
klasická Nerudovská otázka: „Kam s ním?“. Možností by bylo vařit
tyto „speciály“ v menších várkách. To je ale nevýhodné, protože
nám to prakticky zabere stejné množství času, ale budeme mít méně
piva.
Mnohem lepší možností, kterou já velmi rád praktikuji, je ze stejného
základu uvařit na jeden zátah víc různých piv, nebo alespoň různé
varianty stejného piva. Pak můžete mít místo 50 lahví identického
piva například po 16 lahvích 3 různé varianty, které se mohou více
či méně lišit. To vše za stejný čas a jen s trochou snahy navíc. No,
nezní to lákavě? Možností, jak takového cíle dosáhnout, je nepřeberné množství.

PIVAŘ
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Jak vám zní myšlenka,
že jen s trochu snahy navíc při lahvování
a studeném chmelení můžete získat
místo JEDNOHO piva
hned SEDM různých variant?
Já se vám teď pokusím zprostředkovat způsoby, které se mi osobně
osvědčily. Berte to tedy jako inspiraci a nebojte se přidat další. Tento
článek totiž nemá sloužit jako encyklopedie možností, ale jako inspirace k zamyšlení. Sám totiž dobře vím, že obvykle myslíme při vaření
přímočaře na ose suroviny – proces – 1 pivo, a tak vás možná ani
nenapadlo, uvařit z jednoho procesu vícero piv.
Logicky se zcela vyhneme variantě, že vaříme dvě zcela samostatné
várky najednou. To je samozřejmě také možné, avšak synchronizace
práce je vysoce náročná, pokud sdílíte jen jedno vybavení. Párkrát
jsem to sám zkusil a doporučit to nemohu, vaření se totiž z pohodové
aktivity stane zběsilým pobíháním kolem hrnců a nádob, doplněné
o neustálé přemýšlení, jestli jste něco nezapomněli, nebo nepřidali
špatně, ve špatnou dobu apod.
Stejné rmutování, různý chmelovar
Všechny moje metody mají společné to, že dříve nebo později
se část piva rozdělí na více větví a v procesu bude pokračovat samostatně. Prvním místem, které se nám nabízí k rozdělení, je sladina. Ušetříme si tak jednu z nejpracnějších, nejzdlouhavějších a také
nejdůležitějších operací – rmutování, scezování a vyslazování. Tuto
metodu mám poměrně rád, protože uhlídat dva chmelovary naráz
už není takový problém.
Provedeme pouze jedno rmutování a po vyslazení rozdělíme sladinu na žádaný počet částí, které už posléze zpracujeme samostatně.
Můžeme si napomoci i ředěním a získat tak různě silná piva se stejným sladovým základem.
Jsme samozřejmě omezení tím, že naše výsledná piva budou mít stejné zastoupení sladů, tudíž je tato metoda ideální pro kompatibilní
piva. Také je zde možnost, že se bude jednat o stejné pivo, ale posléze jen jinak nachmelené a zpracované. I tato varianta však zajistí,
že ve výsledku budete mít pestřejší pití. V takovém případě jednoduše oddělíte sladinu na víc dílů a pokračujete odděleně, nemá smysl
se tím tedy více zaobírat a raději si načrtneme některé jiné rafinované možnosti. Existuje mnoho kombinací pivních stylů, které mají
(nebo můžou mít) stejný sladový základ, pro inspiraci vám uvedu pár
„případových studií“, které se mě samotnému osvědčily.

PŘÍKLADY
White IPA & Witbier
Nejjednodušší definice stylu White IPA praví: „Silnější Witbier nachmelený jako americká IPA.“ Je tedy zcela jasné, že se nám více
než nabízí, uvařit obě piva najednou. Slabší a jemnější Wit ocení
zejména nežnější pohlaví a chlapi si smlsnou na pořádné silněší White IPA. Sladovým základem obou stylů je Plzeňský a Pšeničný slad
a výraznou roli by měla hrát nesladová pšenice (i více než 30 %,
třeba vločky), doplnit to můžete ještě trochou Mnichovského sladu
na komplexnější chuť. Witbieru sedí stupňovitost mezi 11–13 °P,
naproti tomu White IPA by měla být kolem 14–16 °P. Rmutování
tedy provedeme jako kdybychom vařili White IPA, a po vyslazení
jednoduše odlijeme část stranou, naředíme na odpovídající stupňovitost Witbieru a pokračujeme s chmelovarem každého piva zvlášť,
protože do Witbieru by určitě neměly přijít „tuny“ amerických chmelů
a do White IPA naopak ano. Konkrétní mnou osvědčený recept můžete nalézt na straně 290 v Pivařce – SVATEBNÍ WHITE IPA & WIT.
Pšeničná piva
Postup zde můžeme volit v podstatě stejný. Můžeme směle využít
toho, že řada pšeničných piv má v podstatě shodné zastoupení
sladů. Nic nezkazíme, když zvolíme jednoduše 50 % Pšeničného
a 50 % Plzeňského sladu. Z takové sladiny pak můžeme vykouzlit
celou řadu piv jako jsou – klasický Weissbier, kyseláč Berliner Weisse, divočinu jako Lambic, nebo třeba klidně speciální belgický Saison, kterému tyhle slady taky velmi svědčí. Zejména pokud vaříte
Berliner Weisse, kde hrozí riziko, že ne každému to sedne a 50 lahví by bylo asi moc, tak si budoucí pití můžete pojistit tím, že třeba
polovinu várky budete „hrát na jistotu“ v podobě Weissbieru.
Světlá piva – Ale či ležák
Pokud si připravíte sladinu z Pale Ale, nebo Plzeňského sladu,
případně je doplníte o trochu karamelových sladů, tak takový základ může sloužit obrovskému množství pivních stylů – Golden
Ale, APA, IPA, Double IPA, Saison, Kölsh, ležáky aj. Můžete je
tedy libovolně kombinovat a získat tak více stylů z jediného rmutování. Pokud třeba chcete jen trochu silnější IPA a zbytek preferujete jako slabší a pitelnější APA, tak vám nic nebrání udělat silnější
rmut a následně část trochu naředit a pokračovat odděleně třeba
i s jiným chmelením a kvasinkami.
Poznámka a tip na konec
I když to tak na první pohled nevypadá, je takto možné získat najednou i tmavé a světlé pivo! Pouze si musíte schovat pražené slady
až po vyslazování. Můžete si tedy například vytvořit základ na IPA,
část oddělit a přidat pražené slady do hotové sladiny v mušelínovém sáčku a nechat louhovat, vytáhnout a pak pokračovat na chmelovar. Touto praktikou můžete vyplnit prostor při ohřevu před
chmelovarem a získat tak naráz IPA a třeba stout. Tento způsob
koneckonců není nový a výtažkáři ho používají běžně, pokud chtějí
do výtažku dostat trochu jiné sladové chuti (angl. jako Steeping
Grains). My si tedy tuto metodu můžeme půjčit a vůbec se za ni
nemusíme stydět.
Studené chmelení
I když se může na první pohled zdát, že různé studené chmelení
není tak zásadní změna, není tomu tak. Pokud vaříte piva, kde hraje
studené chmelení důležitou roli, má množství a konkrétní druh chmele obrovský vliv nejen na výsledné aroma, ale i na chuť.
Pro tento způsob dělení várky je nevhodnější provést společné primární (bouřlivé kvašení) a poté pivo stočit od kvasnic do sekundárních nádob a přidat chmel na studené chmelení. Na to se mi velmi
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Kvašení – různé kvasinky, teplota, přídavky
Pokud jste se během vaření piva dostali až k mladině, tak je už ta nejpracnější část procesu za vámi. Teď budou pracovat kvasinky. Jak každý správný sládek ví, tak kvasinky mají na výsledné pivo obrovský vliv,
zejména u jemnějších druhů piva. Samo se nám tedy nabízí pracně získanou mladinu rozdělit do více nádob a hrát si s použitými kvasinkami.
Můžete tak získat piva s lišícím se aroma, prokvašením, chutí, zákalem
atd. Získáte tak nejen z jedné várky více různých piv, ale také můžete
poznávat vliv jednotlivých kvasnic, protože budete mít k dispozici vzorek lišící se pouze kvasinkami. Je to tedy praktické k získání větší pestrosti
výsledku, ale ještě důležitější pro nás můžou být nové zkušenosti!
Nakonec druh kvasinek nemusí být pouze jedinou proměnnou. Můžeme si také hrát například s teplotou s cílem ovlivňovat množství esterů
v pivě apod. Můžeme do některé části přidat například med, vývar
z koření, nebo třeba ovoce na dokvašování. Možností je nepřeberně.

osvědčily skleněné demižony na domácí víno (zakoupíte v domácích
potřebách). Výhodou skla je také, že oproti plastu nepropouští téměř
žádný kyslík, a tak v této fázi, kdy už kvašení ustává, nedojde k oxidaci piva. Obyčejné skleněné demižony mají objem do cca 10 L,
což je při várce kolem 25 L ideální, a budete potřebovat 2–3 takové
demižony. Když už máte pivo rozděleno na tři díly, tak přidat do každého demižonu jiný chmel se samo nabízí.
PŘÍKLADY
Osobně jsem takto postupně uvařil hned tři várky mojí oblíbené
IPA „Sky Is The Limit“ (Pivařka str. 282) a pokaždé jsem použil
na studené chmelení jiný chmel. Získal jsem tak během 3 várek
9 různých variant piva a vyzkoušel si tak jaké studené chmelení
se mi v tomto pivu líbí nejvíce. Postupně jsem zkusil chmely Galaxy, Citra, Melon, Nelson Sauvin, Cascade, Chinook, Summit,
Mosaic a Simcoe. Pokud bych tuto zkušenost měl shrnout, tak vám
můžu odpřísáhnout, že jsem si do té doby nemyslel, jak velký vliv
má studené chmelení na samotnou chuť piva. I když byla v pivech
cítit stejná sladová linka, tak každá z těch devíti variant byla zcela
jiná. Nebyly to pouze různé varianty stejného piva, nýbrž kompletně jinak chutnající pivo. Mnozí, kterým jsem dal pivo ochutnat,
mi dokonce nevěřili, že je rozdíl pouze ve studeném chmelení.
Ve výsledku jsem byl se všemi variantami nadmíru spokojen a zejména jsem měl unikátní příležitost senzoricky zhodnotit (chutí a čichem) vlivy všech těchto chmelů, což je zkušenost, která se vám
při vaření rozhodně neztratí.
Tip na konec
Protože máte tři demižony, každý jinak studeně chmelený, ale
jinak zcela totožné pivo, nebrání vám nic v tom, abyste piva
mezi sebou cíleně namísili. Můžete jednoduše zkusit do pár
lahví namíchat různé demižony (chmely) mezi sebou a simulovat tak to, jak by to vypadalo, kdybyste použili více chmelů naráz. Prostě jako alchymista: „Trochu tohohle a trochu tamtoho
a pak zátku.“ Jednoduchou matematikou pak dojdete k tomu,
že ze třech demižonů s různým studeným chmelením (značme
je třeba A, B a C) můžete získat hned 7 různých kombinací
piva – 3 piva s jedním chmelem (A, B, C), 3 piva s kombinacemi dvou chmelů (AB, AC, BC) a jedno pivo se všemi třemi
chmely (ABC). Tak co tomu říkáte? Jak vám zní myšlenka, že jen
s trochu snahy navíc při lahvování a studeném chmelení můžete
získat místo JEDNOHO piva hned SEDM různých variant! A to
jsme ještě neuvažovali, že si můžeme hrát s poměrem jednotlivých demižonů... pak už máte nekonečně mnoho kombinací.

Míchání piv
I když to možná někteří považují za nekalou praktiku a ortodoxním
vyznavačům zákona Reinheitsgebotu se dělají mžitky před očima,
tak je pravdou, že míchání piv v různých fázích kvašení a také
po kvašení se provádělo v pivovarství odjakživa. Například bylo
běžné míchat starý uzrálý (také nakyslý) porter s mladým čerstvým,
aby se docílilo požadované chuti.
Kyselé lambiky jsou pak zcela běžně míchány dohromady k dosažení té správné chuti, což může být velká alchymie. Jak název napovídá, tak takové divoké (spontánní) kvašení umí být opravdu často
celkem divoké a sládek pivo poté namíchá z různých dřevěných
sudů k dosažení té správné „divokosti“. Každý sud v sobě totiž skrývá vlastní unikátní mikrobiální klima, a tak se stejné pivo na stejném
místě jen v různých sudech může značně lišit.
Řezané pivo je nakonec také variantou míchání piv a v dnešní době
se dokonce rozmáhá míchání pivních koktejlů.
Každopádně míchat můžeme piva jak po kvašení, tak i zcela hotová až ve sklenici. S touto metodou bych vám radil experimentovat
s rozmyslem, a to zejména pokud se rozhodnete míchat zcela rozdílná piva po kvašení. Naproti tomu míchat hotové pivo ve sklenici je
logicky metoda s velmi malým rizikem. Míchání může být zajímavé,
pokud máme například stejný druh piva s různou dobou zrání, což
se praktikuje nejčastěji třeba u lambiku, kde mícháním můžete docílit
žádané a příjemné chuti a kyselosti.
Tato metoda je vůbec velmi výhodná pokud se rozhodnete pustit
do těchto „divokých“ a občas nevyzpytatelných vod. Pivo vykvašené
čistě pomocí kmenu Brettanomyces může mít pro některé konzumety
až příliš „divokosti“ najednou, ale jiný se toho nebude moci nabažit.
Můžete tak část várky vykvasit čistě Brett a druhou část nějakými běžnými kvasinkami a získáte tak dvě různá piva. Potom můžete tyto piva
namíchat tak, aby si v nich našel každý přesně tolik „Brett“, kolik sám rád.
To samé může platit o různých dalších kyselých, ale i běžnějších pivech.
Závěrem
Doufám, že jsem vám tedy nastínil některé z možností, jakými lze získat při jediném vaření více unikátních piv. Často jen s trochou snahy
navíc, ale mnohem větší radostí z výsledku. Může to umocnit nejen
pestrost vaší lednice, ale také rychlost s jakou můžete nachutnat různé pivní styly, vlivy surovin a procesu vaření piva. To jsou zkušenosti,
které mohou vaše pivovarství posunovat raketově kupředu. Takové
zkušenosti může domácí nebo i profesionální sládek získat pouze
praxí, to z žádné knihy nenačtete!
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Martin Urban

EVERGREENY
DISKUZNÍCH FÓR
V dnešním díle rubriky
Evergreeny diskuzních fór
se podíváme na poměrně
častou otázku, kdy se tazatel
ptá: „Kolik IBU přidá
studené chmelení?“ Vlastní
téma chmelení za studena
(anglicky dry-hopping) pak
rozeberu trochu podrobněji
v samostatném článku, který též
najdete v tomto vydání Pivaře.

„Kolik IBU přidá studené chmelení?“
Na dnešní otázku mě jako první napadá šťouravá odpověď: „A proč
to vlastně chceš vědět?“ IBU je totiž sice tradičně používaný ukazatel, ale rozhodně není univerzální mírou senzorické hořkosti piva (viz
box na další straně).
IBU vyjadřuje koncentraci iso-α-hořkých kyselin ve výsledném pivu.
Tyto isomerizované α-hořké kyseliny však nejsou jediným původcem
hořkosti v pivu. Tím v žádném případě nechci naznačit, že by IBU byl
ukazatel jakkoli pochybný, zavádějící, neřku-li k ničemu. Jen je při
jeho interpretaci nutné mít na paměti jeho pravý význam a pamatovat na to, že IBU není přímou mírou senzorické hořkosti. Senzorická
hořkost, tj. hořkost, kterou vnímá ve svých ústech konzument, může
být kromě iso-α-hořkých kyselin též způsobena, resp. ovlivněna:
• zastoupením jednotlivých iso-α-hořkých kyselin (10 miligramů
iso-humulonu nevykazuje stejnou senzorickou hořkost jako
10 miligramů iso-kohumulonu. Např. srovnej hořkost dvou
single‑hopů Cascade vs. Simcoe obou nachmelených na stejný
počet IBU.),
• neisomerizovanými hořkými kyselinami (vyskytují
se v nezanedbatelném množství pouze v pivech, která jsou
chmelena za studena),
• chmelovými polyfenoly,
• minerálním profilem varní vody (zastoupení síranů a chloridů
a jejich poměr, tj. Sulfate Chloride Ratio),
• stupňovitostí piva a stupněm jeho prokvašení (čím je pivo sušší,
tím vnímáme jeho hořkost intenzivněji),
• v případě tmavých piv též praženými slady (případně
praženými nesladovanými obilovinami)
• a konec konců celý koncert všech chutí v pivě dohromady
ovlivňuje to, jak vnímáme samotnou hořkost.
Nedej Bůh, může mít část konzumentem vnímané hořkosti též původ bílkovinný (v případě špatného odstranění lomu po chmelovaru)
nebo kvasničný. Ale to už jsme někde jinde – tyto poslední dvě zmíněné hořkosti se už netýkají dobrého piva, ale řadíme je do kategorie pivních vad.
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Co to je
IBU?
IBU (International Bitterness Units) = počet mg iso-α-hořkých kyselin rozpuštěných
v 1 L piva.

Jak se IBU měří?

Ale abych se vrátil k tématu, zeptám se: „Zajímá tě skutečně kolik
studené chmelení přidá IBU, nebo jak ovlivní senzorickou hořkost
tvého piva?“
Případ 1) zajímá tě skutečně kolik studené chmelení přidá IBU
= jsi tak trochu vědátor
Předpokládám, že tazatelů z této kategorie bude minimum.
Jak jsme si již řekli, tak IBU představuje počet miligramů iso-α-hořkých kyselin v 1 litru piva. Tyto látky vznikají isomerizací α-hořkých
kyselin (humulonů: humulonu, kohumulonu, adhumulonu, …) obsažených v chmelových hlávkách nebo peletkách. Isomerizace je v tomto
případě jev, který je kriticky závislý na teplotě – probíhá poměrně
rychle za teplot nad 80°C, tj. k isomerizaci dochází zejména během chmelovaru a v prvních chvílích chlazení.
Z toho se dá jednoduše vyvodit, že při studeném chmelení, které běžně probíhá za teplot stejných jako samotná fermentace, k (téměř)
žádné isomerizaci α-hořkých kyselin nedochází, tudíž ani nedochází ke zvyšování IBU.
Případ 2) jednotky IBU jsou ti vlastně jedno, o co ti jde, je senzorická hořkost = jsi praktik
Předpokládám, že tazatelů z této kategorie bude většina.
Skutečnou a jedinou správnou hodnotu IBU lze zjistit pouze ze vzorku piva v laboratoři (HPLC). A laboratoří asi nikdo z nás nedisponuje

Tradičně, a dnes již trochu zastarale, se IBU
měří pomocí spektrofotometrie. Metoda
zjednodušeně spočívá v tom, že hořké látky, které chceme zjišťovat, mají tu vlastnost,
že absorbují nejlépe úzký rozsah vlnové délky světla (často kolem 275 nm). Tímto druhem světla tedy svítíme na upravený vzorek
piva a měříme, jak moc se nám světlo ztratilo (pohltil ho vzorek). Na tomto základě je
pak možno vypočítat koncentraci, tedy IBU.
Problém však je, že nejen hořké látky absorbují toto světlo, a tak nám ostatní látky v pivu
mohou výsledky i výrazně zkreslovat. Když
budeme například měřit spektrofotometricky
pivo chmelené za studena, bude nám do naměřeného IBU promlouvat i příspěvek neisomerizovaných hořkých látek, které by jinak
v pivu nebyly. Neisomerizované látky jsou
senzoricky méně hořké a ze samotné definice IBU by neměly být do hodnoty započítány. To tedy vede k tomu, že někdy nemusí
být spektrofotometrická hodnota IBU zcela
důvěryhodná.
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a ani si nenechává pravidelně dělat rozbory (např. ve VÚPS). To, co
nás jako praktiky zajímá a co jediné jsme schopni posoudit, je senzorická, tj. organoleptická hořkost. A konec konců je to též to jediné,
co na intenzitě hořkosti ocení nebo zkritizuje konzument.
Často se lze setkat s mýtem, kdy někdo tvrdí: „Studené chmelení
hořkost nezvyšuje.“ Je to nesmysl, který zřejmě pramení z chybné
interpretace věty – studené chmelení nezvyšuje počet jednotek IBU.
Každý, kdo někdy rozžvýkal chmelovou peletku, si zajisté vzpomene,
jak se mu hořkostí zkroutila ústa. Přitom k žádné isomerizaci v ten
okamžik samozřejmě nedošlo. O pocit hořkosti se postaraly samotné chmelové pryskyřice (resp. hořké kyseliny) a chmelové polyfenoly. A obdobně, jako je z chmelového materiálu přenášena hořkost
do našich slin, tak je přenášena i do piva během studeného chmelení.
Množství hořkosti, které pivo získá při studeném chmelení bude zajisté ovlivněno těmito faktory:
• dávkou a metodou studeného chmelení,
• odrůdou chmele a obsahem a složením chmelových pryskyřic
a polyfenolů,
• výchozí hořkostí piva nabytou při chmelovaru (U méně hořkých
piv bude dopad studeného chmelení na hořkost větší než
v případě více hořkých piv – myšleno samozřejmě při stejné
dávce studeného chmelení.),
• stupňovitostí piva a jeho zbytkovou cukernatostí. Čím je pivo
silnější anebo čím je méně prokvašené (sladší), tím naše smysly
vnímají hořkost (nejen tu pocházející ze studeného chmelení)
méně.
Dále ještě dodám, že studené chmelení má též za důsledek lehké
zvýšení pH piva, což je též skutečnost, která přispěje k vyššímu vnímání hořkosti.
Závěr
Při studeném chmelení k mírnému nárůstu hořkosti dochází. IBU
však není vhodnou metrikou, která by jej uměla postihnout. Z vlastní zkušenosti cítím, že při studeném chmelení nastává nejen zvýšení
hořkosti, ale mění se i její charakter – to jde ruku v ruce se změnou
chuti celého piva. Konkrétní zvýšení hořkosti jakožto i změna jejího
charakteru je dílem celé řady faktorů jako dávka, odrůda a forma
chmele, metoda studeného chmelení a výchozí parametry samotného piva.
Abych odpověděl i těm, kteří chtějí slyšet konkrétní číslo, tak si dovolím na úplný závěr uvést demonstrační příklad. Pokud uvařím patnáctku IPA a nachmelím ji během horké fáze na 60 IBU a studené
chmelení neudělám, tak hořkost tohoto piva bude dle mé zkušenosti přibližně stejná jako u patnáctky IPA nachmelené během
horké fáze pouze na 50 IBU a za studena chmelené 4 gramy
Citry na 1 litr.
P.S.
Ač se vám po přečtení tohoto článku může zdát, že metrika IBU je
z pohledu dnešního pivovarství nevyhovující a zastaralá, není tomu
tak. Je to jediný objektivní nástroj k posouzení míry hořkosti, který
máme a v dohledné době mít budeme. Je však potřeba vždy mít
na paměti, že tento ukazatel neobjímá celou senzorickou hořkost,
ale „pouze“ se senzorickou hořkostí koreluje. Senzorickou hořkost
dokáží v současné době určit pouze degustátoři, kteří ale nikdy nebudou zcela objektivní a konzistentní mezi sebou. A do té doby než
vědci vynaleznou zcela objektivní robotický jazyk schopný rozlišovacích schopností degustátora, nebude tomu jinak.

Proto se v dnešní době ustavuje jako standard měření pomocí HPLC. Nebudeme zabíhat příliš do detailů této metody, ale v samé
podstatě to není nic jiného než první popsaná metoda spektrofotometrie, která je však
výrazně vylepšena tím, že jednotlivé látky
se rozdělí v separační koloně ještě dříve, než
na ně „posvítíme“. Některé látky se v koloně
zachytávají déle a jiné kratší dobu, což vede
k tomu, že jsou rozděleny. My pak „nesvítíme“ na všechny látky naráz, ale na každou
zvlášť. Můžeme si také vybrat, které konkrétní látky chceme stanovit a které ne.
Tedy skutečnou a nejvěrohodnější hodnotu
IBU, která bude skutečně znamenat pouze
množství iso-α-hořkých látek, nezískáme ani
výpočtem a nakonec ani spektrofotometrií.
Získáme jí pouze kvalitně provedenou HPLC
analýzou. Proto jsou naše výpočty vždy
pouze odhadem a spektrofotometrie může
často selhávat například u piv chmelených
za studena. Zároveň je potřeba pamatovat,
že IBU je veličina, která byla zvolena jako
vhodný parametr k popisu hořkosti piva,
protože obvykle dobře koreluje se senzorickou hořkostí. Slovo KORELUJE je zde ale
alfou a omegou, protože senzorická hořkost
vnímána naším jazykem nelze zcela přesně
pospat žádným číslem!
Petr Novotný
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BIÈRE BELGIQUE

Saison
Valonsko bylo ve 14. a 15. století
postupně sjednocováno
Burgundskými vévody
do většího celku z malých
feudálních států. Úředním
jazykem je zde francouzština
a odtud patrně pochází
i poněkud zavádějící název
„French Saison“ pro pivo, které
se tradičně vaří od 17. století
právě ve Valonském regionu,
velké jižní části dnešní Belgie.
Slovo „saison“ znamená
„sezóna“, a tak není žádným
překvapením, že Saison
bylo pivo vařené k uhašení
žízně zemědělských dělníků
během letní farmářské sezóny.
Saison se vařil v období mezi
podzimem a jarem. O existenci
kvasinek tehdy ještě sládci
neměli ponětí, a tak pivo kvasilo
tím „co bylo ve vzduchu“,
případně mikroflórou
charakteristickou pro dané místo
a pivovar. Proto bylo důležité
s vařením vyčkat na období,
kdy již teploty nejsou tak
vysoké a hrozí tak menší riziko
kontaminace při fermentaci
a následné zkysnutí piva –
podzim až jaro. Pivo se poté
nechalo zrát do léta, kdy se jím
osvěžovali zemědělští dělníci.
Dalším možným důvodem
sezónního vaření Saisonu jistě
bylo to, že vaření piva se často
věnovali farmáři, a to právě
v ročních obdobích, kdy se tolik
nepracuje na polích.

Původní piva Saison měla výrazně nižší
obsah alkoholu než ta současná. Často je
uváděno rozmezí od 3 do 3,5 %, zatímco
současná sahají i přes 8 %. Těžko si představit zemědělského dělníka, který na slunci
„il swills“ (francouzsky vychlastá) 5 kousků,
a ještě dál a rovně vede volský povoz. Někdy jsou piva Saison označována také jako
farmářská piva. Název Farmhouse Ale je
používán zejména v USA.
Pro domovarníka je Saison velice zajímavý,
a to hned z několika důvodů. Prvním může
být vysoká teplota kvašení, protože kvasnice
na French Saison obvykle nejlépe pracují
při teplotách 26–32 °C. Ne každý si totiž
může dovolit samostatnou lednici na kvasnou
nádobu, třeba z prostorových důvodů. Proto
se může jednat o ideální pivo na vaření v parných letních měsících, kdy teploty dosahují
výšin, které vaření s ostatními svrchními kvasinkami již nesvědčí. I v parném létě jistě kvasící mladinu snadněji přihřejete na 30 °C než
z panelákových 25 °C ochladíte na 18°C.
Tip, jak na udržování vhodné teploty
pro kvašení Saisonu, najdete v rámečku
na další straně.

Další zajímavostí je poměrně velká svoboda v použití sladovaných i nesladovaných
obilnin. Základem sice bývá ječný slad, ale
často je sypání doplněno o slady pšeničné
a žitné. Velice často se používá nesladovaná pšenice, oves, žito, a dokonce najdete recepty, kde je použita špalda. Dalšími častými přísadami jsou různé druhy koření a bylin.
Anýz, lékořice, semínka koriandru, zázvor,
ale také sušená pomerančová kůra a zejména specifický druh kvasnic dodávají těmto
pivům požadované chuťové charakteristiky.
Správný saison má vysoký říz (nasycení), je
dobře vychmelený a tedy hořký. Ve vůni najdete ovoce (často citrusy), kořenitost, bylinky
a v chuti ovocné, citrusové, ale také kořeněné tóny, zejména pepřové. Barvu může mít
od zlatožluté až po měděnou, přičemž pivo
často nebývá úplně čiré a v chuti můžeme cítit
i mírně nakyslé tóny. Obvykle bývá dosti suché.
Saison podávejte vychlazený na 8–10 °C
a vždy ve sklence na stopce ve tvaru tulipánu.
Podle Men’s Journal  byl druhým nejlepším
pivem světa za rok 2016 vyhlášen Saison
Dupont Cuvée Dry Hopping, na třetím místě

Pozn. red: dnes rozlišujeme tři verze Saisonu dle síly – stolní, standard a super. Tyto informace a kompletní charakteristiky tohoto pivního stylu si můžete přečíst
na konci tohoto čísla Pivaře, kde je zveřejněna první várka přeložených pivních stylů z BJCP Guidelines.
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pak Classic Saison z pivovaru Blackberry
Farm, na čtvrtém Sorachi Ace – Saison z pivovaru Brooklyn Brewery. To jsou tedy tipy
k ochutnání.
Můj tip však jde dál, prostě si Saison v parném létě uvařte.
1.

Nebojte se experimentovat a sežeňte si
třeba nesladovanou pšenici, špaldu,
oves nebo žito. Zkoušejte různé
kombinace sypání, nebojte
se i pro klasický Saison netradičních
chmelů.

2. Kvasnice za vás udělají to nejdůležitější,
a to platí i u kvasnic pro French
Saison. Dopřejte jim opravdu takovou
teplotu, jakou pro svou práci potřebují.
Především je nelze nahrazovat ničím
„univerzálním“.
3. Pijte začerstva, ale zkuste si
pár lahviček v chladu uschovat
a posuzovat, jak se postupně mění chuť
i vůně piva.
4. Až v parném letním odpoledni
posekáte trávník na zahradě, dejte si
správně vychlazený Saison a řekněte
si, jak je to krásné, že nemusíte dřít
na polích tak, jako kdysi museli sezónní
zemědělští dělníci ve Valonsku.
Dej Bůh štěstí!

Tip na udržování vhodné teploty
Pokud potřebujete kvasnou nádobu ohřívat z důvodu vyšší požadované teploty kvašení,
nabízí se několik způsobů jak na to. Tím nejdražším bývají ohřívací podložky pod kvasné
nádoby nebo ohřívací pásy, které se na kvasnou nádobu navléknou. Nevýhodou je nutnost zapojení přes termostat, který obvykle není součástí samotného ohřívacího zařízení.
Jednoduchou a vyzkoušenou formou dohřívání mladiny je umístění kvasné nádoby
do plastového „kalfasu“ na maltu, který za cca 150 korun koupíte třeba v OBI. Většinou je z černého plastu. Změřte si tedy průměr kvasné nádoby (pokud je kulatá) nebo
rozměry (pokud je hranatá) a vyberte takový kalfas, do kterého se nádoba pohodlně
vejde a ještě je okolo několik centimetrů místa – ideálně 5–10 cm. Okolo kvasné nádoby do kalfasu nalijte vodu a do ní vložte ohřívací tělísko do akvárií. Musí být ponořeno
podle návodu. Většina tělísek má zabudovaný termostat s možností nastavení teploty.
Moje zkušenost říká, že když vychladím mladinu na 25 °C, termostat tělíska nastavím
na 30 °C a v místnosti je alespoň 23 °C, tělísko vodu okolo kvasné nádoby přihřívá
pomalu tak, že teplota mladiny se zvýší z 25 °C na konečných cca 30 °C během tří
až čtyř dnů. Postupné navyšování teploty fermentace je v některých receptech doporučováno. V případě nižší okolní teploty můžete občas pomoci topítku tím, že odeberete část
ohřívací vody a nahradíte jí teplejší vodou, pozor však na přehřátí kvasícího piva.
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QUADRUPEL
SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

ANDREJ KOVÁR

SILNÉ, ZIMNÉ

11,7 %

44

49

O PIVU

INFUZE

Ide o silné pivo na zimu. Pivo leží 3 týždne na dubových kockách zo cherry, ktoré boli predtým
5 dní v 10 ročnej whisky.
Styl

Belgian Dark Strong Ale (26D)

Mladina

1stupňová

66 °C

60 min

78 °C

10 min

25 l

OG

1,101 | 24,0 %

FG

1,016 |

4,1 %

CHMELOVAR

60minutový

/

SUROVINY
Rmutovací (bez vyslazování)

39,0 l

Challenger

62 g

Dingemans Pilsen

9,10 kg

(82,4 %)

Bramling Cross

20 g

Dingemans Aromatic/
Amber

0,83 kg

(7,5 %)

Kandovaný cukr

0,30 kg

Dingemans Special B

0,41 kg

(3,7 %)

Bramling Cross

83 g

Challenger

42 g

Dingemans Biscuit

0,41 kg

(3,7 %)

Challenger

104 g

Bramling Cross

103 g

Belgický kandovaný
tmavý cukr

0,30 kg

Dubové dřevo z Sherry sudů*
Dextróza

(2,7 %)

›

< 150 g

WLP500 Monastery Ale

1 bal.

WLP099 Super High Gravity Ale

1 bal.

Mangrove Jack’s M41 Belgian Ale

1 bal.

* Dřevo namočené 5 dnů v sherry nebo whisky.

15 min
5 min

QUADRUPEL

›

FERMENTACE
150 g

60 min

svrchní

/
WLP500

1 bal.

WLP099

1 bal.

25 °C

14 dnů
M41

1 bal.

7 dnů
Dubové dřevo

150 g

21 dnů
Dextróza

6 g/L

Co nejdéle

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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Tomáš Hasík

PÁROVÁNÍ JÍDLA A PIVA

Chuť vs. vůně:
Klobásky na Saisonu
s domácí pivní hořčicí
Přemýšleli jste někdy o tom, proč se zdá, že některé potraviny nebo
nápoje k sobě perfektně sedí, zatímco jiné se k sobě prostě nehodí?
Je to proto, že suroviny nebo už hotové pokrmy se vhodně párují,
pokud mají společné hlavní (klíčové) aroma.

Rozbor vůní Saisonu

80 %
našeho
chuťového
zážitku
je dáno
naším
čichem
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Věřte tomu nebo ne, ale většina našeho chuťového zážitku je definována naším smyslem
pro vůni. To vysvětluje, proč ideální chuťové
páry tvoří ingredience s hodně podobným
aromatem. Důležitost aroma si hodně lidí neuvědomuje. Ale pokud říkáme, že nám něco
chutná, tak to hlavně dobře voní. Ve skutečnosti 80 % procent našeho chuťového zážitku je dáno naším čichem, zatímco na chuť
a hmat zůstává zbylých 20 %. Hmat v tomto
případě vnímá texturu pokrmu a u nápojů
např. říz.

Doporučené párování k Saisonu
vyzrálá gouda, tilsit

Olfaktorické neurony – smyslové nervové
buňky v nose – jsou odpovědné za naše
vnímání pachů. Čich, jako jediný z našich
smyslů, je napojen na vývojově nejstarší část
mozku – limbické centrum.
Proto na čichové podněty reagujeme více
méně podvědomě a spousta reakcí je už
předurčena geneticky, případně získaná
zkušenostmi. Proto se říká, že nám něco, někdo nebo nějaká činnost nevoní. Naopak
vhodná vůně dokáže pozitivně ovlivnit náš
postoj a vnímání určité situace. Konkrétní
vůně mohou měnit náladu a např. vyvolávat
příjemné nebo nepříjemné pocity či vzpomínky. Ty se pak jen velmi obtížně mění.
Vzpomeňte si, když jste přišli někam, kde to
smrdělo. Líbilo se vám tam? Nebo když jste
ve společnosti člověka, který nevoní. Líbil
se vám? Chcete se s ním potkat znovu?
Náš mozek ale po určité době přestane konkrétní pach vnímat (to je krásně vidět v případě, když přijde učitel do třídy a hned volá:
„Vyvětrejte si, je to tady jak v opičárně!“).
Nebo si mozek navykne na nějaké určité
pachové schéma, které mu nevadí a třeba
se v něm i cítí komfortně. Třeba zakouřená
hospoda, továrna, průmyslový areál apod.
U domovarníků, ale i sládků některých pivovarů můžete někdy pozorovat to, že přestali
vnímat některé vady svého piva a ostatním
degustátorům prostě nevěří. O tomto fenoménu mi mimo jiné vyprávěl Jirka Bejček
Stehlíček, majitel První Pivní Tramwaye. Jako
na prezidenta Aliance P.I.V. a hostinského
se na něj obrací sládci a provozovatelé
malých pivovarů, aby jejich pivo zařadil
do svého sortimentu. Tvrdil ale, že jen malé
procento vzorků, které mu z těchto pivovarů
doručí, je bez vad.
Důležité je také přímé propojení čichu na hippocampus, který je částí limbického systému v mozku odpovědného také za paměť.
Proto si také pachy pamatujeme mnohem
déle než chutě. Vzpomínky na konkrétní nápoj, jídlo či situaci se objeví při zaznamenání konkrétního pachu. Určitě se vám někdy

citronový nebo
kokosový puding

dušené maso
s houbami

dušené zelené fazolky

burger s houbami

carbonnade flamande
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stalo, že jste si řekli: „Takhle to vonělo u babičky“, nebo něco podobného.
Čichové buňky dokáží registrovat asi 10 000
různých pachů a nespočet jejich kombinací.
Záleží ovšem na koncentraci, na konkrétním
pachu a také na výcviku daného jedince.
Ve skutečnosti většina lidí nedokáže identifikovat a pojmenovat základní aromata. To
ovšem neznamená, že je mozek neregistruje. Registruje, jen my o tom nevíme. Dělá to
za nás podvědomě.
Podvědomě pak i hodnotíme různé kombinace jídel a nápojů, aniž bychom si byli vědomi, proč to tak vlastně je.
Aroma vnímáme jednak vdechováním nosem (orthonasal) a také z hrdla (retronasal). V převážné většině případů se aroma
jednotlivých pokrmů, nápojů či jejich ingrediencí skládá z mnoha částí. Ty převažující
jsou pak určující pro párování. Ale i ty méně
výrazné, na první přičichnutí nebo pro netrénovaný nos neznatelné, mohou pak v kombinaci vytvořit harmonický celek. Ten může
vzniknout až kombinací v ústech. A při konzumaci se pak uvolňuje kombinované aroma, které vnímáme retronasálně.
Při dokonalém rozboru aroma je možné zjistit převážnou většinu aromatických látek.

V gastronomii s tímto vědeckým postupem
pracuje několik menších společností, které
na základě chemických rozborů surovin
a potravin vytváří aromatické mapy, popisy
a návody na párování.
Ale můžete si být jistí, že velké potravinářské společnosti této problematice přikládají
velkou váhu. Protože jaký nápoj nebo jídlo
se nejlépe prodává? Ty, které nejlépe voní.
Samozřejmě pak ještě musí splňovat mnoho
dalších požadavků a vyrovnat se se současnými náladami na trhu.
Tady trochu odbočím, ale s tématem to pořád souvislost má. Možná jste zaregistrovali některé změny v oblasti marketingové
komunikace ohledně tuků. Teď nemyslím to,
že doposud doporučovaný poměr tuků, bílkovin a cukrů ve výživě je podroben kritice.
Ale spíš to, že některé dříve doporučované
tuky se staly „nezdravými“ a případně „ne
etickými“. Ve velké míře se jedná především
o marketing. Nicméně velké (ale i malé)
potravinářské společnosti na tyto tlaky veřejného mínění musí reagovat a upravovat receptury svých výrobků. Měnit jejich složení,
ale zachovat chuť, texturu i vůni. Speciální
laboratoře tak musí nahrazovat živočišné
tuky rostlinnými (pak posléze často ještě jinými rostlinnými) a rozdílnou chuť a aroma
maskovat a doplňovat. Z českého pivovar-

nictví známe případ, kdy se do piva přidává
jablečný extrakt, aby výsledný produkt vypadal jako nefiltrovaný.
Dost teorie a přistupme k praxi. Pivem tohoto vydání je Saison. Je to starobylé pivo
a jeho charakter se mění podle regionu.
Vliv na to mají použité regionální suroviny
a hlavně kvasinky. I divoké. Právě kvasinky
u tohoto piva vytváří aroma charakteristické
pro každou značku. Obecně se ale dá říci,
že tento druh piva obsahuje základní aromatické složky připomínající ovoce, jako je
například jablko, hruška, bobulovité plody
apod. Většinou v aromatu můžeme nalézt
koření, zejména pepř, a třeba i trochu sladu. Taktéž může být přítomné aroma známé
ze spontánně kvašených piv. Anglicky se někdy nazývá “Funky flavors” a může v lepším
případě připomínat houby. V horším případě pot, pánské záchodky nebo koňskou kůži.
Chuť se označuje jako osvěžující, suchá,
ovocná, chmelová, peprná až pikantní.
Saison Dupont bylo jeden čas jediné pivo
podávané v gurmánské restauraci Eska
v Praze. Měli tam asi tisíc druhů vína a jen
jedno pivo...

Saison jako docela hořké pivo se na vaření moc nepoužívá. Pokud
vám ale trocha hořkosti nevadí, doporučil bych následující recept.

Klobásky na pivu s domácí pivní hořčicí
Klobásky salcicca 
Sherry nebo ocet balsamico 
Hořčičné semínko
Oregano
Česnek
Pivo Saison

6 ks
2 pol. lž.
4 pol. lž.

Hořčice
Hořčičné semínko, ocet a dvě lžíce piva. Smíchat a nechat alespoň
15 min odpočívat. Pak rozmixovat a případně dosladit medem nebo
tmavým cukrem.
Klobásky
Klobásky opéct na pánvi z obou stran. Až zhnědnou podlít pivem
(láhev), přidat dvě větvičky oregana a nechat pomalu vydusit až k sirupovité konzistenci.
Pokud byste to chtěli jako hlavní jídlo, přidejte před vydušením
na pánev nebo pekáček vařené brambory, posypejte strouhaným
sýrem Gouda nebo Tilsit a dejte zapéct do trouby pod gril, než sýr
zezlátne.
Podáváme s domácí pivní hořčicí.
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MIŠÁK – saison
SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

RADEK MICHEL

POMERANČ NA KORIANDRU

6,9 %

31

16

O PIVU

INFUZE

Pokud jsou venku teploty jako o letošních prázdninách a nemáte doma klimatizaci, tak u vás
panují ideální podmínky pro výrobu tohoto piva.
Použité kvasinky pracují při teplotách 26–30 °C.
Styl

Saison (25B)

Mladina

25 l

OG

1,055 | 13,6 %

FG

1,005 |

Rmutovací

17,0 l

Vyslazovací

19,0 l

Pale Ale

2,50 kg

(41,7 %)

Mnichovský II

2,01 kg

(33,4 %)

1,50 kg

(24,9 %)

Premiant

30 g

Žatecký červeňák

20 g

Koriandr – drcená semena

30 g

Sušená omerančová kůra

20 g

Dextróza
Mangrove Jack's M29
French Saison

50 °C

20 min

63 °C

60 min

73 °C

10 min

78 °C

10 min

1,3 %

SUROVINY

Pšeničný

vícestupňová

< 200 g
1 bal.

CHMELOVAR

60minutový

/
Premiant

30 g

Koriandr

30 g

Pomerančová kůra

20 g

Žatecký červeňák

20 g

60 min
15 min
5 min

›
FERMENTACE

svrchní

/
10 dnů
Dextróza

26 °C
8 g/L

Minimálně 14 dnů

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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PROJEKT VYDÁNÍ

Řízení teploty
pomocí STC-1000
Teplota je jednou
z nejdůležitějších veličin během
vaření piva vůbec. Hlídání
přesné teploty se nevyhneme
během rmutování, ale dnes
bude řeč především o teplotě
během kvašení. Teplota kvašení
neoddiskutovatelně řídí to,
jak kvasinky pracují. To ať už
se bavíme o rychlosti kvašení,
nebo i tvorbě různých vedlejších
produktů kvašení – někdy
žádoucích (banánové aroma
Weissbieru) a jindy nežádoucí
(diacetyl). Jako sládkové jsme
odvedli svůj díl práce na přípravě
mladiny, poté už budou za nás
pracovat zejména kvasinky.
Teplota je jediným efektivním
prostředkem, jak můžeme zvenčí
ovlivňovat jejich práci.

Budete potřebovat:
• STC-1000 s teplotním čidlem
• Montážní elektro box (angl. jako project box)

Řada začínajících domácích sládků a domovarníků věnujících se výhradně svrchně
kvašeným pivům teplotu kvašení ovlivňuje
jen omezeně. Nejjednodušší přístup je totiž uložit kvasnou nádobu doma v místnosti,
kde je nádoba vystavena okolní teplotě, která může být více či méně konstantní. Měli
bychom však vždy pamatovat na minimálně
dvě věci:
1) Teplota uvnitř kvašené mladiny může
být hravě o 2–4 °C vyšší, než je okolní
teplota, poněvadž kvašení produkuje
teplo.
2) Pokud chcete mít pivo pod kontrolou
a mít možnost várku reprodukovat, měli
byste alespoň znát skutečnou teplotu
okolí během kvašení (nebo ještě lépe
piva).

• Dvě zásuvky – klasické zásuvky „do zdi“, seženete v elektro
potřebách a hobby marketu
• Napájecí kabel – může být rozebraná prodlužovačka, napájecí
kabel od elektroniky jako je PC atd., určitě doma něco najdete
• Vodiče – ideálně z rozebrané prodlužovačky apod., s výhodou
můžete využít část napájecího kabelu, ideálně si připravte
nejméně dvě různé barvy vodičů pro přehlednost
• Průchodka pro kabely – pro upevnění napájecího kabelu
• Volitelně můžete zařadit hlavní spínač (například z osvětlení)
– STC-1000 má sice vestavěné spínání/vypínání, avšak někdy
můžete chtít odstavit celou „krabici“ kompletně od proudu,
k čemuž se vám může hodit právě takovýto hlavní spínač
(„master switch“).
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Ne vždy je však možné udržet teplotu okolí
v přijatelných mezích pro vařené pivo. V letních měsících často šplhají teploty uvnitř bytu
nad 25 °C, což už nejsou ideální podmínky pro mnoho svrchních kvasinek a mohou
se objevit problémy s větší tvorbou esterů
atd. Jestliže jste se rozhodli vařit ležáky, tak
tam je situace ještě o poznání horší, poněvadž pokud nemáte kopaný sklep, tak těžko
doma dosáhnete teplot vhodných pro kvašení ležáků (kolem 10 °C). Proto téměř každý
pokročilý domácí sládek postupně investuje
do vybavení, které mu umožňuje aktivně
ovlivňovat teplotu kvašení piva. Nejčastěji se jedná právě o řízení teploty pomocí
STC‑1000, které se dnes naučíme.

STC‑1000

Je jednoduchý ovladač elektrických zařízení řízený na základě teploty. Princip téhle
„krabičky“ je jednoduchý. Základní součástí
je teplotní čidlo, které snímá teplotu okolí.
Na STC‑1000 nastavíte žádanou teplotu
a ten se na základě naměřené teploty rozhodne, zdali je třeba chladit nebo naopak
přitopit. Toho docílí tak, že sepne relé a pustí proud do smyčky, ke které je připojeno
chlazení, nebo do smyčky, kde je připojen
ohřev. STC‑1000 neumí řídit intenzitu, protože funguje jednoduše na principu sepnuto/
vypnuto. Jedná se tedy o tu nejjednodušší
formu kontrolního prvku a tomu také odpovídá poměrně přijatelná cena, která se pohybuje někde mezi 250–500 Kč (obvykle
se vyplatí si ho poslat přímo z Číny, např.
přes Alliexpres.com, eBay.com). Na trhu
můžete nalézt celou řadu různých značek,
avšak v naprosté většině se jedná o stejné
zařízení pocházející z Číny. Výhodou je,
že zprovoznit takovouto součástku je velmi
jednoduché a potřebujete k tomu v podstatě
jen základní znalosti elektroniky.
Stavba ovládacího prvku
pro řízení teploty
Srdcem celého zařízení tedy bude logicky
ovladač STC‑1000. Tím můžeme ovládat
v podstatě cokoliv, co je připojené do zásuvky. Ve většině případů to bude lednice,

Schéma
zapojení

Pohled dovnitř
po zapojení

avšak toto zařízení lze naprosto univerzálně použít na cokoliv. Kdybyste si vymysleli, že chcete řídit třeba světlo v kuchyni
podle teploty na verandě tak můžete... Jedinou podmínkou je dodržet specifikace
STC‑1000, zejména nevystavovat většímu
proudu než obvykle 10 A (viz manuál vašeho STC). Samotné možnosti využití k řízení
lednice a další si nastíníme na konci článku,
teď se pustíme do sestavení „řídící jednotky“
na bázi STC‑1000.
Začněte přípravou montážního boxu. Pečlivě vyřezejte montážní otvory pro STC‑1000,

dvě zásuvky, vyvrtejte otvor pro napájecí
kabel a teplotní čidlo. Rozmístění otvorů
se bude řídit vaším konkrétním montážním
boxem a inspirovat se můžete na přiložených fotografiích. K vyřezání otvorů můžete
využít řadu nástrojů od frézek, přes přímočarou pilu a případně lze v polních podmínkách využít i řezáku a listu z pily na železo.
Každá ze zásuvek bude sloužit pro jednu
z větví (smyček) – topení a chlazení. Zafixujte STC‑1000, zásuvky a napájecí kabel
do boxu, tak abyste mohli posléze provést
zapojení (viz obrázky).
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Po přípravě boxu přichází pravděpodobně
ta nejdůležitější část, a to je zapojení vodičů. Vzadu na STC‑1000 naleznete čtyři
páry svorkovnic – zdroj, senzor teploty, topení a chlazení (pořadí nemusí souhlasit).
Zapojení teplotního senzoru je triviální. Jednoduše zapojte vodiče senzoru do svorkovnice. Do svorkovnic zdroje je nutné zapojit
fázi a nulu (hnědý = fáze, modrý = nula),
do svorkovnic pro topení a chlazení přijde
vždy fáze. STC funguje jako spínač a uvnitř
spíná/vypíná proud pro sekce dle aktuální
teploty na čidle. Zásuvky zapojte standardní metodou – tedy vlevo fáze, vpravo nula
a modrozelený ochranný vodič na kolík. Při
zapojování se držte návodu výrobce STC,
případně dle připojeného přehledného
schématu. Pro udržení přehlednosti zapojení můžete s výhodou využít svorkovnici –
„čokoládu“. Uvědomte si, že v celém vnitřním
zapojení bude napětí 230 V, proto buďte
důkladní a využijte vhodný elektrikářský
box. Ochráníte se tak před možným úrazem
proudem, ale také omezíte riziko vzniku požáru od případného zkratu. Takovéto zařízení by se nikdy nemělo instalovat do dřevěných, papírových a jiných nevhodných boxů,
nebo jen na volno!
Po zapojení vodičů máte ovládací jednotku
hotovou a box můžete uzavřít.
Ovládání lednice a dalších spotřebičů
Kouzlo tohoto řešení je, že za poměrně příznivou cenu máme jednotku, která je schopna
ovládat téměř cokoliv během vaření a můžeme pro ni nalézt celou řadu uplatnění. Teď si
tedy ukážeme několik z nich.
Řízení lednice nebo mrazáku
Zdaleka nejčastěji využívají domácí sládkové tento systém k řízení lednice pro kvašení.
Získáte tak dobrou kontrolu nad teplotou
kvašení vašeho piva. Jednoduše zapojte
napájení lednice do zástrčky chlazení. Poněvadž STC ovládá zařízení obyčejným
systémem „zapnuto/vypnuto“, tak dojde
obvykle k vypnutí lednice pozdě a tepelná
setrvačnost způsobí pokles teploty hlouběji,
než je nastaveno na STC. Pokud vám nevadí větší kolísání teploty nemusí to být problém. Jestliže však chcete teplotu řídit přesněji (± 0,5 °C), tak musíte na větev topení
připojit topný prvek umístěný uvnitř lednice.
Díky tomu bude možno kompenzovat setrvačnost lednice mírným dohříváním. Jako
topení domácí sládkové obvykle využívají
obyčejnou žárovku (tu, co více hřeje, než
svítí), případně se osvědčil i topný kabel
(had) do terárií.
Dalším milníkem řízení lednice pomocí
STC‑1000 je umístění senzoru teploty. Jak

Návod k obsluze STC-1000

I když je návod k obsluze (obvykle v angličtině) pravděpodobně
součástí vaší zásilky s STC-1000, trochu se mu budeme věnovat
i s přesahem k našemu použití, protože je to zdrojem častých
dotazů.
Základem STC je digitální displej. Za běžného chodu displej
zobrazuje aktuální teplotu na senzoru a pak na něm také nalezneme indikátor stavu. Pokud je sepnuto chlazení, je v horní
části displeje u značky „Cool“ rozsvícena kontrolka. Naopak
pokud je sepnut ohřev, tak svítí kontrolka v dolní části u značky
„Heat“. Pokud kontrolka chlazení bliká, znamená to, že se STC
nachází v režimu zpožděného sepnutí kompresoru (ochrana
proti častému spínání, tzn. sepne až po uplynutí nastavené
doby). Poslední kontrolkou je „Set“, která svítí při nastavování
parametrů přístroje.
Tlačítka a nastavení parametrů
STC obsahuje na předním panelu 4 tlačítka – „zapnuto/vypnuto“, šipka nahoru, šipka dolů a „S“.
Nastavit můžeme 4 různé funkce značené F1–F4.
F1 je nastavená teplota, tuto teplotu chceme pomocí STC udržovat.
F2 je povolený rozdíl teploty od nastavené hodnoty. Pokud
tedy jako parametr F2 nastavíme 0,5 °C a jako parametr F1
máme nastaveno 20 °C, tak STC bude udržovat teplotu v rozmezí 19,5–20,5 °C. Neboli chlazení sepne až teplota vystoupí
nad 20,5 °C, a naopak topení zapne při poklesu pod 19,5 °C.
F3 je zpoždění zapnutí chlazení, které slouží jako ochrana kompresoru lednice před častým spínáním, které ho ničí. Pokud zde
tedy máme nastaveno 5 minut, tak STC spustí blikání kontrolky
chlazení, pokud teplota přesáhne interval teplot daný funkcemi
F1 a F2 (v našem příkladu 20,5 °C). Blikání kontrolky chlazení
bude trvat 5 minut a značí ochranou dobu před sepnutím chlazení, které nastane po oněch 5 minutách a je značeno tím, že kontrolka chlazení je sepnuta a nebliká.
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už jsme si řekli, tak uvnitř kvasné nádoby může být i o 2–4 °C vyšší teplota než
v okolí, tudíž pokud senzor umístíte volně
v lednici, tak neřídíte přímo teplotu piva!
Na to abyste skutečně měřili teplotu kvasící
mladiny, a ne okolního vzduchu musíte umístit teplotní čidlo mnohem vhodněji. Nejjednodušším způsobem je umístit čidlo na stěnu
kvasné nádoby a důkladně ho přelepit, ideálně kouskem nějakého izolačního materiálu
(např. látka či papírová utěrka). Tím docílíte toho, že bude čidlo víceméně izolované
od vzduchu v lednici a v kontaktu se stěnou
nádoby. Teplota se tak bude blížit té, která
skutečně v nádobě je. Ještě přesnější metodou je mít čidlo ponořeno přímo v mladině,
což sebou nese několik problémů. Některá
čidla totiž nejsou zcela vodotěsná, a tak při
častém ponořování brzy odejdou. Už vůbec
není jasné, jak jsou na tom čidla a jejich kabel s vhodností pro kontakt s nápoji. Lepší
variantou je tedy využít pro čidlo jímku, která zajistí, že samotná sonda není v přímém
kontaktu s mladinou. Jedná se v podstatě
o kovovou (nerez, případně měď) trubičku
zaslepenou z jedné strany.
Pozn.: Také jsem viděl, že někteří problém
řeší oklikou a místo v kvasné nádobě měří
teplotu v PET lahvi s vodou, kterou mají
stranou v lednici. Je to pravděpodobně lepší, než mít čidlo „na volno“ v lednici, avšak
PET lahev má zcela jiný poměr povrch/
objem, a tak jinou tepelnou kapacitu i setrvačnost. Tudíž je téměř jisté, že teplota
v PET lahvi a v kvasné nádobě bude často
dosti rozdílná. Pak je také potřeba si dávat
pozor na to, abyste skutečně čidlo do lednice dali. Nebyli byste první, kterým se povedlo ho zapomenout venku mimo lednici. To
většinou končí tím, že lednice nebo mrazák
běží neustále naplno (myslí si, že je tam moc
horko, protože senzor je v místnosti), a pivo
vám namrzne nebo dokonce zmrzne.
Řízení dalších spotřebičů
Teoreticky je možné pomocí STC řídit
i ohřev při rmutování, avšak musíte myslet
na nezanedbatelnou teplotní setrvačnost,
díky které můžete nechtě teplotu přepálit, což můžeme mít u rmutování fatální
důsledky. Za vhodných okolností je však
i pro tento účel možno STC použít, i když
v tomto případě bych vám spíše doporučil
se poohlédnout po lepším ovladači s PID
regulací (chytřejší verze). Dejte také pozor,
abyste nepřekročili maximální proud STC,
čímž byste mohli zničit relé.
Využití může STC‑1000 nalézt také během
chlazení. Můžete například nastavit teplotu,
na kterou chcete mladinu vychladit, a pomocí STC řídit spínání čerpadla, které žene

F4 slouží ke kalibraci teploty, tato funkce slouží pro případy,
kdy máme čidlo umístěno jinde než nás přímo zajímá teplota.
Pokud známe teplotní rozdíl mezi umístěním čidla a naším zájmovým místem, můžeme pomocí této funkce teplotu upravit prostým přičtením nebo odečtením nastavené hodnoty. Toho můžete
například využít, pokud máte čidlo v lednici a víte, že v pivě je
o 2 °C více. Tímto parametrem tedy můžete přidat k naměřené
teplotě ony 2 °C. Tuto funkci ale příliš nevyužíváme, poněvadž
takovou znalost zpravidla nemáme.
Základní ovládání
• Vypnout/zapnout: Chcete-li STC vypnout stiskněte a držte
tlačítko vypnout. Pro zapnutí opět stiskněte a držte.
• Nastavení parametru F1–F4: Zapněte STC. Podržte
tlačítko „S“ po dobu 3 sekund a pusťte, poté na obrazovce
naskočí text „F1“. Šipkou nahoru a dolů můžete listovat mezi
parametry F1–F4. Po nalezení žádaného parametru F1–F4
krátce stiskněte tlačítko „S“, čímž se dostanete na obrazovku
k nastavení tohoto parametru. Na displeji bude svítit aktuální
nastavená hodnota. Tu můžete změnit pomocí současného
držení tlačítka „S“ a šipky nahoru anebo dolů. Až nastavíte
žádanou hodnotu parametru stiskněte tlačítko „vypnuto/
zapnuto“, čímž se nastavení parametru uloží. Pokud
neprovedete v režimu nastavení žádnou akci nebo hodnotu
neuložíte do 10 sek., systém bude nové nastavení ignorovat,
opustí režim nastavení a zobrazí opět měřenou teplotu
(kontrolka Set zhasne).

Sonda pro umístění
teplotního čidla
přímo do mladiny

Výsledek
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chladnou vodu přes spirálu. Meze se v tomto směru skutečně nekladou.
Běžně se stane, že nemáte místo v lednici,
abyste tam mohli dlouhodobě řídit teplotu
kvašení. Ani pak ale není řízení teploty kvašení zapovězeno. Mě se například osvědčila vychytávka, kterou nazývám „lednice chudého muže“. V létě, kdy teplota v místnosti
může dosahovat až 30 °C, je kvašení běžných svrchně kvašených piv přímo v místnosti poměrně riskantní. Potom si sestavím malou
skříň z pevných molitanů (nebo polystyrenu),
která slouží jako izolace (viz foto). Do té
umístím kvasnou nádobu, která je vložená
do jiné nádoby s větším průměrem (já používám hrnec). Tato větší nádoba je napuštěna
vodou, která chladí/ohřívá obsah kvasné
nádoby. Dále mám v této „lednici“ umístěný plastový kyblík s měděnou spirálou (tu
kterou jinak používáte na chlazení mladiny)
a s trochou vody, doprostřed spirály umisťuji
namraženou PET lahev s ledem. Tento menší kyblík tedy slouží jako chlazení. Teplota
vody v hrnci (kolem kvasné nádoby) je řízena pomocí STC‑1000, které spíná malé
akvarijní čerpadlo, které je umístěno v hrnci
a žene vodu přes spirálu v chladném kyblíku
zase zpět do hrnce. Tímto způsobem jsem
schopen bez problémů udržovat teplotu kvašení mezi 15-25 °C, i když v okolní místnosti
je 30 °C. Vyžaduje to pouze pravidelnou
výměnu namražené PET lahve s ledem, kterou provádím obvykle jednou za 8–12 hodin. Při příznivých podmínkách teploty
v okolní místnosti byste se pravděpodobně
mohli dostat s teplotou i níže, i když na pohodlné vaření ležáků kolem 10 °C to ideální
není. Vhodné je kyblík s ledem ještě obalit
ručníkem nebo karimatkou, aby se zpomalilo tání ledu. Je to jednoduché a levné řešení
pro řadu těch, kteří si nechtějí kupovat „pivní
lednici“, nebo už v ní prostě v daný okamžik
nemají místo.
Stejný aparát pak můžete použít, pokud
naopak potřebujete udržovat teplotu vyšší,
než má okolí. Místo namražené PETky budete přidávat vroucí/horkou vodu. Případně lze řídit pomocí STC akvarijní topítko,
které vložíte do vody kolem kvasné nádoby (v hrnci). To se vám může hodit, pokud
se rozhodnete v zimě vařit Saison (kvašení
až ke 30 °C), nebo třeba Berliner Weisse
(Lacto i při 40 °C).
Určitě vás samotné napadne řada dalších
možností, jak využít tuto univerzální pivovarnickou pomůcku – STC‑1000.
Tak ať se daří a ať to kvasí!

Pohled do řízené
lednice (vzadu
topný kabel)

Chladící box
aneb “Lednice
chudého muže”
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Norský farmářský
Ale a Kveik
Vždy, když mám příležitost
ochutnat nebo dokonce uvařit
historické nebo zajímavé styly
piva, jsem nadšen. Obzvláště
pokud je za nimi fascinující
příběh, jak tomu je u norských
farmářských ejlů (Norwegian
Farmhouse Ale). Když jsem
poprvé četl o norských farmářích,
kteří vyrábějí pivo pomocí
tradičních metod, ingrediencí
a zvláštního divokého typu
norského kvasu zvaného kveik
(klikněte pro výslovnost ), byl
jsem zaujat natolik, že jsem
začal o těchto pivech zjišťovat
stále více informací.

Podle Larsa Mariuse Garshola, který je
v současnosti nejvýznamnějším odborníkem
na norskou pivovarnickou kulturu, dochází
ohledně těchto piv k určitému nedorozumění. Kveik se totiž nazývají kvasnice, nikoliv
pivo. Nejpřesnější (ale velmi obecné) jméno
pro piva fermentované kveik kvasnicemi je
„Norwegian farmhouse ale / Norský farmářský ejl“.
Styly Norských farmářských ejlů
V Norsku se farmářské pivo ve většině zemí
nazývá „maltøl“, což znamená doslovně
„sladové pivo“. To se může zdát zvláštní, neboť definice piva praví, že je to nápoj vyrobený ze sladu. Ještě před sto lety se však
norské slovo „øl“ používalo pro mnoho různých nápojů, jako jsou maltøl, sirupsøl (pivo
ze sirupu), bjørkesevjeøl (pivo z březové
mízy), sukkerøl (pivo z cukru) apod.

Máčení jalovce, zdroj: Antone Kom

Existují tři hlavní poddruhy Norských farmářských ejlů, které jsou variantami „maltøl“:
• Stjørdalsøl: vyrobené z tmavých,
nakuřovaných domácích sladů
s komerčními kvasnicemi.
• Kornøl: světlý, kalný, sladký, ovocný
nevařený ejl s kveikem a jalovcem.
• Vossaøl: poměrně čirý, tmavě červený
až hnědý, sladký, ovocný ejl s kveikem
a jalovcem, který prochází dlouhým
varem.
To jsou tři hlavní druhy farmářských ejlů, které se v Norsku dnes vyrábějí, avšak existuje
mnoho dalších.
Norské pivovarnické tradice a metody
Základními složkami norských piv jsou sladové a nesladové zrno, větve jalovce, chmel
a kvasnice. Tradice domácí výroby sladu už
bohužel téměř vymizela a většina pivovarů
nyní využívá komerčních sladů. Několik pi-

vovarů si však stále vyrábějí slad tradičním
způsobem v kouřových saunách nebo sušárnách.
Jalovec obecný (juniperis communis) je nejdůležitější pivovarská bylina v tradičních
norských pivech. Tradičně se větve jalovce
máčejí v hlavním nálevu a vyslazovací vodě,
díky čemuž přejde do piva jalovcová chuť.
Jalovec má také antibakteriální vlastnosti
a působí jako filtrační podpora během vyslazování.
Rmutování je obecně velmi dlouhé, často
až 3–6 hodin, a topí se obvykle dřevem.
Chmel se používá poměrně často, ale většinou v menším množství, než jsme zvyklí.
Divoký kveik byl v minulosti v Norsku jediná dostupná forma kvasnic. Kultury kveiku
byly předávány z generace na generaci.
Původ některých kmenů kveiku byl vystopován v 16. století, avšak mohou být ještě
starší. Dnes, o více než 400 let později, jsou
stále děděny norskými farmáři, kteří je dále
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Sušený kveik, zdroj: Kveik World Order

Jalovec obecný, zdroj: Antone Kom

používají a vaří stále tradičními farmářskými
metodami.
Kveik kvasnice jsou geneticky extrémně
různorodé a některé dodávají pivu unikátní
vlastnosti, které nejsou při použití laboratorních kmenů kvasinek běžné. Většina vzorků
kveiku obsahuje několik různých kmenů kvasinek a některé také i bakterie.
Zajímavé je také tradiční skladování kveiku,
které bylo prováděno mnoha způsoby. Kveik
se často skladoval v lahvích s vodou nebo
ve studně. Často byl také sušen na kouscích
dřeva s vyvrtanými dírami ve formě „kvasnicové klády“ nebo „kveikového kroužku“.
Často byl používán popel, který pomohl
kveik rychle vysušit. „Kvasnicové klády“
se namáčely ve fermentační nádobě, aby
se na ně nasbíraly kvasnice, poté se otáčely v mouce, nechaly se několik minut vysušit a tento proces se několikrát opakoval.
Nakonec se kláda zavěsila a ponechala
vyschnout.
Ačkoli se tvrdí, že má sušený kveik trvanlivost
přinejmenším měsíce nebo možná i déle, tak

Kveikový kroužek (norsky „gjærkran“), zdroj: Lars Marius Garshol & Milk the Funk

byl vždy upřednostňován kveik čerstvý. Ten
byl také dáván všem, kteří ho znovu potřebovali (plesnivý kveik se vyhazuje).
Chuťový profil kveikových kvasinek se obvykle vyznačuje výraznými estery, přestože mezi kmeny existuje široká škála rozdílů. Kveik je ve své tradiční formě obvykle
směs blízce příbuzných kmenů. K dnešnímu dni bylo shromážděno a analyzováno
více než 20 různých kmenů kveiku. Některé z nich byly kultivovány v laboratorních
podmínkách a jsou k dispozici pro domovarníky.
Dalším podivným, ale myslím si že pěkným,
zvykem norských sládků je křičení do kvasné nádoby, což praktikují během přidávání kvasnic. Pivovarníci to dělají, aby pivo
bylo silné a lidé byli veselí, když ho vypijí.
V norštině se to nazývá „gjærkauk“ (neboli
kvasinkový výkřik).
Některé varianty těchto ejlů jsou jen krátce pasterizované, avšak nejsou vařené.
Pak se tato piva nazývají surové pivo, neboli „Raw ale“.

Kveik fermentace je také zcela unikátní
v tom, že optimální fermentační teplota je
mezi 30–40 °C. Při takových teplotách
pivo kvasí velmi rychle a dokvašeno je během několika málo dní.
Na uvedeném odkaze můžete nalézt vynikající video, které zachycuje jeden ze způsobů, jakým se norský farmářský ejl vyrábí .
Mé zkušenosti s vařením norského
farmářského ejlu s kveikem
Přípravu na vaření těchto piv jsem započal
pročítáním několika blogů a připojením
k několika skupinám na Facebook, které
se věnují používání kveiku. Když se jeden
norský domovarník (Sverre Bech-Sjøthun)
nabídl, že by mi poslal vzorky kveiku přímo
od farmáře ve Framgardenu, a to dokonce zcela zadarmo, neváhal jsem ani chvíli a ihned mu napsal. Netrvalo to dlouho
a v ruce jsem třímal pravé kvasnice kveik
i zevrubné pokyny a popis, které vám také
přikládám.
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Podrobnosti a pokyny, které Sverre poskytl se vzorkem

Typ:
Framgarden norské farmářské kvasnice
(z farmy Framgarden ve Stordalenu).
Profil chuti:
Intenzivní citrusové estery, lehce alkoholové,
červené jablko, květinové, sladové
Tolerance alkoholu:
Nejméně 8 %
Návod k použití:
* Použijte všechny kvasinky, které jste obdrželi,
a vložte přímo do fermentační nádoby.
Žádný startér.
* Kvasit při 30 °C.
* Pivo by mělo dosáhnout FG za 3–5 dní
* FG typicky 1,010, ale záleží na použitém sladu,
rmutovací teplotě apod.
* Lahvovat ihned pod dosažení FG,
bez přidání cukru na dokvašování.
Bude mírně nasycené podobně jako British bitter.

Můj recept a proces 
Recept, který jsem použil, je založený na základě receptu farmáře,
od kterého Sverre získal kveik (viz jeho instrukce).
OG 1,048 (12 °P)

Pivo jsem vařil spolu s kamarádem Davidem, který se také o proces
výroby velmi zajímal. Větve jalovce jsme luhovali ve vodě o teplotě
80 °C po dobu 1 hodiny. Tuto vodu jsme poté využili na vystírání
a vyslazování. Využili jsme jednokrokovou infuzi při 68 °C po dobu
90 minut. Slad jsme jednoduše rozmíchali v 17 litrech vody o patřičné teplotě a po 90 minutách jsme na 10 minut odrmutovali při
75 °C. Vyslazovali jsme 21 L horké vody. Po získání sladiny jsme
vařili 90 minut a po konci varu jsme do „whirlpoolu“ přidali 150 g
doma vypěstovaného chmele East Kent Golding. Po vychlazení mladiny na 40 °C jsme přidali kveik (samozřejmě s výkřikem). Snažil
jsem fermentační nádobu udržovat v teple (zabalil jsem ji do spacáku a nechal kvasit v nejteplejším místnosti v domě). Teplota během
několika dní klesla, ale pro nejlepší výsledky ji udržujte nad 30 °C.
Po hlavním kvašení jsem pivo stočil do kyvety a nechal ho ležet asi
týden, pak jsem ho stočil do lahví a hotovo!

* Seberte kvasnice vynesené v kvasné pěně
po 48 hodinách.
* Dejte je na plech
a sušte vzduchem na teplém místě,
jako například v obývacím pokoji.
* Uchovávejte je v uzavřeném sáčku v mrazáku,
kde vydrží nejméně 10 let.

brewgr.com/recipe/41501 

Před sypáním kveiku
do kvásné nádoby,
zdroj: Antone Kom

Recept od farmáře,
od kterého mám tyto kvasnice:
brewgr.com/recipe/36059 
Recepty si pečlivě přečtěte – existují dvě varianty,
z nichž jedna je surové pivo, tj. nevaříte mladinu.
Určitě je to něco zajímavého
pro dobrodružnější domovarníky…

Váš Sverre Bech-Sjøthun

FG 1,012 (3 °P)

Suroviny
• 2,5 kg plzeňského sladu
• 2,5 kg Golden Promise nebo Pale Ale
• 150 g chmele East Kent Golding do whirlpoolu
• větvičky jalovce pro úpravu varní vody
• kveik kvasnice

Jak uložit pro pozdější využití:

Můj recept:

|

Stáčení do kyvety
a do lahví,
zdroj: Antone Kom
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Dojmy z degustace piva
Poprvé jsem toto pivo samozřejmě ochutnal během fermentace. Z kvasné nádoby
se linula velmi silná vůně jalovce, což bych
přirovnal k tomu, když otevřete láhev ginu
a hluboce přičichnete. Vůně jalovce se během fermentace poměrně vytratila, ale chuť
zůstala až do výsledného piva.
Nevím, jak nejlépe popsat své pocity
z ochutnávání hotového piva. Neměl jsem
tušení, co očekávat. Chuť je zvláštní, není
jako žádné pivo, které jsem kdy ochutnal.
Je však osvěžující a poměrně citrusové. Cítit byla spousta ovocných esterů, přesně tak
jak Sverre popisoval. V aroma byla cítit silná zemitá lesní vůně, což je pravděpodobně
výsledkem kombinace jalovce a samotného
kveiku. Barva byla světlá, jako každé jiné
pivo, ale extrémně čirá - nejčirější ze všech
piv, které jsem kdy uvařil, a to bez použití
želatiny nebo cold crashingu. Pivo je to rozhodně zajímavé.
Během opakované degustace mi někdy
pivo po prvních doušcích zachutnalo
a chtěl jsem ochutnat víc. Jindy mi byla chuť
méně příjemná a nebyl jsem si jistý, jestli
bych neměl celou várku vylít do kanálu.
Jednu láhev jsem sdílel s Martinem Březou,
který to po ochutnání celkem trefně popsal
jako: „Je to tak nějak nepopsatelné, asi
jako kdyby měl amazonský domorodec popsat letadlovou loď. Je to něco, co jsem zažil poprvé v životě a nemám slova, abych
to popsal. Ale hlavně v puse pak dlouho
předlouho zůstává jakási naprosto nedefinovatelná chuť, která je zvláštní, úplně neznámá, z počátku překvapivě divná, později překvapivě příjemná.“ A s tím popisem
stoprocentně souhlasím.
V každém případě jsem vděčný Sverremu
za to, že ochotně sdílí tento kus své pivní
kultury a lásku k pivu obecně a že jsem měl
šanci rozšířit své pivní a domovarnické obzory zase o pěkný kus dále.
A co vy? Dáte kveiku a norským farmářským
ejlům šanci?
První ochutnávka, zdroj: Antone Kom

Další zdroje
http://www.garshol.priv.no/blog/beer/
http://www.milkthefunk.com/wiki/Kveik
https://kveikworldorder.wordpress.com
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TECHNIKY A VYBAVENÍ

Začínáme s kyvetami
Jeden z milníků v domovarnictví je přechod
ze stáčení do lahví na stáčení do kyvet (případně
kegů). Řada pokročilejších domácích sládků
se časem pouští tímto směrem, protože lahvování
stovek lahví může být poměrně otravné. V kyvetě
můžete také tzv. nuceně sytit pivo, díky čemuž
se zbavíte občas nevyzpytatelné metody
nasycení pomocí přídavku cukru, nebo ještě
nevyzpytatelnějšího stáčení se zbytkovým cukrem.
Pomocí nuceného sycení jste velmi snadno schopni
přesně řídit výsledné nasycení, a tedy říz piva.
Používání kyvet je také často spojeno s tím, že pivo
do kyvety domovarníci obvykle stáčí po aplikaci
želatiny, která pivo vyčistí. Vy tak stáčíte a sytíte
již téměř čiré pivo, případně zbylé množství
sedimentu odpustíte s jedním z prvních piv
z kyvety. Pak se můžete těšit na zcela čiré pivo.

Systém fitingů/naražečů kyvet je buď
Ball lock, označovaný jako NC (používá ho spol. PEPSI), nebo Pin lock,
označovaný jako CC (používá ho
spol. Coca Cola). Po provozní stránce se s oběma druhy kyvet zachází
stejně, avšak mají jiné naražeče, tudíž mezi sebou nepasují, na což musíte myslet zejména během výběru
kyvet a ostatních komponent. Tento
článek se bude konkrétně zaobírat
systémem Ball lock, avšak systém
Pin lock je až na jiný druh naražečů
v principu stejný.

Rozdíl mezi Ball lock
a Pin lock systémem
V kyvetě můžete pivo nechat ležet a poté z ní stočit část do lahví (pomocí tzv. protitlakové stáčečky), nebo připojit pípu a rovnou odebírat
pivo dle potřeby. Za předpokladu, že máte pivo stále pod CO2, můžete takto upíjet i několik měsíců bez toho, aby pivo zvětralo a zkazilo se. Pozor však dejte na naražený výčepní kohout, kde by se časem
pivo zkazilo. Je vhodné ho pravidelně sanitovat a při delším období
bez konzumace piva kohout odstraňte z naražeče kyvety.

Ball lock

Použití kyvety přináší mnoho výhod, ale i některé nevýhody.
Výhody
• rovnoměrné nasycení celé várky
• možnost přesného a snadného nastavení tlaku CO2, a tedy
nasycení dle pivního stylu
• homogenita (jednotnost) piva
• jednodušší sanitace (oproti Kegu větší otvor = snažší sanitace)
• úspora místa v lednici
Nevýhody
• vyšší pořizovací náklady – kyveta, redukční ventil, CO2 lahev,
příslušenství > 5000 Kč
• prostor – výška kyvety bez pípy je 63 cm (průměr 22 cm), takže
budete muset odstranit patra v lednici
• objem kyvety je 19 litrů, což může být pro někoho málo, ale
pro jiného zase výhoda

fiting

naražeč
Pin lock

fiting

naražeč
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Seznam komponent
1. potravinářská hadice 8 mm k připojení
CO2 do kyvety, délka dle potřeby
2. výčepní kohout Intertap FC
s kompenzátorem – lze nahradit
obyčejným party kohoutem viz dále
3. teflonová páska
4. potravinářská vazelína Paraliq GB363
40 g pro ošetření těsnění ve víčku
kyvety (doporučuji)
5. adaptér pro výčepní kohout Intertap
pro naražeč Ball lock
6. redukční ventil Micro Matic pro odběr
CO2 z lahve (se závitem G3/4
a 7/16 závitem pro výstup)
7. rychlospojka s vnitřním závitem F
7/16 × 8mm hadice – potřebujete 2ks
8. naražeč Ball lock s vnějším závitem
7/16 nerez–plyn
9. naražeč Ball lock s vnějším závitem
7/16 nerez–nápoj
10. kyveta

Komponenty lze nakoupit např. na www.bahnik.cz nebo https://eshop.lindr.cz

Sestavení
Nejprve si tedy popíšeme jednotlivé komponenty a jejich účel, abyste věděli jak a k čemu slouží a neudělali tak chybu z neznalosti.

Trubka vedoucí
z vývodu OUT
na dno kyvety

Naražeče a kyveta
Naražeče pro plyn a nápoj jsou rozdílné, nelze je tedy zaměnit.
Na kyvetě jsou obvykle označeny nápisem Out pro nápoj (na obrázku vlevo) a In pro plyn (pro připojení CO2).
Uvnitř kyvety vede trubka z vývodu OUT (nápoj) až přímo ke dnu,
odsaje tedy maximum vašeho pozdějšího piva, i poslední 1 deci
je odsáta díky prohlubni na dně. To je také důvod, proč musíte mít
kyvety při čepování piva „na stojáka“.

Přívod plynu

Další důležitou součástí uvnitř kyvety je přívod plynu (IN). Doporučuje se pivo plnit cca 1 cm pod tuto trubičku tak, aby byl dostatečný
kontakt plynu a kapaliny a zůstal v kyvetě tzv. headspace, který stejně jako třeba v lahvích kompenzuje změny teplot kapaliny atd.
Kyveta se uzavírá speciálním víčkem. Víčko má odvzdušňovací ventil,
protože bez odvzdušnění byste kyvetu neotevřeli. Existují i víčka bez
odvzdušňovacího ventilu, ty se poté odvzdušňují stlačením ventilu naražeče, například šroubovákem. Těsnění bývá ironicky nejčastějším
místem netěsností a pozdějších komplikací, je tedy vhodné ho ošetřit
potravinářskou vazelínou, díky níž lépe dosedne a bude těsnit. Vpravo můžete vidět spodní část víčka. Všimnout si můžete malého očka,
do kterého můžete s výhodou zavěsit nerezovou klec nebo třeba
punčochu se studeným chmelením.
Lahev s CO2 a její příslušenství
Já používám 2kg lahev potravinářského CO2. Používání klasické
CO2 pro sváření nedoporučuji, může obsahovat oleje nebo jiné látky, které nejsou vhodné pro styk s potravinami. CO2 pak může ale
i nemusí být pro tento účel vhodné, někdy se totiž stává, že je ve výsledku na plnící stanici plyn stejný a vhodný pro oba účely, avšak
pokud konkrétní zdroj neznáte, nemůžete to jistě vědět. I když by
se to mohlo zdát, tak potravinářské CO2 není nutně dražší než tech-

Víčko kyvety
ze spoda
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nické CO2 pro sváření. Často je dokonce levnější a záleží především
na konkrétním dodavateli.
Naprostou nezbytností je redukční ventil pro CO2. Manometr vlevo
ukazuje zbývající množství v lahvi, vpravo pak nastavený tlak, který
se reguluje pomocí centrálního prvku. Některé redukční ventily mají
vodorovné uspořádání, potom je manometr blíže lahvi ukazatel tlaku
v lahvi. Bezpečně to poznáte, protože budík s větším rozsahem tlaku
vždy přísluší k tlaku v lahvi, zatímco budík s menším rozsahem ukazuje
tlak, který je ve vedení plynu před redukčním ventilem. Větší redukční
ventily mají ještě jehlový ventil před menším manometrem, kterým lze
oddělit plynové vedení před redukčním ventilem od samotného redukčního ventilu. Manometr u plné lahve ukazuje při pokojové teplotě
obvykle tlak do 60 barů. CO2 je v lahvi v kapalném skupenství a během odběru se postupně přeměňuje na plyn. Tlak může kolísat od cca
50 do 60 barů dle okolní teploty. Jakmile tlak začne prudce padat
pod 50 barů, tak po chvíli dojde k úplnému vyprázdnění (v lahvi už
je jen plyn). Jediný spolehlivý ukazatel množství je tedy zvážit plnou
lahev a čas od času ji převážit. Mluvíme-li o 2kg CO2 lahvi, znamená
to 2 kg čistého CO2. Moje lahev má například 4,4 kg, takže navážím
celkem 6,4 kg (platí pro lahev na obrázku, váha se může lišit dle tvaru
lahve a např. zda je kolem ventilu ochranná klec). Další možností je
zaznamenávat si kolik kyvet jste nasytili a vytlačili z nich pivo. 2kg lahev by měla nasytit a vyčepovat cca 10–12 kyvet.

Víčko kyvety shora

Lahev s CO2
a redukční ventil

Sestavení komponent dohromady je intuitivní, a tak není potřeba příliš popisovat. Nejlépe je sestavení patrné z následujícího obrázku.
Na závity ve šroubení výčepního kohoutu použijte pro utěsnění teflonovou pásku. Nezapomeňte, že závit mezi tlakovou lahví a redukčním ventilem se nikdy netěsní! (viz následující strana)

Celková sestava
po zapojení

Další příslušenství
Párty pípa je obyčejný
kohout, který lze
využít pro odtočení
kalů ze dna nádoby.
Pro samotné čepování
piva se příliš nehodí,
protože pivo pak hodně
pění.

Někdy se také může
hodit PET redukce,
pro načepování piva
do PET lahví.
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Redukční ventily
a bezpečnost
tlakových lahví
Dejte si pozor, abyste koupili správný redukční ventil, protože každý druh plynu má vlastní
ventil, který se liší závitem. Pokud tedy koupíte omylem redukční ventil na dusík nebo třeba
Biogon, tak vám nebude na tlakovou lahev s CO2 pasovat. Není to náhoda! Pracujete s plynem pod vysokým tlakem a některé plyny si vyžadují speciálních materiálů uvnitř redukčního
ventilu apod. Výrobci vás tedy chrání, abyste nezapojili špatný ventil na špatný plyn. To totiž
může někdy končit i tragédií (např. pokud byste zapojili kyslík na „redukčák“ mazaný vazelínou, může to skončit požárem a výbuchem).
Nikdy (a to opravdu nikdy) se nepouštějte do domácích úprav „redukčáku“, jako je například výroba redukce na nepasující matku a šroubení (kvůli tomu, že máte špatný redukční
ventil). Stejně tak nikdy nezasahujte do konstrukce tlakové lahve, jejího ventilu a konstrukce
redukčního ventilu. Uvědomte si, že pak riskujete nejen svůj majetek, ale i zdraví. V místech
mezi tlakovou lahví a redukčním ventilem je plyn s vysokým tlakem, případné porušení této
části může vést k velmi rychlému uvolnění plynu z láhve, která se obvykle začne rychle točit
na zemi a nebude se vyhýbat ničemu, co ji bude stát v cestě. Nemyslete si, že pak budete mít
šanci ventil uzavřít. Abyste si udělali představu, jak vypadá taková tlaková láhev po vymknutí
z kontroly, můžete si najít mnoho videí na YouTube. Jednoduše platí pravidlo, že tlakové
lahve včetně redukčního ventilu jsou svatá místa, do kterých se nikdy doma nezasahuje!
To, co je dále na vedení před lahví už nepředstavuje takové nebezpečí, protože je zde tlak
výrazně menší.
Další častou chybou, kterou je tady potřeba připomenout, je těsnění redukčního ventilu. Redukční ventil na lahev s CO2 (ani na žádnou jinou tlakovou lahev) se NIKDY netěsní teflonovou páskou ani jiným těsnícím materiálem. Tento prvek je vyroben tak, aby těsnil na styku
materiálu redukčního ventilu a ventilu lahve. Utěsnění je tedy dosaženo utažením matky redukčního ventilu, čímž dojde k pevnému kontaktu těsnících ploch. Samotné šroubení matky
nikdy na tlakových lahvích NENÍ těsnící plochou. Pokud tedy toto šroubení „napakujete“
teflonem, dosáhnete jen toho, že se vám nepovede dostatečně utáhnout matku tak, aby
na sebe dosedly skutečné těsnící plochy. V nejlepším případě vám pak lahev ujde dříve, než
stačíte vytočit první kyvetu.
Celý tento rámeček ve vás nemá vyvolat strach, nebo vás odradit od používání lahve s CO2
nebo třeba Biogonu. Účelem je pouze naznačit rizika, která jsou s tím nutně spojena a vy
byste si jich měli být vědomi.
Každopádně však platí, že vaší vlastní osobní zodpovědností je pracovat a používat jakékoli
tlakové láhve dle všech českých právních předpisů, bezpečnostních předpisů a bezpečnostních listů výrobce (všechny tyto věci byste měli znát, protože neznalost neomlouvá). Za zmínku právě stojí, že kdokoli pracuje a nakládá s tlakovými lahvemi by měl být proškolen dle
ČSN 07 8304 „Bezpečnostní školení na manipulaci s nádobami na plyny“. Tento článek
nemůže tyto odpovědnosti suplovat. Více informací o bezpečnosti aj., najdete například
na internetu . Někteří dodavatelé plynů také nabízejí online získání proškolení (např. Linde). Získáte tak informace, jak s lahvemi správně manipulovat, jak by měli být uloženy atd. To
jsou myslím u domovarníků často opomíjené skutečnosti. Než se tedy pustíte do nuceného sycení v kyvetě nebo kegu, věnujte chvíli otázce správné a bezpečné práce s tlakovými lahvemi.
Někteří budete tento rámeček považovat za nesmyslný a vyhrocený, smyslem však je, abyste
měli tato pravidla na paměti a uvědomili si, co vše je a není potřeba. Jak už to tak bývá, bude
vše toto jedno, dokud nenastane problém. Tak tomu jděte naproti, aby ani nenastal.
Petr Novotný
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Postup plnění kyvety
a nuceného sycení
Kyvetu je samozřejmě před samotným plněním nutné poctivě umýt
a vydesinfikovat. Použijte svůj osvědčený desinfekční prostředek
a důkladně kyvetu vydesinfikujte. Dobrý nápad je také vydesinfikovat vše, co přijde do kontaktu s pivem – od pivního vedení až po výčepní kohout (k použití jsou například vhodné přípravky na bázi
peroxouhličitanu, jako je ChemiproOxi, nebo třeba oblíbený kyselý
StarSan).
Před samotným naplnění kyvety pivem je dobré ji propláchnout CO2.
Oxid uhličitý je těžší než vzduch, který tak vytěsníte, a tudíž zamezíte
oxidaci piva. Jednoduše připojte lahev s CO2 na vedení plynu a při
nízkém tlaku nechte chvíli CO2 proudit do kyvety. Poté naplňte kyvetu pivem za použití hadičky, kterou přivedete pivo na dno kyvety,
čímž omezíte zbytečné víření a možnou oxidaci. Hladina piva bude
postupně stoupat a přebytečný CO2 a případně vzduch se vytlačí
ven z kyvety bez toho, aby se zbytečně mísil s pivem. Kyveta se nikdy neplní až po okraj. Ponechte přibližně 1 cm od spodního okraje
trubičky pro plyn, kterou jsme si již dříve ukázali na fotce. Případně
se řiďte ryskou maximální hladiny v kyvetě.
Po naplnění kyvety pečlivě usaďte víčko. Pomozte si kýváním s víčkem tak, abyste našli pozici, kde víčko nejlépe pasuje. Během toho
si můžete také pomoci puštěním plynu při tlaku cca 1 bar, který vám
pomůže při usazení víka. Jakmile uvidíte a uslyšíte, že víko je těsně
usazeno, máte to nejtěžší za sebou a můžete ho pevně uzavřít.
Posléze ještě propláchněte „headspace“ pomocí CO2, abyste vyhnali všechen zbývající vzduch. Nastavte na regulátoru tlak do cca
1 baru a nechte napustit krátce plynem. Pak zatáhněte za odvzdušňovací ventil a plyn upusťte. Pokud jste majiteli víčka bez odvzdušňovacího ventilu, tak proveďte odvzdušnění stlačením ventilu naražeče
plynu (např. šroubovákem). Odvzdušnění opakujte 3–5 × (pokud
jste kyvetu přeplnili, můžete se spolehnout, že běheme této praktiky
postříkáte pivem strop).
Poté se dostáváme k samotnému nucenému sycení. Kouzlo je v tom,
že nasycení je určené tlakem a teplotou v kyvetě. Musíte si tedy nejprve vybrat, jak vysoké nasycení (říz) piva požadujete. K tomu může
posloužit následující tabulka obvyklé úrovně nasycení různých pivních stylů.
Běžná úroveň nasycení různých pivních stylů
Vol. US

c CO2 [g L−1]

Britské Ale

1,5–2,0

2,9–3,9

Belgické Ale

1,9–2,4

3,7–4,7

Americké Ale

2,2–2,7

4,3–5,3

Ovocné lambiky

3,0–4,5

5,9–8,8

Portery, stouty

1,7–2,3

3,3–4,6

Evropské ležáky

2,2–2,7

4,3–5,3

Lambiky

2,4–2,8

4,7–5,5

Německá pšeničná piva

3,3–4,5

6,5–8,8

zdroj: Carbonation Priming Chart, byo.com

Cold
crashing
Po ukončení kvašení je velmi vhodné pivo
před stáčením schladit na teplotu mezi
0–10 °C (nejčastěji na spodním okraji rozmezí mezi 0–4 °C). Pivo pak při této teplotě ponecháme 1–2 dny. Během toho dojde
k tomu, že kvasinky a případně i chmel ze studeného chmelení sednou na dno v kompaktní
vrstvě a my posléze můžeme stočit již mnohem čistější pivo. Tento postup můžeme praktikovat jak při stáčení do lahví s cukrem na nasycení, tak právě i při použití kyvet nebo kegů.
Je to zcela běžná praktika využívaná nejen
domácími sládky, ale i jejich profesionálními
kolegy. Často v tomto kroku domácí sládkové
aplikují potravinářskou želatinu, která ještě
více pomůže pivo vyčistit. Dosáhnout čirého
piva, je pak mnohem jednodušší. Pokud jste
ale zvyklí stáčet se zbytkovým cukrem, tak
bude využití cold crashingu poměrně problematické, pokud vůbec možné tak, abyste
nepropásli plánovanou hodnotu zbytkového
cukru pro stáčení.
Jestliže máte problém se zákalem, velkým
množství sedimentu v lahvích, nebo jen chcete mít pivo zas o kousek čiřejší, tak určitě tuto
metodu zkuste.
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Vyberte si úroveň nasycení, která se hodí k vašemu pivu a pivnímu
stylu. Tuto hodnotu se pak pokusíte dosáhnout vhodným nastavením
tlaku v kyvetě. První ale musíte vědět, jakou teplotu bude pivo mít. To
znamená znát teplotu v lednici, kde bude pivo posléze zrát. Budete
znát dva základní údaje – požadované nasycení a teplotu piva –
z těchto údajů vypočítáte potřebný tlak, který nastavíte na redukčním ventilu. Neexistuje nic jako univerzální tlak, který bude fungovat
vždy a pro všechny.
Máte hned několik možností, jak vypočítat ten správný tlak pro nasycení piva:
1) můžete využít vzorců z Pivařky,
2)	můžete využít nomogramu, který najdete v Pivařce a můžete si
ho i stáhnout a vytisknout , nebo
3)	můžete využít některou z webových kalkulaček, jako je například
ta na homebrewmap.com.

Nucené
sycení
v deseti
krocích
1.

Jedním z těchto způsobů získáte hodnotu tlaku, který byste nakonec
měli nastavit na redukčním ventilu tlakové lahve tak, abyste získali
ten správný říz, který bude vašemu pivo nejlépe slušet. Když tento
tlak pouze nastavíte a necháte kyvetu stát, budete muset čekat poměrně dlouho, než se nasycení ustálí na požadované hodnotě. Kontaktní plocha mezi plynem a kapalinou je totiž velmi malá a proces
sycení je tedy pomalý. Je také vhodné, když je kyveta už od začátku
sycení na cílené (nízké) teplotě, protože rozpustnost CO2 je tím vyšší,
čím nížší je teplota. Pokud jste si oblíbili proces schlazení piva před
stáčením (tzv. cold crashing), tak už máte pivo v tuto chvíli schlazené,
a tudíž připravené k sycení.
Abyste na nasycení nemuseli čekat několik týdnů, můžete raději proces urychlit následujícím postupem. Zvyšte tlak o přibližně 0,5–1 bar,
než je váš vypočtený požadovaný tlak (pomůže to v rychlosti nasycení), položte kyvetu s již vychlazeným pivem na bok na zem a kutálejte s ní tam a zpět. Tím docílíte protřepávání plynu a kapaliny. Díky
vyššímu povrchu mezi nimi také dosáhnete rychlejšího sycení piva.
Měli byste zřetelně slyšet syčení plynu, což značí, že se CO2 rozpouští v pivě. Pokud vytrváte 5–10 minut, nebo dokud plyn nepřestane syčet, tak budete mít téměř nasyceno. Pak kyvetu opět postavte
a nastavte tlak již na vypočtenou konečnou hodnotu, abyste pivo
nepřesytili. Uložte kyvetu i s CO2 lahví do lednice a nechte alespoň
týden s připojeným plynem ustálit tlak a navázat CO2 do piva. Tím
dokončíte sycení, a pokud máte k teplotě piva nastavený vhodný
tlak, dosáhnete přesně takového řízu, jaký jste zamýšleli. Kyvetu
poté můžete od plynu odpojit a pivo zrát, nebo nechat zapojenou
a v brzké době začít ochutnávat.
Pokud jste použili cold crashing a případně želatinu a vše ostatní
v procesu vaření proběhlo správně, tak drobné množství zbylého
sedimentu ze dna kyvety zpravidla odpustíte během několika prvních ochutnávek. Pak už si budete pochutnávat na skvělém domácím
čirém pivu.
Tak na zdraví!

Vypočtěte si potřebný tlak nuceného
sycení v závislosti na teplotě piva
(Pivařka, nomogram, webová
kalkulačka).

2. Pečlivě umyjte a vydesinfikujte kyvetu
a ostatní součásti, které budou
v kontaktu s pivem.
3. Propláchněte kyvetu proudem CO2.
4. Stočte pivo do kyvety hadičkou
od spodu.
5. Pečlivě utěsněte a uzavřete víčko
kyvety.
6. Propláchněte „headspace“ pomocí
CO2, čímž odstraníte zbytky vzduchu
(napusťte plynem a několikrát upusťte
pomocí odvzdušňovacího ventilu
na víčku, nebo ventilem naražeče
plynu).
7.

Kyvetu s vychlazeným pivem položte
na zem na bok, zvyšte tlak
o cca 0,5–1 bara kyvetu kutálejte
5–10 min tam a zpět.

8. Když přestane plyn syčet (už se příliš
rychle nerozpouští) postavte kyvetu
zpět, nastavte vypočtený tlak a uložte
kyvetu na týden do lednice.
9. Poté můžete kyvetu odrazit od plynu
a ponechat pivo zrát, nebo nechat pod
tlakem plynu a postupně odebírat pivo.
10. Odpusťte zbytek sedimentu na dně
kyvety prvními několika vzorky a pak
už můžete konzumovat vaše domácí
pivo.
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Foto: Martin Březa

RECENZE

Český pivní festival
Ve dnech 11.–27. května 2017 se na pražské
Letenské pláni konal Český pivní festival. O jeho
existenci už jsem měl pár let povědomí, ale směle
jsem ho ignoroval s předsudkem, že se určitě
jedná o „masovou akci, kde se leje průmyslové
pivo z tupláků, prostě takový český Oktoberfest
– zkrátka nic pro pivaře, kteří preferují kvalitu
a rozmanitost před kvantitou a účinkem alkoholu“.

Letos jsem však hodil předsudky stranou a s „hate-free otevřenou
myslí“ si s velkým předstihem o akci i něco víc dohledal na webu –
portfolio malých pivovarů se jevilo rozmanité (nechybělo ani mé momentálně nejoblíbenější trio Raven, Zichovec, Albrecht) a z větších
hráčů v něm byly zastoupeny jen dva (Svijany a Regent). Hmmm, to
znělo slibně. Dalším překvapením pro mne bylo, že šéfkou akce je
Šárka (co pije pivo). Ještě před tím, než jsem se s ní poznal osobně,
jsem sledoval její blog i články a vždy na mne působily bezva dojmem. Kladné body, proč na akci vyrazit, přibývaly a najednou jsem
se na Český pivní festival začal těšit skoro jako na „pivní akci roku”.
Dalším milým zjištěním před začátkem akce pak byl fakt, že členové
Cechu, kteří si nechali zřídit členské průkazky ušetří stovku (vstupné
na celou dobu trvání festivalu), neb mají vstup zdarma.
Pak přišel den D – pátek, odpoledne, po práci – a já se na festival poprvé vypravil. U vchodu se díky rychlému odbavení netvořila
prakticky žádná fronta a průkazka Cechu fungovala bez problémů.
U vstupu zároveň každý ihned dostal „konzumačku“, na kterou obsluha stánku napíše kód objednávky (ať už piva nebo jídla). Při odchodu pak návštěvník zaplatí vše najednou – a třeba i kartou, což
zrovna já oceňuji velice. První dojem z organizace na výbornou!
Prostranství festivalu bylo tvořeno komplexem obřích stanů vystavěných na obdélníkovém půdorysu. V prostoru mezi nimi se nacházelo
příjemné náměstíčko neboli zahrádka pod otevřeným nebem. Krytá
část zastřešovala dlouhý pás výčepů, gastro catering a pochopitelně prostor k sezení. Dále se zde též nacházelo pódium, na kterém
hrály kapely a DJs. Pro návštěvníky, kteří se chtěli nechat hýčkat, též
vymezený VIP prostor s obsluhou.
Pivo se pilo zásadně ze skla a v nabídce vítězila rozmanitost –
od českého ležáku, přes „voňavé Ameriky“ až po „kořeněnou
Belgii“. Od slabé APA po Double IPA. Od světloučkého saisonu
po černo-černý stout. Od tradičních piv až k osobitým experimentům
od Crazy Clown.
Pás výčepů byl rozdělen na tři barevné sekce, kde se společně čepovala piva z mnoha různých pivovarů. Dále se zde nacházelo několik

S konzumačkou šlo hned vše hladce.
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stánků provozovaných přímo minipivovary. Kromě několika dalších
k nim patřily i mí výše zmínění oblíbenci Zichovec, Raven a Albrecht,
a proto jsem v jejich blízkosti trávil i nejvíce času. Z jejich obměňující
se nabídky jsem během mých návštěv nachutnal téměř vše. Obzory
jsem si však rozšiřoval i u ostatních výčepů. Fronty se netvořily žádné.
Netroufám si to však zobecňovat, protože jsem festival navštěvoval
v podvečer všedních dnů, tj. mimo domnělou špičku. Proto nebyl problém si vždy odběhnout posbírat pár vzorků a vrátit se zpět ke svému stolu a degustovat.
Tým ČPF se staral o pivo opravdu s maximální péčí – sudy byly řádně skladovány v chladicím boxu, pivní vedení každodenně proplachováno, čepování probíhalo do umytého skla. Zkrátka nic se zde
„neprasilo“ a mít komerční pivovar, nebál bych se jim své pivo s plnou
důvěrou svěřit.
Gastro na mne působilo v kontextu běžných festivalů velice neotřelým dojmem – žádné „máme-jen-klobásy-utopence-a-strapačky-stajl“.
K ochutnání lákala bohatá nabídka v podobě klasických hotovek,
belgických hranolek, palačinek, raclette, pivní zmrzliny nebo i třeba
takové dukátové buchtičky.
ČPF jsem během jeho trvání navštívil asi 6krát. Vždy jen tak na chvíli
v odpoledních hodinách (tj. mimo špičku). Cesta z práce, sraz s manželkou a naším chlapečkem na Letné, hodina na festivalu, 6–7 degustačních trojek („napůl“ s mojí ženou samo sebou), výborná pivní
zmrzlina na odchod, procházka po Letenských sadech a tramvají
domů. Při každé návštěvě jsem byl vážně nadšen. Výběr piv, pohodová atmosféra, pití ze skla, žádné fronty, čistota, gastro na úrovni,
platba kartou a další větší či menší detaily, které tvořily sklíčka mozaiky mého skvělého výsledného dojmu. Vážně ani nevím, co bych
vytknul. Všechny mé předsudky, které jsem si v minulých letech vůči
festivalu vypěstoval – ať už byly pravdivé či nikoli – byly rozptýleny
a ČPF se stal mojí srdcovkou.
Šárka dělá svoji práci s velkým nadšením pro věc, tedy pro pivo.
A též naprosto profesionálně. Za výbornou organizaci této akce
a také za to, co dělá pro rozvoj pivní kultury a zvyšování povědomí
veřejnosti o tom, že pivo není jen „desítka a dvanáctka“, jí patří velký
dík! Zamačkávám nostalgickou slzu a těším se na další ročník!
P.S.
Část inventáře i atmosféry ČPF se přenesly do dalšího Šárčina projektu – nově vzniklé Zahrádky na Újezdě (Zahrádka Vítězná 18),
jejíž návštěvu všem vřele doporučuji!
P.P.S.
Ač by se tomu tak mohlo ze samých zmíněných pozitiv zdát, tak
tento článek není placeným reklamním sdělením. Pouze odráží subjektivní nadšení jeho autora.

Belgické hranolky k pivu prostě sedí.
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TECHNIKY

Studené chmelení
neboli Dry-hopping

Studené chmelení je
technika, která má za cíl
posílit ve výsledném pivu
chmelovou chuť a aroma.
Často se vyskytuje
mýtus, že nemá vliv
na výslednou hořkost
piva. Není to pravda –
trochu hořkosti přidá,
viz samostatný článek
v rubrice „Evergreeny
diskuzních fór“ v tomto
čísle časopisu.

U řady pivních stylů je použití této techniky nepatřičné, jelikož chmel u nich hraje
až druhé housle, případně nehraje žádné
housle. Další řada piv se bez studeného
chmelení v klidu obejde a vystačí si s běžným chmelením při chmelovaru, případně
pozdním chmelení po jeho konci. Ale třeba
taková American IPA bez studeného chmelení? To by snad ani nebyla IPA.
Samozřejmě není to 100% dogma – i takový
skotský BrewDog má ve svém portfoliu IPA,
které nejsou studeným chmelením poznamenány – kultovní Punk IPA ve verzi z let
2007–2010 nevyjímaje.
Hlavním účelem studeného chmelení je
tedy přenést do piva aromatické látky obsažené v chmelu. Těmi jsou chmelové silice,
jejichž nejznámějšími představiteli jsou myrcen, humulen, karyofylen a farnesen. Silice
se samozřejmě do piva dostávají už i při
chmelovaru, ale jelikož se jedná vesměs
o dosti těkavé látky, tak jich značná část
z horké mladiny unikne. Chmelení za studena, které probíhá při teplotách přibližně
stejných jako hlavní kvašení, je proto efektivní metodou, jak aromatických látek přenést do piva co nejvíce.

Martin Urban
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Existuje celá řada metod studeného chmelení. Chmel je možné přidávat v různé formě (peletky vs. hlávky), na různě dlouhou dobu,
při různé teplotě, v různé fázi hlavního kvašení/dokvašování nebo
různým způsobem (na volno/v sáčku/„raketa“).
Peletky vs. hlávky
Chmelové peletky představují pro studené chmelení velmi vhodnou
volbu. Ne že by nešlo chmelit za studena pomocí chmelových hlávek. Výhoda pelet však spočívá v tom, že chmel je v nich namletý,
a díky tomu je jeho kontaktní plocha s pivem větší a dochází tak
k rychlejšímu vyluhování látek v něm obsažených.
Délka studeného chmelení
Rozhodně neznamená, že čím déle tím lépe. V současné době sílí
názory, že 2–3 dny jsou plně postačující a chmelové aroma v takto
krátce za studena chmelených pivech je nejvíce svěží a „funky“. Při
dlouhém studeném chmelení (řádově týdny) se aroma chmele může
v závislosti na odrůdě stáčet k vegetativním a trávovým tónům.
Za jaké teploty chmelit za studena?
Chmelové silice se za příliš nízkých teplot (blízko 0°C) rozpouští pomalu, tudíž je studené chmelení vhodnější provádět při běžné teplotě,
při které probíhá (resp. probíhalo) hlavní kvašení. Existuje ale samozřejmě řada úspěšných pivovarů, které přidávají chmel až do ležáckých tanků. Není to tudíž rozhodně a priori špatně. Nicméně
většinový názor zní: „Načasuj si studené chmelení tak, aby extrakce
vonných látek byla hotová dříve, než pivo ochladíš (provedeš cold-crashing) atp.“
Kdy chmel přidat?
Tradičně byl v otázce studeného chmelení ražen názor, že chmel
se musí přidávat zásadně až po skončení hlavního kvašení. Argumentováno bylo tím, že unikající CO2 vymývá vonné silice pryč
z piva. To je sice pravda, nicméně chmelení ve fázi bouřlivého
kvašení též rozhodně není a priori špatně. Chuťový profil takto
chmelených piv může profitovat z toho, že aktivní kvasinky provádějí biotransformace chmelových látek. Tento přístup je jedním
z praktik výroby moderního pivního stylu New England IPA ( NEIPA)
/ Vermont IPA. Podotýkám však, že ne všechny kmeny kvasinek
jsou pro provádění zmíněných biotransformací vhodné. V rámci stylu NEIPA jsou s úspěchem používány např. kmeny WYEAST
1318 London Ale III nebo GIGAYEAST GY054 VERMONT ALE.
Přídavků chmele na studené chmelení může být samozřejmě více
– např. první v nejbouřlivější fázi kvašení. Druhý v okamžik, kdy
se hlavní kvašení chýlí ke konci, a třetí až do plně vykvašeného piva.
Metod zkrátka existuje celá řada – dopad na výsledný chuťový profil bude mít každá pochopitelně trochu jiný.
Já v současné době u běžných IPA chmel přidávám po skončení
nejaktivnější fáze kvašení. Kvasná zátka tou dobou bublá již pouze pomalu – pomalé, ale stále probíhající kvašení pomůže rozptýlit aroma vylouhované z chmele po celém objemu kvasné nádoby.
U NEIPA jsem chmel přidával na dvakrát – první dávku 2 dny po zakvašení, tj. do bouřlivého kvašení, a druhou dávku do vykvašeného
piva.
Způsob studeného chmelení
Řada domovarníků provádí studené chmelení ve vyvařených silonových punčochách, mušelínových sáčcích nebo v populárních
nerezových klecích z Aliexpressu (tzv. Hopspider). Výhodou je
fakt, že takto aplikovaný chmel můžeme z piva pohodlně odstranit. Nevýhodou pak to, že účinnost vyluhování je kvůli pomalejšímu
šíření (difúzi) silic z vnitřku chmelového „chuchvalce“ (uvázaného
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např. v punčoše) nižší, než kdybychom chmel nasypali do rozkvašené mladiny / mladého piva na volno. Volné sypání chmele
si však před samotným lahvováním žádá zchlazení piva, tj. provedení tzv. cold-crashingu. To proto, aby chmel klesnul na dno nádoby, ve které jsme studené chmelení prováděli. Přenos částeček
chmele do lahví může totiž mít, kromě horšího estetického dojmu,
za následek i výrazné přepěňování piva, tzv. gushing (částečky
chmele tvoří nukleační centra, na kterých vznikají bublinky CO2).
Dalším způsobem studeného chmelení, který však není mezi domovarníky téměř vůbec rozšířen, je dynamické studené chmelení, při kterém mladé pivo protéká/cirkuluje skrze schránku naplněnou chmelem (např. hop rocket). Efektivita vymývání chmelových silic z chmele
je při tomto způsobu patrně nejefektivnější.
Jeden z možných návodů, jak provést studené chmelení krok za krokem, naleznete v mém článku na Alkoholium.cz .
Jako další základní témata točící se kolem studeného chmelení mne
napadají: kontaminace, vhodná nádoba, oxidace a vliv studeného
chmelení na vzhled piva.

Vliv studeného chmelení na vzhled piva
Studené chmelení má pozitivní vliv na tvorbu a stabilitu pivní pěny
(hořké kyseliny). A naopak negativní vliv na čirost piva (chmelové
polyfenoly).
Jaké odrůdy použít a v jakém množství?
Volba odrůdy je na chuti každého z nás a samozřejmě na požadovaném charakteru piva, který hodláme za studena chmelit.
Pokud vezmeme již několikrát zmíněnou American IPA, tak já preferuji moderní US/New World odrůdy. Citra, Simcoe, Mosaic, Amarillo,
Galaxy – to jsou moje současné dry-hop hvězdy.
Co se týká dávky chmele, tak kromě rozdílného vlivu jednotlivých
metod studeného chmelení diskutovaných v článku, rozhodně záleží
na odrůdě a jejím obsahu jednotlivých chmelových silic.
Orientačním vodítkem však může být běžný rozsah 2–8 g/L u piva
stylu American IPA a 0–3 g/L u piva stylu APA.

Kontaminace
U nováčků se občas vyskytuje obava z kontaminace „syrovým“ „Více“ však v žádném případě neznamená vždy „lépe“. A nejde
chmelem, který neprošel varem ani jinou formou desinfekce. Ne, zde pouze o to, že by chmelová chuť přebyla sladovou složku piva.
že by to nebylo možné, ale riziko zanešení infekce, jejíž původcem Zkrátka pokud si někdo řekne: „Nebudu šetřit, naperu tam aspoň
by byl právě chmelový materiál, je minimální. Chmel má sám o sobě 8 g/L“, tak se může stát, že spláče nad výdělkem a místo voňavéantibakteriální účinky a alkohol a nízké pH mladého piva řadě ho piva získá např. česnekovo-cibulový elixír. Právě česnekovost
mikroorganismů také zrovna moc nevyhovuje.
nebo cibulovost je pachutí, která může nastat při velkých dávkách
studeného chmelení. Některé odrůdy jsou k tomu náchylnější (SuNádoba a oxidace
mmit, Nelson Sauvin a obzvláště odrůda Magnum, která se však
Pokud studené chmelení provádíme až po skončení hlavního kvašení, na studené chmelení příliš nehodí), ale obecné pravidlo, od kdy
tak tak činíme rozhodně vždy v uzavřené nádobě – pivo již nechrá- nastává nepříjemné předávkování, říci nelze – záleží na lokalitě,
ní kvasná pěna ani vrstva unikajícího CO2, a proto je zde značné
kde byl chmel vypěstován, ročníku sklizně, atd. Proto pokud vyriziko oxidace. Pivo můžeme ponechat v té samé kvasné nádobě, mýšlíme vlastní recept a hodláme použít vyšší dávky nám dosud
jako probíhalo hlavní kvašení, nebo ho stáhnout z vrstvy neaktivních
neznámých, nebo neosvědčených chmelů a jejich kombinací, tak
kvasnic do sekundární nádoby – např. do skleněného demižonu. doporučuji si nejdříve trochu zaexperimentovat. Já to například děO výhodách a nevýhodách sekundární nádoby nejen při studeném
lám běžně pomocí pokusů prezentovaných v sekci Experimentální
chmelení pojednám v některém z příštích čísel našeho časopisu.
homebrewing.
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Pivo mysleti,
pivem žíti
V prvním čísle našeho časopisu jste mohli nalézt úvahu Honzy Doubka na téma,
jestli je důležitější obal, nebo obsah láhve. Úvaha a podobné publicistické styly
jsou v podobných odborných časopisech poměrně vzácné a kladou vyšší nároky
na autora, ale i čtenáře. Místo postupu jak „něco vyrobit“ vám je naservírován text,
který má donutit k zamyšlení a třeba ukázat neotřelý pohled očima autora. Sám
sebe považuji za přemýšlivého člověka, a tak když čtu podobně povedený text, jiskří
mi v očích. Otázky, které lze v čtenářích zasít dobře mířenou myšlenkou, jsou často
velmi cenné a motivující. Mým dnešním cílem je vás navnadit na zbrusu novou rubriku
„Experimentální homebrewing“, kde budeme objevovat sílu různých experimentů
během vaření piva. Protože si budeme hrát tak trochu na vědce, tak bychom se měli
nejprve zamyslet nad tím, kdo vlastně takový vědec je a jak myslí.

Již pěknou řádku let jsem trénován k tomu býti dobrým vědcem a tento trénink bude pravděpodobně pokračovat, dokud budu pevně kráčet po téhle zemi. Můj obor je chemie a inženýrství, to však zde
není důležité. Téměř denně se setkávám s různými mýty a předsudky
o tom, co věda a vědci jsou, jak by měli vypadat a jak nemají žádné
ponětí o běžném životě smrtelníků. Řada lidí si vědce představuje
jako šedivého dědouška v roztrhaném plášti hledícího do vybuchující zkumavky s divně barevnou tekutinou. Pravda ale je, že vědce
potkáváte pravděpodobně každý den a ani si toho nevšimnete, protože vypadají jako naprosto normální lidé, kteří také chodí do obchodu nakupovat ve slevách, do hospody na pivo, vodí děti do školy,
jezdí na kole, platí složenky, a třeba si vaří také pivo doma, jako
my všichni. Co mají ale všichni správní vědci společné, je trochu jiný
způsob myšlení. To není nic, s čím by se narodili, ale naučili se to
postupně svou zvědavostí. Ano, každý vědec musí být zvědavý, ale
ne každý zvědavec je vědec.
Říkám vám to ne proto, že byste měli pochopit vědce, ale protože
každý jím můžete být. V Americe se dokonce zažil termín „citizen
science“, který bychom přeložili asi jako „občanská věda“. Být vědcem totiž nutně neznamená pracovat v laboratoři a řešit velesložité
problémy, ale stačí prostě myslet kreativně a klást si otázky, na které
neznáte odpověď. Totiž otázky, ne odpovědi, jsou to, co nás žene
kupředu, ať se pustíme do stavby zahradního jezírka nebo právě
do vaření piva. Neustálé kladení otázek sám sobě a snaha o jejich
zodpovězení, které často přináší ještě více nových otázek, to je způsob jakým vědci myslí a můžete to zkusit i vy.
Tady se dostáváme k pivní tematice, protože pivo a jeho vaření je asi
uznáte „tak trochu věda“ a otázek vyvstává během vaření mnoho.
Pokud si během vaření nebudete klást otázky typu: „Jak funguje rmutování?“, „co se děje při kvašení?“, „co by se stalo kdybych tenhle

krok vynechal?“ atd. Tak z vás nikdy nebude sládek, ale budete
pouze „kuchařem podle receptu“. Na řadu těchto otázek najdete
odpovědi v knihách, nebo je získáte ze zkušeností a vašich vlastních
experimentů při vaření. Žádná kniha ani zkušenost z vás ale sládka
neudělá, pokud se neustále nebudete testovat záludnými otázkami.
Při vaření piva je totiž všechno propojené, a tak to také musíme chápat. V Pivařce jsem se taková propojení snažil často naznačit, abych
vás mohl směřovat správným směrem. Každá kniha ale dá nejvíce
tomu čtenáři, který se mimo textu snaží číst i mezi řádky a hledá
spojitosti.
Myslím tedy, že už jste pochopili, co se vám dnes snažím říci. Ptejte
se, ptejte se a ptejte se. Žádná otázka není hloupá, pokud na ní neznáte odpověď. Hloupé je se ptát pouze na to, co už znáte. Pokud
nenajdete odpověď sami, zeptejte se moudřejších a zkušenějších,
a pokud ani ti neporadí, hledejte dál. Jedině pak budou vaše pivovarské vědomosti a s tím spojené schopnosti růst raketovým tempem.
Jedině tak bude vaše pivo lepší a lepší. Co je tedy vaší největší zbraní? Otázky JAK a PROČ. Jak prosté, nebo ne?
Pak už jen stačí upustit uzdu přirozené lidské zvědavosti, která každého jistě dovede k odpovědi na záludné otázky. Naším cílem v této
nové rubrice bude si takové otázky klást a hledat na ně odpovědi
pomocí experimentálních metod, na které nebudete potřebovat vybavenou laboratoř, ale jen to, co už doma stejně máte.
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EXPERIMENTÁLNÍ HOMEBREWING

Experimenty
se studeným
chmelením
aneb Nachmel si svůj Gambáč

Od okamžiku, kdy jsem podlehl omamné chuti
a vůni chmele, jsem se ho snažil učit v rámci
možností poznávat. Stejně tak jako jsem dříve
degustoval různé odrůdy vína – od vína jsem
však postupně konvertoval téměř výhradně
k pivu a tolik vína, co jsem dříve vypil za měsíc,
vypiji teď stěží za rok – člověk zkrátka nemůže
za život stihnout (vypít) všechno. Nejprve jsem
si občas v pivotékách kupoval více či méně
povedené single-hopy, což dělám dodnes. Poté,
co jsem se však sám pustil do vaření, „učím
se chmel“ i svépomocí. Přes požvykování
chmelových peletek jsem se dostal k vaření
chmelových čajů*.

Čajíky mi však příliš nevyhovovaly – k představě, jaký by byl projev
chmele v pivu, byla u této techniky potřeba značná míra sugesce.
Proto jsem nakonec začal chmel extrahovat v pivu.
Jak na to?
Vzpomněl jsem si, že ve VÚPS se senzorická analýza trénuje na desítce Gambrinusu – s odůvodněním, že má relativně neutrální chuť
(a je levná). Volba značky byla proto jasná a mohu vám ji pro tyto
účely směle doporučit.
Dále si kromě chmele připravíme půl-litrovou PET láhev, sáčky na čaj
/ čajové filtry (k dostání např. v čajovně) a malou váhu na chmel.
Pivo musíme před samotným zahájením experimentu v ledničce
značně podchladit, aby při přelévání do PET lahve, ve které bude
probíhat chmelení, nepěnilo a neztratilo říz.
* Vycházel jsem z tohoto článku na blogu BeerSmith 

Po drobném
tuningu může
i Gambáč
vypadat
„craft
a sexy“...
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Navážíme si požadované experimentální množství chmele. Pro mne
jsou běžným východiskem 2 g na půllitr – tj. 4 g/L. Čajový sáček
pak jednoduše zakroutíme, případně je ho možné pro jistotu převázat nití (ale není to nutné – já to již z důvodu lenosti nedělám).

Experimentální výbava
v celé kráse.

Vychlazené pivo opatrně po stěně přelijeme do připravené PET lahve.
Vložíme do ní sáček s chmelem, což způsobí lehké vypěnění piva
a ihned zavíčkujeme do pěny. Pokud se vypěnění nekoná, tak před
zavíčkováním vymáčkneme vzduch z prostoru nad pivem – pivo
nám nebude zbytečně oxidovat.
Poté PET lahev vložíme do ledničky, nebo na temné místo s požadovanou teplotou a necháme alespoň 1 den louhovat. Délka louhování
je samozřejmě spolu s volbou odrůdy, dávkou chmele a teplotou,
dalším parametrem, se kterým můžeme experimentovat.
Po degustaci našeho vzorku pytlík s chmelem vytáhneme prstem
a PET lahev můžeme opětovně použít pro další kolo experimentů.
Samozřejmě je vhodné si vzorků piv pro degustaci připravit více –
s rozdílným množstvím chmele nebo rozdílnými podmínkami louhování. V takovém případě se rozhodně hodí označit lahve čísly nebo
je jinak identifikovat.

Čajové sáčky s chmelem
připraveny k studenému
chmelení.

Je mi jasné, že obdobně jako příprava chmelových čajů, není ani
tento způsob experimentů dokonalý. Jeho nedostatky pramení zejména z toho, že:
• v Gambrinusu je patrné jeho vlastní chmelení (Sládek, Žatecký
červeňák),
• skladba sladů, stupňovitost piva i kvasnicový profil jsou pevně
dané,
• Gambrinus je filtrované, pasterované pivo, tj. neobsahuje žádné
živé kvasnice, které vždy v určité (byť třeba jen malé) míře reagují
s látkami obsaženými v chmelu, což má na výsledný aromaprofil
též vliv.
Nicméně i přes výše zmíněné nedokonalosti těchto pokusů je všem
experimentátorům, kteří si chtějí odzkoušet určitý chmel nebo chmelovou kombinaci, vřele doporučuji.

Tip na konec
Ještě jsem to v době psaní tohoto článku nezkoušel, ale šéfredaktor Petr Novotný mi při revizi mých textů (za kterou mu patří můj
velký dík!) nadhodil zajímavý nápad – pivo tzv. „nakroužkovat“
velmi malým množství (menším než na nasycení, aby se moc nepřesytilo) rozkvašené mladiny (např. DME s kvasinkami).
Cílem tohoto experimentu by bylo zkusit podpořit biotransformaci
a výsledek porovnat s jinak stejně nachmeleným druhým vzorkem,
ve kterém byl chmel aplikován do „mrtvého piva“.
Tak schválně – vyzkoušejte to!

Vzhled piva před
a po experimentu, vliv
studeného chmelení je
zřejmý.

Ne, opravdu! Tohle není
žádná APA, ale Gambáč
doma za studena
chmelený! Nevěříte?
Vyzkoušejte sami...
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EXPERIMENTÁLNÍ HOMEBREWING

Kvašení
různých cukrů
aneb není cukr jako cukr a co je vlastně pro kvašení důležité

Když pročítáte pivovarskou literaturu, naleznete
často informace o tom, jaké jsou v pivní mladině
cukry, jak se zkvašují, které z nich jsou snáze
a které zase hůře zkvasitelné, některé jsou
dokonce nezkvasitelné apod. Takové informace
jsou sice velmi cenné k pochopení podstaty
kvašení, tj. toho asi nejdůležitějšího (ale také
nejzrádnějšího) kroku při vaření piva, nicméně
někdy mohou v některých vyvolat naopak mylné
a zkreslené představy.

Občas tomu říkám „veleselská logika“. Běžná selská logika je velmi užitečná schopnost, která vám často ulehčí život. Její omezení
však tkví v tom, že často dostatečně do hloubky nerozumíme tomu,
na co ji chceme aplikovat, což může vést k naprosto špatným závěrům. Tím se z logiky selské stává logika „veleselská“ – přehnaná
a tudíž špatná, která nás místo z problému může dovést při nejlepším
pouze do slepé uličky. Jak se tomu lze vyhnout? Těžko. Jak často
k ní dojde? Často. Můžeme však svou logiku podrobovat nekompromisní a neustálé autokritice a zmiňovaným otázkám: Jak a proč?
Ne vždycky totiž platí, že 1 + 1 = 2. Někdy je situace složitější, než
se může na první pohled zdát...
Jak tyto logiky fungují, si právě ukážeme na výše položené otázce.
Nejprve se pokusím zachytit myšlenkový pochod řady z nás, kteří
se pokusili odpovědět.

Cílem tohoto článku je vzít tyto informace a podrobit je důkladnější
diskuzi, kterou podpoří jednoduché experimenty, které si každý můžete zkusit doma. Pamatujete když jsem říkal v úvodu sekce „Experimentální homebrewing“, že každý může být vědcem? Tak teď vám
ukážu jak na to a že to není tak těžké, jak se může zdát.
Jak doopravdy funguje kvašení?
Na začátek bych vám rád položil jednoduchou otázku. Když budete mít tři roztoky cukrů o stejné stupňovitosti (12 °P) – sušený sladový výtažek, dextrózu a sacharózu – který z těchto roztoků prokvasí
rychleji a který prokvasí více (myšleno k nižší hustotě)?
Možná se vám otázka zdá triviální, avšak překvapivě často to skončí
špatnou odpovědí, což plyne z toho, jak si skládáme různé informace dohromady.

Když budete mít tři roztoky cukrů o stejné
stupňovitosti (12 °P) – sušený sladový
výtažek, dextrózu a sacharózu –
který z těchto roztoků prokvasí rychleji
a který prokvasí více (myšleno k nižší
hustotě)?

Celá řada odborných knih nás učí, že nejsnáze zkvasitelný a základní cukr je dextróza. Dextrózu umí také kvasinky zcela zkvasit. Kvašení je přeci hlavně o tom, aby se z cukru stal CO2 a alkohol, jestliže
je to nejsnazší s dextrózou, tak nejrychleji prokvasit musí dextróza,
nebo ne? Vítěz by tedy měl být jasný. Horší je to s rozhodnutím, jestli
rychleji prokvasí sušený výtažek (DME) nebo sacharóza. Sacharóza
je disacharid, který nejprve musí kvasinky rozložit na základní cukry
glukózu a fruktózu, a pak teprve zkvasit. Hlavní složkou sušeného
výtažku je maltóza, pivovarský cukr, který je taktéž disacharid. Jestli
bychom měli na druhé místo zařadit DME, nebo sacharózu, se může
tedy zdát jako trochu komplikovanější otázka. Každopádně sacharóza i dextróza jsou plně zkvasitelné. To znamená, že konečná hustota zkvašeného roztoku by měla být hodně hluboko pod tou, na které skončí DME, který obsahuje (stejně jako mladina) i nezkvasitelné
cukry. Konkrétně kdyby skutečně prokvasili tyto cukry úplně nadoraz,
tak by specifická hustota FG měla dosahovat až k hodnotě kolem
0,990, protože vzniklý alkohol je méně hustý než voda.
To jsou závěry sestavené z informací, které se dozvíte ve všech solidních pivovarských knihách. Teď ale ta hlavní otázka. Je to logika selská, nebo už jsme zašli příliš daleko a jedná se o logiku „veleselskou“?
Experiment
Inu, když si nejsme jistí, tak odpověď nám může poskytnout jednoduchý experiment. Na sestavení takového experimentu nemusíte být
vědci z povolání, stačí abyste byli prostě pivními zvědavci. Experiment by měl vypadat přesně tak, jak zní otázka. Necháme zkvasit
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najednou za stejných podmínek (zejména teploty) stejně silné roztoky dextrózy, sacharózy a DME.
Vždy pokud se snažíme zjistit experimentem nějakou konkrétní informaci (v tomto případě odpověď na to, co rychleji a hlouběji prokvasí), musíme být opatrní a snažit se všechny ostatní podmínky držet
stejné. Neboli si musíme položit otázku, co je jádrem problému, který řešíme, a jaké další věci ho ovlivňují. Nebylo by tedy například
moudré si výsledky experimentu zdiskreditovat tím, že jeden roztok
cukru budeme mít za oknem při 30 °C a druhý ve sklepě při 15 °C,
nebo že do jednoho vzorku dáme dvakrát více kvasinek než do druhého. Jednoduše se snažíme mít vše ostatní, kromě testovaného, konstantní. Ukážeme si to na konkrétních podmínkách experimentu tak,
jak jsem ho provedl já.
Postup
Navážil jsem potřebná množství cukrů a z každého připravil 12 °P
roztok a krátce povařil (sterilizace). Dextrózu jsem použil standardní
na nasycení piva (původ z kukuřičného škrobu) a sacharózu jako
obyčejný kuchyňský cukr. Tyto tři roztoky jsem nalil do třech odměrných válců (můžete použít ale cokoliv), abych během kvašení mohl
snadno měřit hustotu. Roztoky jsem umístil vedle sebe do rohu na kuchyňské lince, tudíž by měly být vystaveny všechny stejným teplotním
podmínkám. Pak jsem přidal kvasinky Muntons Premium (nejlevnější,
co jsem sehnal, aby mi jich nebylo moc líto). Kvasinek jsem sypal
100 mg na 100 mL, což odpovídá dávce 1.5 miliard buněk na litr
na °P. Pro svrchní kvašení je to poměrně hodně a odpovídá to spíše požadavkům na ležák. Takové množství jsem volil, protože jsem
chtěl, aby vše prokvasilo poměrně rychle a nemusel jsem příliš dlouho „operovat“ v kuchyni. Sušené kvasinky jsem nasypal z důvodu
přesnosti a jednoduchosti přímo na hladinu, i když je obecně mnohem lepší nejprve je správně rehydratovat. Rehydratované kvasinky
by se však pro tyto pokusné účely špatně dávkovaly přesně na menší
části. Po zakvašení jsem odměrné válce překryl potravinářskou folií,
jako ochranu před kontaminací (primitivní náhrada kvasné zátky).
V pravidelných intervalech jsem pak vydesinfikovaným a suchým hustoměrem měřil SG a zapisoval si čas měření. Výsledky můžete vidět
na následujícím grafu.
Tento graf je myslím nejvýmluvnější odpovědí na otázku, jak lichá
byla naše počáteční úvaha o kvašení těchto vzorků. Na příkladu
dextrózy je možné vidět, že nejen že kvasila ze všech tří ve výsledku
nejpomaleji, ale také prokvasila nejméně. Všem cukrům to na plné
čáře natřel sušený sladový výtažek (DME), který téměř plně prokvasil za jeden den, během čehož se dextróza a sacharóza nestačily
pořádně ani vzpamatovat. Dextróza prokvasila pouze na FG 1,012
a sacharóza na 1,010, což je stále velmi vysoko, když přihlédneme
k tomu, že oba jsou to plně zkvasitelné cukry, a tak by při plném
zkvašení měly klesnout hluboko pod 1 (teoreticky až k 0,99). Je tedy
zřejmé, že v roztocích zbylo stále ještě hodně nezkvašené dextrózy
a sacharózy.
Jak probíhá kvašení – podruhé a lépe
Jak je to možné? A proč naše „veleselská“ logika selhala? Toho
se můžeme dopátrat hlubším zamyšlením nad výsledky. Rozdíl mezi
těmito třemi zdroji cukru je zejména ve složení. Počáteční úvaha byla
založena na jednoduchém předpokladu, že kvašení je zejména přeměna a spotřeba cukru a ten nejsnáze zkvasitelný cukr se bude tedy
při kvašení nejrychleji zpracovávat. To jsou všechno pravdivé informace, ale závěr, že jen na tom a hlavně záleží, už je zcela chybný.
I když kvasinky mají jako hlavní potravu cukr a jeho spotřeba je
nejvýraznějším dějem, co do objemu, neznamená to, že pouze cukr

jim stačí ke spokojenému životu. Kvasinky potřebují celou řadu dalších látek a prvků, ať už v malém nebo větším množství, bez kterých
nemohou prosperovat a efektivně se množit. Když vaříme pivo, tak
většina těchto látek se do piva dostane ze sladu.
Mohou jimi být minerální prvky důležité během různých enzymatických reakcí, ale zcela nejvíce jimi jsou sloučeniny bohaté na dusík
a fosfor. I když je v mladině výrazně méně dusíkatých látek než cukrů, jedná se pro kvasinky o neméně důležité sloučeniny. Celá práce, kterou kvasinky vykonávají v pivě pro svou obživu, je postavena
na biochemických a enzymatických reakcích. Enzymy jsou složeny
z bílkovin, ty z aminokyselin a ty nezbytně obsahují dusík. Bez dusíku si kvasinky nemají z čeho vyrobit enzymy, které potřebují. Stejně
tak jsou z dusíkatých látek sestaveny další důležité součásti kvasinek a samozřejmě například i DNA. Znamená to tedy, že pokud
není v roztoku dostatek dusíkatých sloučenin, nemohou se kvasinky
dobře množit a pracovat, protože mají sice co jíst, ale nemohou vystavět nové kvasinky ani efektivně samy fungovat. Podobně to platí
i pro fosfor, který taktéž hraje důležitou roli při řadě biochemických
dějů, ale i jako stavební komponenta samotných kvasinek. Důsledky
nedostatku živin – to je přesně to, co pozorujeme na grafu z našeho
experimentu!
Zatímco DME je prostě sušeným extraktem ze sladu, tudíž obsahuje vše potřebné včetně stopových prvků, dusíku a fosforu, tak
dextróza a sacharóza obsahují pouze a jen cukr.
Právě proto ty „jen cukry“ kvasily tak pomalu a nakonec se zastavily,
i když ještě stále bylo dost materiálu ke kvašení. Mohlo by vás tedy
napadnout, proč čistý cukr vůbec kvasil, když kvasinky potřebují dusík, který v něm neměly. Ona to totiž není zcela pravda, že v něm
dusík neměly. Měly. Pocházel ze samotných kvasinek, které jsme nadávkovali. Protože z roztoku nemůže nijak vytěkat, tak tam zůstal.
Staré, vyčerpané mrtvé kvasinky se mohou rozložit (autolyzovat)
a uvolnit svůj obsah do roztoku, díky čemuž zase nové buňky mohou vyrůst. Není tam však tolik živin, aby mohly své počty efektivně
navyšovat a zkvasit účinně pivo. Takové strádání je postupně natolik
vyčerpá, že to doslova vzdají a neprokvasí tak hluboko, jak by měly,
což jsme i viděli. Toť tedy k vysvětlení toho, proč čisté cukry kvasily
tak pomalu.
Jistě jste si ale všimli, že sacharóza prokvasila hlouběji než dextróza,
což zdánlivě nedává žádný smysl, protože dextróza je bezesporu
snáze zkvasitelná. To zřejmě pramení ze samotné nedokonalosti domácího experimentu, protože zatímco mnou použitá dextróza byla
vysoce čistá surovina z kuřičného škrobu, tak sacharóza byla běžný
kuchyňský cukr, který vždy obsahuje jistou míru nečistot z původní
suroviny (cukrové řepy, třtiny). Potom právě mluvíme o různých odstínech cukru a ten nejméně přečištěný cukr zakoupíme jako cukr
hnědý. I cukr bílý, na pohled zcela čistý, stále nečistoty obsahuje
a ukázalo se to jednoduše například tak, že po rozpuštění mého
kuchyňského cukru měl roztok světle žlutou barvu, zatímco skutečně chemicky čistá sacharóza má zcela bezbarvý roztok. Paradoxně
tyto nečistoty (mohli bychom je přirovnat k melase) mohou sloužit
jako živiny, protože obsahují také i dusíkaté látky. Tento drobný rozdíl tedy pravděpodobně vedl k tomu, že na tom byla sacharóza
trochu lépe než dextróza. Je si však stále nutné uvědomit, že i sacharóza prokvasila velmi málo a rozhodně ne zcela, jak by měla.
Důsledky
Tento experiment nám tedy měl především ukázat to, že i když
se často všude zmiňuje během kvašení kolem dokola pořád jen cukr,
tak pro kvašení samotné jsou nezbytné i další látky – zejména du-
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sík a fosfor. Stejně jako se kvašení piva může zaseknout kvůli tomu,
že kvasinky již nemají k dispozici vhodný cukr, tak se může zaseknout kvůli tomu, že postrádají dusík, fosfor, nebo i další živiny jako
jsou stopové prvky.

Heslem dne je tedy: DUSÍK. Často se jeho vliv při kvašení totiž
zapomíná, nebo zlehčuje. Přitom se jedná nezřídka o rozdíl mezi
úspěchem a neúspěchem kvašení, nebo také mezi pivem bez vad
a pivem s nežádoucími chutěmi.

Vzpomínáte si například na doporučení, že bychom nikdy neměli
surogovat více jak 20 % sypání cukrem, jinak to může vést k tvorbě nežádoucích chutí a dokonce předčasnému zastavení kvašení?
Často se uvádí, že kvasinky pak zleniví na jednoduchém cukru
a složitější již nechtějí zpracovávat. Druhá část pravdy je ale právě
v tom, že díky cukru se do mladiny dostává méně živin, jako je dusík
a fosfor (než kdybychom použili slad), které pak kvasinkám mohou
jednoduše chybět. Proto se často při použití výtažků a surogace doporučuje přidávat tzv. „výživu“ pro kvasinky, která právě obsahuje
dusík, fosfor a případně další živiny*. Stejně tak můžeme kvasinkám
pomoci při extrémních podmínkách, jako je například kvašení velmi
silných piv, výživa kvasinek tam může znamenat rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou fermentací.

Pokud jste dokázali záludnou otázku zodpovědět rovnou správně, pravděpodobně kvašení dobře rozumíte. Pokud však ne, nic si
z toho nedělejte! Teď už víte, že nejen cukr je důležitý a že se často
zapomíná na další živiny nezbytné pro zdárné kvašení. Také už víte,
že ověřit svůj nápad experimentem není zas tak těžké, a to ani v domácích podmínkách.

Ze stejných důvodů je pro kvašení vhodné, když se do kvasné nádoby dostane část jemných kalů. Jsou to opět bílkoviny, tudíž živiny.
Proto bychom se měli vyhýbat předávkování např. irským mechem,
protože pokud se zbavíme až příliš mnoho kalů a bílkovin, může to
mít negativní dopady na kvašení.

Když jsme se bavili o tom, že přílišná surogace jednoduchými cukry
může mít negativní vliv na rychlost kvašení a prokvašení, určitě vás
napadlo, jestli oněch nepřekročitelných 20 % je skutečně dobré pravidlo, nebo jestli to celé třeba není jinak. Jestli není problém i méně,
nebo jestli je naopak v pořádku i více. Vše to bude záležet na tom,
kolik dodáme celkově živin ze surovin původem ze sladu. Co takhle
to vyzkoušet experimentem? Ale o tom zase příště...

* Pozn.: Nebojte se však používat cukr na nasycení piva. Tam je situace poměrně jiná,
protože cukru dáváme velmi málo a v pivě se nachází obvykle stále ještě dostatek
živin pro bezproblémové a úplné prokvašení těchto cukrů.
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Radek Michel

EXKURZE

Středověká varna
v Dětenicích
Loupeživý rytíř Artur se svou
skupinou přepadal vsi v okolí
Staré Boleslavi a pobil
každého kromě mladých
panen. Při úplňku vyžadoval
Artur od jedné z panen uvaření
piva podle jeho přísně tajného
receptu – pivo dodávalo chuť
na hříšné neřesti a páchání
násilností. Aby recept zůstal
utajen, nechal vždy panně
vyříznout jazyk. Poté co se dostal
až do oblasti Dětenického
panství, byl poražen Benešem
z Dětenic a Valdštejna, který
Artura uvrhl do dětenické
hladomorny a nechal ho krutě
mučit, dokud neprozradil tajný
recept na zázračné pivo.
zdroj: www.detenice.cz

To je podle pověsti počátek Dětenického pivovaru, který se nachází v Zámeckém resortu Dětenice, jehož součástí jsou také barokní
zámek (v zámeckém parku se o prázdninách konají každý den rytířské turnaje a děti
do 15 let mají vstup zdarma), středověký
hotel a také středověká krčma.
Počátky obce se datují do poloviny 11. století. Ve 13. století zde Beneš z Valdštejna
a Dětenic nechal původní dřevěnou tvrz přebudovat na kamennou gotickou. V 16. století došlo k renezančním přestavbám
a v 18. století došlo k přestavbám v barokním slohu. V roce 1948 byl zámek zestátněn a byla v něm zřízena zvláštní internátní
škola. Od roku 1991 byl zámek prázdný
a chátral. V roce 1998 koupil zámek pan
Ondráček, který jej nechal zrekonstruovat
do jeho barokní podoby.
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Historie pivovaru je samozřejmě úzce svázána s historií zámku a zajímavým momentem
například je, když byl po znárodnění z pivovaru udělán lihovar, což vzhledem k tomu,
že na zámku byla polepšovna, nedělalo
dobrotu, a tak byl posléze zrušen i provoz
lihovaru. Pivovar postupně chátral, až ho
v roce 2000 koupili noví majitelé, kteří zde
obnovili výrobu piva a zřídili středověkou
krčmu.

Sládek Aleš Žamlička nám přiblíží, jak probíhá výroba na replice středověké varny:

3
2
1

Původní varna
z roku 2003
se skládala pouze
z mladinové pánve
1 a scezovací
kádě 3.

zdroj: Aleš Žamlička

PIVAŘ

V té vás přívítají poměrně netradičním: „Deš
se nažrat?“ a v tomto stylu obsluha pokračuje. Celý prostor starého sklepa je osvětlen
pouze svíčkami na stolech.

4
zdroj: Aleš Žamlička

Pokud tedy máte cestu kolem, tak můžete
udělat radost dětem i sobě. A pokud řídíte
tak si obě piva, která zde vaří – světlé i tmavé – můžete koupit s sebou ve středověké
krčmě v nepříliš středověké PET lahvi.

O rok později se přistavěla další mladinová pánev 2, aby se zvýšil výstav piva.

Na půdě pivovaru expozice Muzea piva

scezování

vystírka chmelovar
Středověká krčma

vystírka

chmelovar

Ve varně se vaří především tmavé pivo, a to klasickou infuzí. Každá pánev funguje samostatně a scezovací káď je společná. Vaří se dvě várky po sobě tzn. vystírka na první pánev,
po zcukření dílo do scezovácí kádě. Během scezování vystírka na druhou pánev a po zcukření do prázdné scezovací kádě zbavené mláta. Sladina stéká do té samé pánve, kde bylo
dílo, a tam se pak provádí chmelovar. Obsah každé pánve je cca 250 l, takže celkem
se takto uvaří cca 500 l mladiny. Topí se vyskládaným dřevem a vaří se podle potřeby. V letních měsících každý den na obou varnách (tedy jak na historické replice, tak na Pacovské
varně 4 o obsahu 500 l, kde se vaří klasickou dekokcí na jeden rmut). Každý den se takto
uvaří přibližně 1000 l mladiny.

Jan Doubek
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Vlažné až teplé
• Imperial Stout
• Belgian Quad
• Belgian Strong Ale
• Barley Wine
• Old Ale

°C

14
13
12
11

9
8
7
6
5

2
1

• Sour Ale
• English Bitter
• Strong Ale
• Baltic Porter
• Scotch Ale
• Belgian Ale
• Trappist Ale
Chladné
• American Pale Ale
• Silnější ležáky
(speciální spodně kvašená piva)
• India Pale Ale (IPA)
• Porter

4
3

Sklepní teplota (sedmý schod)

• Bock

10
7,5–10 °C

Denním chlebem běžného pivaře
je otevřít lednici a vytáhnout
jedno „vychlazené“. Zpravidla
nemá ani ponětí o tom, jak
moc vychlazené je, a už vůbec
ne o tom, jak by mělo být.
My domácí pivovarníci si ale
zakládáme na tom, že pivu
rozumíme a chováme se k němu
jako k vlastnímu potomkovi.
Jistě vám tedy neuniklo, že ne
každému pivo sluší stejná
teplota. Když už jsme se dostali
až k hotovému pivu, tak správná
servírovací teplota může vaši
standardní produkci povýšit
až na skutečný degustační
zážitek. Honza Doubek nám
tedy připravil jednoduchou
pomůcku, jak se vyznat
ve správných servírovacích
teplotách jednotlivých druhů
piva. Teplota piva už tak pro vás
nebude nikdy „španělskou
vesnicí“.

• Eisbock

• Lambic/Gueuze
10–13 °C

15

13–15,5 °C

• Dopplebock

4,5–7,5 °C

Vhodná
teplota
servírování
piva

1,5–4,5 °C

PIVAŘ

• Altbier
• Irish Stout
• Sweet Stout
Velmi chladné
• Piva plzeňského typu (ležáky)
• Kölsch
• Belgian Wit
• Hefeweizen
• Berliner Weisse
• American Wheat
Podchlazené
• Americké „Makro“ ležáky
(pokud je vůbec chcete pít)
• Sladový likér (Malt Liquor)
• Lehká a nízkoalkoholická piva

PIVAŘ
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BEETROOT ALE
SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

PETR JIROUŠ

ŘEPA JEDE

5,4 %

36

11
V barvě
se nezobrazuje
přídavek řepy.

O PIVU

INFUZE

Pro ty z Vás, kteří máte rádi zajímavé až nevšední chutě a vůně, a v neposlední řadě také
nevšední barvy. Po vyzkoušení speciálních sladů
typu Carared jsem dospěl k závěru, že je to sice
dobré, ale chtěl jsem vyzkoušet „něco víc“. A tak
jsem začal do díla dávat různé tajemné substance, a jednou z nich je červená řepa. Ti, kterým
se nyní při této představě křiví jazyk, vydržte
a čtěte dál! Ona zmíněná surovina zde hraje zejména roli ozdravného a obarvujícího agenta, spíše než nositele chuti. Dílo je ve výsledku krásně
voňavé, nejdříve Vás nadchne nevšední ovocnost
(mango, banán), po chvíli doprovázená pryskyřičnou travnatostí a závěru Vám poměrně nápadná
hořkost připomene, že se přeci jen jedná o pivo.
Styl

Pink Ale

Mladina

25 l

OG

1,048 | 12,0 %

FG

1,010 |

2,6 %

SUROVINY
Rmutovací

15,0 l

Vyslazovací

19,0 l

vícestupňová

64 °C

40 min

72 °C

20 min

78 °C

CHMELOVAR

90minutový

/
Premiant

50 g

55 min

Irský mech

2g

15 min

Výluh z červené řepy

5 min

›
FERMENTACE

svrchní

Plzeňský

2,40 kg

(44,4 %)

/

Bavorský

1,60 kg

(29,6 %)

4 dny

CaraPils

0,80 kg

(14,8 %)

Citra

45 g

Ječné vločky

0,60 kg

(11,1 %)

Simcoe

45 g

Premiant

50 g

5 dnů

Citra

45 g

2 dny

Simcoe

45 g

Třtinový cukr

Irský mech

2g

Červená řepa

1 kg

Třtinový cukr

< 150 g

Danstar Nottingham

15 °C

4 °C
6 g/L

Minimálně 2 týdny

2 bal.

* Menší resp. mladší řepy vařit odděleně
10–15 minut v 1 L vody a scedit. Při delším varu
přechází do vývaru více řepné chuti.

Máte recept na pivo, se kterým byste se rádi pochlubili? Vaříte nějaký neobvyklý typ piva? Vaříte pivo, které bylo úspěšné na domácí nebo zahraniční soutěži?
Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti se čtenáři Pivaře, tak můžete vyplnit formulář a my váš recept zpracujeme do této podoby.
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Pivovarský kvíz
tohoto čísla Pivaře
Četli jste toto vydání pozorně? Pak by pro vás následující kvíz neměl být žádný problém.
Oveřte si tedy s námi, co jste si ze čtení tohoto časopisu dnes (ne)odnesli...
Více odpovědí je možných.
Každá otázka má alespoň jednu správnou odpověď.
Pokud čtete Pivaře na počítači v programu Adobe Reader,
můžete využít přímo zaklikávání boxu u odpovědí. Pokud
se vám po zakliknutí objeví symbol ✔, vybrali jste správnou
odpověď. Pokud se objeví symbol , znamená to, že jste
vybrali špatnou odpověď. Ti, kterým by tato metoda snad
nefungovala nebo si tyto stránky vytiskli, naleznou dole
na poslední straně kvízu klasický klíč. Všechny správné
odpovědi jsou k nalezení v tomto čísle Pivaře.

1. Kolik IBU přidá studené chmelení?
a.

Přibližně 5–10 jednotek IBU při běžné úrovni chmelení.

b.

Prakticky žádné.

c.

Závisí to na délce studeného chmelení.

d.

Lze snadno vypočítat.

2. Senzorickou (vnímanou) hořkost piva zvyšují
tyto faktory:
a.

iso-α-hořké látky

b.

vysoký zbytkový extrakt (FG)

c.

chmelové polyfenoly

d.

α-hořké látky

e.

nízké prokvašení

f.

složení varní vody

g.

pražené slady

3. Jak se měří hodnota IBU v pivě?
a.

titračně

b.

konduktometricky

c.

spektrofotometricky

d.

kapalinovou chromatografií

PIVAŘ
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4. Pivní styl Saison je také jinak nazýván jako:

10. Systém naražečů, se kterým se můžete setkat u kyvet, je:

a.

Bière de Garde

a.

Click lock

b.

Belgian Blond Ale

b.

Pin lock

c.

Farmhouse Ale

c.

Ball lock

d.

Belgian Pale Ale

d.

Pin ball

e.

Swagelok

f.

lock-to-lock

5. Saison se běžně kvasí při teplotách:
a.

jako ležák

b.

jako běžné ejly

11. Jednou z výhod používání kyvet oproti lahvím je:

c.

při vyšší teplotě než běžné ejly

a.

snadná sanitace

6. Největší část chuťového dojmu z pokrmu či nápoje
je zprostředkováno následujícím smyslem:

b.

nižší pořizovací náklady

c.

větší homogenita nasycení piva

d.

snadná a relativně přesná regulace nasycení

a.

chutí

b.

zrakem

c.

hmatem

12. Abychom zajistili nasycení piva na správnou úroveň,
musíme během nuceného sycení znát:

d.

čichem

a.

teplotu piva před nasycením (pro výpočet množství CO2,
který v pivě již byl z fermentace)

7. STC-1000 může sloužit k:

b.

teplotu piva během sycení

a.

ovládání lednice k dosažení žádané teploty

c.

tlak, který musíme nastavit na redukčním ventilu lahve

b.

řízení výkonu topné spirály na základě měřené teploty

d.

hodnotu zbytkového extraktu v pivě

c.

řízení čerpadla čerpajícího chladící vodu

d.

 vládání dvou lednic najednou k dosažení žádané teploty
o
v každé z nich

13. Cold crashing je:
a.

ochlazení hotového piva na servírovací teplotu

b.

studené vedení fermentace

8. Název „kveik“ popisuje:

c.

tzv. vymražování piva

a.

název stylu tradičních norských farmářských ejlů

d.

ochlazení piva před stočením

b.

v norštině znamená „jalovec“, který se používá pro výrobu
norských farmářských ejlů

c.

pomůcka pro sušení tradičních norských kvasnic

d.

k vasnice používané pro výrobu tradičních norských
farmářských ejlů

9. Norská pivovarská tradice velí,
aby sládek během zakvašení:

14. Účinnější extrakce aromat z chmele při studeném
chmelení dosáhneme při použití:
a.

chmelových pelet

b.

chmelových hlávek

c.

na formě nezáleží

b.

mával větvičkou jalovce k odehnání zlých duchů

15. Když budete mít tři roztoky cukrů o stejné stupňovitosti
(12 °P) – sušený sladový výtažek, dextrózu a sacharózu –
který z těchto roztoků prokvasí nejrychleji?

c.

mával jakoukoliv větvičkou, protože je to hrozná legrace

a.

sušený sladový výtažek

d.

z apsal údaj o původní stupňovitosti mladiny do rodinné
kroniky

b.

sacharóza

c.

dextróza

neprovzdušňoval mladinu

e.

křičel do kvasné nádoby

f.

napsal si na zeď na facebooku: „Jupí! Zakvašeno!“

g.

 oklepal na víko kvasné nádoby kusem dřeva z norské
p
borovice

h.

připil na zdraví krále

16. Který z těchto pivních stylů by měl být servírován
při nejnižší teplotě?
a.

Eisbock

b.

Porter

c.

Pilsner (ležáky plzeňského typu)

d.

IPA

Výsledky: 1a, 2abcdfg, 3cd, 4c, 5c, 6d, 7ac, 8d, 9e, 10bc, 11acd, 12bc, 13d, 14a, 15a, 16c

a.

#2

293–294
295
American
Strong Ale
22B

American
Barleywine
22C

California
Common
19B

277

296
Berliner
Weisse
23A

American
Stout
20B

SILNÉ
AMERICKÉ
EJLY
22

Wheatwine
22D

281–287
Flanders
Red Ale
23B

EVROPSKÉ
KYSELÉ
EJLY
23

AMERICKÉ
PORTERY
A STOUTY
20

American
IPA
21A

Gueuze
23E

Fruit
Lambic
23F

Witbier
24A

Lambic
23D

298

Belgian
Blond Ale
25A

Belgian
Golden
Strong Ale
25A

300–301
#2
#1
302

Blonde
Ale
18A

IPA
21

260–261

262–263
#2
Sweet
Stout
16A

SILNÉ
BRITSKÉ
EJLY
17

Imperial
Stout
20C

267–276
#2

BELGICKÉ
EJLY
24

Scottish
Light
14A
English
Porter
13C

TMAVÁ
BRITSKÁ PIVA
13

257

British
Brown Ale
13B

288–292
#1

English IPA
12C

SVĚTLÁ
PIVA
COMMONWEALTHU
12

British
Golden Ale
12A
256
Belgian
Dark Strong
Ale
26D

Belgian
Tripel
26C

Scottish
Heavy
14B

Dark Mild
13A

English
Barleywine
17D

Trappist
Single
26A

303
#2

TRAPISTICKÉ
EJLY
26

SKOTSKÉ
EJLY
14

Foreign
Extra
Stout
16D

Bière
de Garde
24C

Belgian
Dubbel
26B

Scottish
Export
14C

265

Wee Heavy
17C

American
Pale Ale
18B

Irish Extra
Stout
15C

IRSKÁ
PIVA
15

TMAVÁ
BRITSKÁ
PIVA
16

Old Ale
17B

Specialty
IPA
21B

SILNÉ
BELGICKÉ
EJLY
25

Saison
25B

AMERICKÁ
JANTAROVÁ
A TMAVÁ
PIVA
19

Irish
Stout
15B

Irish
Red Ale
15A

Tropical
Stout
16C

266

259

258

Oatmeal
Stout
16B

British
Strong Ale
17A

278–280

Belgian
Pale Ale
24B

299

SVĚTLÉ
AMERICKÉ
EJLY
18

American
Brown Ale
19C

Oud Bruin
23C
297

264

American
Amber Ale
19A

American
Porter
20A

Double IPA
22A

NĚMECKÁ
PŠENIČNÁ
PIVA
10

EJLY

American
Wheat Beer
1D

255
Strong
Bitter
11C

BRITSKÉ
BITTERY
11

Best Bitter
11B

Weizenbock
10C

254

Dunkles
Weissbier
10B

Weissbier
10A

218–219

Austral.
Sparkling
Ale
12B

Ordinary
Bitter
11A

250–253

240
Kölsch
5B

Cream Ale
1C

Altbier
7B
246
249
Baltic
Porter
9C

AMERICKÁ
PIVA
1

LEŽÁKY
American
Lager
1B

American
Light Lager
1A

MEZINÁRODNÍ
LEŽÁKY
2

220
International Pale
Lager
2A

Czech Pale
Lager
3A

International
Amber
Lager
2B

Czech
Premium
Pale Lager
3B

231–234
Czech
Amber
Lager
3C

SVĚTLÉ
SLADOVÉ
EVROPSKÉ
LEŽÁKY
4

Munich
Helles
4A

German
Helles
Exportbier
5C

Helles Bock
4C

239
Czech Dark
Lager
3D

SVĚTLÁ
HOŘKÁ
EVROPSKÁ
PIVA
5

German
Leichtbier
5A

International Dark
Lager
2B

ČESKÉ
LEŽÁKY
3

221–230

Doppelbock
9A

SILNÉ
EVROPSKÉ
LEŽÁKY
9

Eisbock
9B

POLOTM.
HOŘKÁ
EVROPSKÁ
PIVA
7
Kellerbier
7C

German
Pils
5D

POLOTM.
SLADOVÁ
EVROPSKÁ
PIVA
6

241

235–238
#2

Vienna
Lager
7A

Munich
Dunkel
8A

Dunkles
Bock
6C

Historical Beer 27 (Roggenbier)

304

Brett Beer 28A

305

Spice, Herb, or Vegetable Beer 30A
Alternative Grain Beer 31A
Classic Style Smoked Beer 32A

Recepty v Pivařce a Pivaři dle BJCP 2015

Schwarzbier
8B

247
Rauchbier
6B

242–244
#1

248

245

Märzen
6A

Festbier
4B

TMAVÉ
EVROPSKÉ
LEŽÁKY
8

bez stylu
dle BJCP

306–312
313
314–315

Red Ale / Pink Ale

316 #2

Czech IPA

317
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Stav ke dni 1. 8. 2017

Cech domácích pivovarníků, z. s.
KONTAKT:

cech.pivo@gmail.com

WEB:	
www.homebrewmap.com/cech-domacich-pivovarniku
		
Zde najdete veškeré informace o Cechu – přihlášku, aktuální stanovy,
pravidla udílení hodností, členské výhody apod.

FCB:

www.facebook.com/cech.pivo

Uzavřená skupina:	www.facebook.com/groups/cech.pivo
		
Je zřízena POUZE PRO ČLENY Cechu a slouží ke komunikaci členů
mezi sebou a s Cechovní radou.

Členský příspěvek:

5

14

3
10

33
40
19

50 Kč/rok (100 Kč při objednání průkazu)

7
14
13

13
29

1

15
25

1

2

Proč se (ne)stát členem Cechu
V diskuzích se členy i nečleny Cechu jsem zaznamenal několik otázek či výhrad, které se opakují, a proto
bych je rád zde zmínil. Potěšilo by mne kdyby vás má vysvětlení a úvahy dovedly k zamyšlení nad tím, jestli
je pro vás členství v Cechu opravdu zbytečné, nebo vás nějak omezuje. Nebo, jestli naopak nebude vaše
členství přínosem pro domovarnickou komunitu a pro prosazení cílů Cechu, které mohou korespondovat
s vašimi aktivitami. Čím větší Cech bude, tím větší je pravděpodobnost, že dokážeme něco změnit.

SNAHY O ORGANIZACI BYLY A NEUSPĚLY
To je pravda, ale my jsme, myslím, životaschopnost tohoto projektu
už dokázali. Za necelý rok má Cech přes 240 členů (což je, pokud
jsem správně pochopil informace na webu minipivo.cz, více řádných
členů než má Českomoravský svaz minipivovarů).

BOJÍM SE, ŽE SE NA MNE ZAMĚŘÍ DOZORUJÍCÍ ORGÁNY
Cech se chová v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Evidence členů Cechu je neveřejným dokumentem a nikdo, kromě
zodpovědných osob (předseda a člen rady zodpovědný za udílení
hodností), k ní nemá přístup.

Cech pořádá domovarnické akce, umožňuje členům i nečlenům sebevzdělávání. Třem soutěžím dal v roce 2017 ceny pro oceněné.

Cech nezveřejňuje žadné informace o členech. Cech nepředává
žádné osobní údaje třetím osobám. Abyste mohli čerpat výhody,
tak máte přiděleno unikátní členské číslo – to je jediná informace,
kterou partneři dostanou, jestli jim poskytnete další informace je jen
na vás a na jejich podmínkách čerpání výhod, které čerpat můžete
a nemusíte.

Ač máme v Cechu jen symbolický členský poplatek, tak má Cech
přesto výrazně plusový stav účtu. A to i přesto, že cechovní Radové
objeli několik soutěží a také prezentaci Pivařky na Světě knihy, aby
podpořili činnost Cechu a povědomí o něm. Žádná z těchto účastí
se neprojevila ve výdajích Cechu. A to se na Světě knihy vytočili dva
sudy piva zdarma, které dva domovarníci (jeden člen a jeden tehdy
teprve budoucí člen) zdarma darovali.

Zároveň není podmínkou členství jakákoli forma veřejné prezentace
členství. To je pouze na každém členu, jestli bude nebo nebude prezentovat své členství nebo udělené hodnosti.
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ZE ČLENSTVÍ NEMÁM ŽÁDNÝ PROFIT
Už teď můžete nakoupit suroviny výhodněji nebo jít za zábavou se slevou. Semináře, které pro nás rezervuje VÚPS, jsou se slevou díky tomu,
že jsme organizování a naplníme kapacity. Slevu nám také často
poskytuje beeracademy na své kurzy a například u rekvalifikačního
kurzu to byla téměř 8000korunová sleva, i když je členský poplatek
pouhých 50 Kč. Věříme, že počet výhod bude časem narůstat.
Zatím máme jen pár partnerů, kteří nám v podstatě všichni nabídli
spolupráci sami!!!
Každý z vás může oslovit svého oblíbeného dodavatele, jestli nechce poskytnout členům Cechu nejakou výhodu, a pokud by měl
zájem, tak nás s ním spojit.
NELÍBÍ SE MI STANOVY
Původní laické stanovy nám upravil odborník na problematiku spolků resp. neziskových organizací. Cech je stále novým spolkem, jehož
struktura a organizace musí vyzrát a určitě se ještě mnohokrát změní
– podle potřeb, požadavků a možností členů i orgánů Cechu.
Vzhledem k celorepublikové působnosti Cechu jsme zatím největší
zodpovědnost za chod Cechu svěřili Cechovní radě. V této fázi jsme,
protože jsme roztroušeni po celé ČR, neuvažovali jako o reálné možnosti podmínit fungování Cechu valnou hromadou, o které si myslíme,
že bude mít problem se schopností usnášení.
Tato situace a podoba stanov není neměnná. Na setkání členů Cechu
v Kostelci nad Černými lesy chceme tuto problematiku probrat. Pokud
bude významná snaha o změnu stanov, tak stanovy rádi upravíme.
NELÍBÍ SE MI HODNOSTI
Hodnosti nejsou podmínkou členství. Člen se nemusí o hodnost ucházet, člen bez hodnosti má stejná práva a povinnosti jako ten s hodností, resp. od člena s hodností Mistr a výše se naopak očekává větší
angažovanost na chod Cechu, publikační činnost apod.
Hodnosti jsou jistou alternativou domovarnických soutěží. Liší
se v tom, že cechovní hodnost není jednorázovou akcí! Hodnost by
měla odpovídat dlouhodobé konzistenci kvality vyrobených piv. Proto je také v pravidlech dána Cechovní radě možnost požádat člena
s hodností jednou za rok o další aktuální vzorky.

JSEM ZE SLOVENSKA
Cech vznikl primárně pro české hombrewery, ale protože někteří
slovenští domovarníci projevili zájem o členství, tak jsme se snažili
zjistit, co na to říká právo. Ukázalo se, že není problém, aby byli
členy českého Cechu slovenští občané.
Pokud se sejde dostatečné množství slovenských členů, tak je možnost vytvořit slovenskou Cechovní skupinu, která může fungovat víceméně samostatně s naší podporou a radou. Tato skupina se může
více zaměřit na hledání možností výhod oslovením slovenských partnerů. Může vyhledávat kurzy a školení na Slovensku, může organizovat setkání slovenských členů, atd., atd.
Jedním ze stávajících partnerů je také slovenský e-shop, který členům
poskytuje slevu.
NEVAŘÍM, VAŘÍM MÁLO. UVAŽUJI O ZALOŽENÍ
MINIPIVOVARU. UŽ VAŘÍM V KATEGORII MINIPIVOVAR.
Důležité pro členství je hlavně to, že je vám blízká myšlenka vaření
piva doma, že o něm uvažujete nebo jste s ním začínali a pak se posunuli dál. Důležité je, že jsou vám blízké cíle a záměry Cechu, které
jsou zveřejněny na cechovním webu. Při schvalování členství nehodnotíme, jestli opravdu vaříte pivo, v jakém objemu ho vaříte apod.
UŽ JSTE NĚCO UDĚLALI S TÍM LIMITEM?
Nemyslíme si, že jsme schopni s limitem něco okamžitě udělat. Myslíme si, že toto je nejnáročnější a nejdlouhodobější úkol, který před sebou máme. A široká členská základna může být jedním z pádných
argumentů, který nám může pomoci.
V září na cechovní akci Černokostelecký žejdlík oficiálně podepíšeme prohlášení pod peticí za změnu zákona a zároveň zahájíme sběr
podpisů. Každý z vás se může připojit a pomoci se sběrem podpisů.
MOHU SE ZÚČASTNIT AKCÍ ORGANIZOVANÝCH CECHEM,
I KDYŽ NEJSEM ČLENEM CECHU?
Pokud není u akce jednoznačně uvedeno, že je určena pouze pro členy Cechu, tak se jí mohou zúčastnit i nečlenové. Pokud je ovšem omezená kapacita a dojde k vyšší poptávce, tak mohou být upřednostněni
členové Cechu – tato možnost by byla součastí informací o akci.
Radek Michel, předseda Cechu
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Překlad BJCP 2015
Úvodní slovo

Pokud jste se někdy zajímali o různé pivní styly, jistě jste někde cestou narazili na BJCP Style Guidelines. Jedná se pravděpodobně
o nejkomplexnější a nejuznávanější zdroj informací o pivních stylech
a jejich charakteristikách. I tak vyvolává někdy tato metodika spory.
Někteří ji označují pejorativně jako „foršrift stylových puristů, který
splácalo pár Amíků“, druzí tomuto průvodci bezmezně věří a doslovně ho následují. Hádejte, kdo z nich má pravdu? Nikdo...
Oba tábory totiž nepochopili bytostnou podstatu tohoto materiálu. Tento průvodce pivními styly nebyl nikdy myšlen jako „návod
na ideální exemplář“. Nikdy ani neměl omezovat pivovarníky
v tom, co mají do piva dávat, jak má chutnat a vůbec v ničem.
Účelem je pouze zachytit pivní styly tak, jak se v současnosti běžně
vaří a jak se vyvíjely. Ony se budou samozřejmě vyvíjet dále, a tak
je více než jasné, že se po aktuálním vydání z roku 2015 časem
dočkáme i dalších aktualizací (proto se za ně také dává ročník
vydání). Pak také musíme mít na mysli, že BJCP je organizace, jejíž
primární činností je vzdělávání a organizace pivních degustátorů/
soudců. Pro ně je to vodítko, jak rozdělit soutěžní vzorky tak, aby
se nestávalo, že v jedné kategorie soutěží naprosto odlišné pivní
styly. Nemusí to nutně znamenat, že má být soutěžní kategorie
určená jediným stylem, ale třeba rodinou pivních stylů, ve kterých
lze očekávat podobné prvky.
Průvodce je to nesmírně mocný, poněvadž vás může navést i ve vodách neprozkoumaných. Pokud jste daný pivní styl nikdy nepili, tak
se může jednat o jednu z mála možností, jak se s ním dostat do kontaktu a také návod k tomu, jaký komerční exemplář byste si měli
zkusit nalézt. Ten totiž bude nejen slovy ale i chutí, vzhledem a vůní
ztělesňovat podstatu stylu tak, jak je pivovarníky dnes uchopen. To
ale neznamená, že se nemůžete vydat vlastní cestou.
Berte to tedy pouze opravdu jako to, co to je – průvodce, který vás
provede tím, čím pivní styly dnes jsou. Každý zapálený pivovarník
pak má možnost (téměř povinnost) se pokusit každé pivo uchopit
do vlastních rukou a vdechnout mu svou vlastní duši.
Do dnešního dne bylo dostupných pouze několik málo přeložených
pivních stylů roztroušených většinou na stránkách soutěží jako jsou
MHM a Prague Homebrewing Competition. Čeští čtenáři si však jistě zaslouží mít snazší přístup k takovému materiálu, který se v dobrých rukách může stát cenným přírůstkem do teoretického základu.
Nezbylo tedy, než se do překladu pustit a vy si teď můžete přečíst
prvních více než 20 pivních stylů. Další budou následovat v příštím
čísle a pevně věřím, že během několika čísel pokryjeme celé BJCP
Guidelines 2015. Organizace BJCP velmi vítá snahu o lokální překlady, a tak nebylo velkým problémem získat jejich svolení k překladu a následnému publikování pro nekomerční účely. Vy se tak teď
můžete vychutnat výsledek této práce.

Několik poznámek
k českému překladu
Překládat takový objem textu je poměrně náročné, což si asi dokážete
představit. Zároveň jsem se nechtěl spokojit s doslovným překladem
„á la google překladač“. Překlad pak musí probíhat minimálně
dvoukolově – tj. první text přeložíte víceméně doslovně z angličtiny
do „tatarštiny“ a v druhém kole se pokusíte „tatarštinu“ počeštit.
Snadno se stane, že některá věta vám unikne a zůstane na půli cesty.
Pokud nějakou nesrozumitelnou formulaci v textu stále naleznete,
neváhejte mě kontaktovat a rád ji změním dříve, než vydáme
kompletního průvodce (po dokončení celého překladu). Neočekávejte
tedy doslovný překlad, protože ten může být ironicky ten nejméně
přesný. Originál je často psaný velmi květnatě a některé pasáže by
v doslovném překladu byly jen stěží srozumitelné. Snažil jsem se však,
aby byl v překladu zachován veškerý originální kontext a vyznění.
Překlad takového textu sebou také nese jistý jazykový souboj – pro řadu
pivních stylů si domovarníci zvykli používat anglické názvy, protože
v podstatě existuje jen minimum literatury, která by se zabývala pivní
rozmanitostí v takové míře a v českém jazyce. Dochází tak často
k poměrně násilným amerikanismům, které nemají často ani skutečný
důvod. Na druhou stranu bych se určitě nerad vydal cestou doslovného
překladu a znásilnit anglický bitter do českého „hořčáku“, nebo nazývat
anglický mild jako „britský jemný“. To by jistě neprospělo nikomu.
Budu se tedy snažit balancovat někde mezi a neurazit ani jednu stranu.
Uvidíme, jak se to povede. Jak to ale s jazykem bývá, tak on si svou
cestu najde. V tomto překladu se setkáte s překlady názvů do češtiny,
tak někdy i například v závorkách s anglickým originálním názvem,
protože mnoho z vás je zvyklých je vídat. Pokud se jedná o původní
anglický název, budu se snažit držet i originálních pravidel (zejména
velká písmena). Budete se tak zde setkávat s počeštěným „ejl“, s čímž
také souvisí, že budu tyto styly skloňovat v mužském neživotném rodě
jako „ten ejl“. IPA tu tedy nebude ta (jak si někteří zvykli), ale bude ten,
protože i když zkratka může v češtině připomínat tvar ženského rodu,
tak v celém znění je to stále ten „India Pale Ale/ejl“ (budeme se tak
v otázce rodů iniciálových zkratek řídit Pravidly českého pravopisu ).
Na závěr bych rád zmínil jednu konkrétní záležitost, která není ani
v anglických BJCP komentována, i když se hojně využívá. Tento
průvodce rozeznává celou škálu intenzit (vůně, chutě apod.).
V anglickém originálu je škála od nejslabší po nejsilnější následující:
low, medium-low, medium, medium-high, high, very high. Logicky
tak nastává konflikt v překladu, protože v češtině chápeme rozdíl
mezi vyšší střední a středně vysokou. Proto jsem se rozhodl důsledně
v překladu následovat český ekvivalent této škály ve znění: nízká, nižší
střední, střední, vyšší střední, vysoká, velmi vysoká.
BJCP Beer Style Guidelines – 2015 Edition
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3A ČESKÝ SVĚTLÝ LEŽÁK (CZECH PALE LAGER)
OG
1,000

/ FG
1,010

1,020

1,030

1,008–1,014

1,040

1,050

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

1,110

50

60

70

80

90

100

110

1,120

1,028–1,044

IBU
0

10

20

30

40

120

20–35

ABV
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3,0–4,1

EBC
0

10

20

30

40

50

60

70

80

6–12

CELKOVÝ DOJEM
Hořký, český světlý ležák s lehčím tělem, bohatý, osvěžující, chmelový s obvyklými chutěmi silnějšího českého prémiového ležáku (Czech Premium Pale
Lager) v lehce méně intenzivním provedení, s nižším obsahem alkoholu
a slabším tělem.
AROMA
Střední až středně vysoká chlebnatá sladové vůně s nižším až středním kořenitým, květinovým a bylinným chmelovým aromatem. Úroveň vyvážení mezi
sladem a chmelem se může lišit. Slabý náznak karamelu je akceptovatelný.
Nízký (ale nikdy dotěrný) diacetyl, nebo velmi nízké ovocné chmelové estery jsou akceptovatelné, ale nemusí být přítomny. Žádné sirné aroma.
VZHLED
Světle zlatá až temně zlatá barva. Brilantně čiré až průzračné. Dlouhotrvající a krémová bílá pěna.
CHUŤ
Nižší střední až střední bohatě chlebnatá sladová chuť se zakulaceným
a chmelovým závěrem. Nízká až vyšší střední kořeněná nebo bylinná chmelová chuť. Hořkost je výrazná ale nikdy hrubá. Bohatý v chuti a osvěžující.
Nízký diacetyl a ovocné estery jsou akceptovatelné, ale nemusí být přítomny
a nikdy by neměly vyčnívat.

POROVNÁNÍ STYLŮ
Jedná se o slabší a osvěžující variantu českého prémiového ležáku (Czech
Premium Pale Lager) učenou ke každodenní konzumaci s nižším tělem a intenzitou než jeho silnější kolega „ležák“.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–35
SRM 3–6 / EBC 6–12
OG
1,028–1,044 / 7,1–11,0 °P
FG
1,008–1,014 / 2,1–3,6 °P
ABV 3,0–4,1 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Březňák Světlé výčepní pivo
• Notch Session Pils
• Pivovar Kout na Šumavě Koutská 10°
• Únětické pivo 10°
ŠTÍTKY
slabší, světlé, spodně kvašené, ležené, střední Evropa, tradiční styl, světlý
ležák, hořké, chmelové

POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo. Střední říz.
KOMENTÁŘE
Český název tohoto stylu je světlé výčepní pivo (dle české legislativy, pozn.
red.).
HISTORIE
V roce 1842–1843 uvařil Josef Groll původně dva typy piva – výčepní
a ležák, přičemž produkce slabšího výčepního byla přibližně dvojnásobná
než ležáku. Evan Rail předpokládá, že piva měla stupňovitost 10 a 12 °P,
ale výčepní varianta mohla být i slabší. Tento styl je v současnosti nejvíce
konzumované pivo v Česku.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Měkká voda s nízkým obsahem síranů a uhličitanů, chmel charakteru ŽPČ,
český plzeňský slad, české spodní kvasinky. Voda s nízkým obsahem iontů
způsobuje jemný a zakulacený chmelový charakter i při velkých používaných dávkách chmele.
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3B ČESKÝ PRÉMIOVÝ SVĚTLÝ LEŽÁK (CZECH PREMIUM PALE LAGER)
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CELKOVÝ DOJEM
Bohatý, charakteristický světlý český ležák se znatelným sladovým a chmelovým charakterem a dlouhým a zakulaceným dozníváním. Komplexní, ale
vyvážené a osvěžující pivo. Sladové chutě jsou na ležák typu Pilsner komplexní a hořkost je vysoká, ale čistá bez ulpívající drsnosti, což pivu dává
zakulacený dojem, který zvyšuje pitelnost.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Měkká voda s nízkým obsahem síranů a uhličitanů, Žatecký poloraný červeňák, český plzeňský slad, české spodní kvasinky. Voda s nízkým obsahem
iontů způsobuje jemný a zakulacený chmelový charakter i při velkých používaných dávkách chmele. Hořkost některých komerčních zástupců stylu v posledních letech klesla, i když ne tak hodně jako u řady německých ležáků.

AROMA
Střední až středně vysoká chlebnatá sladová chuť s nižším až vyšším středním kořenitým, květinovým a bylinným chmelovým aromatem. Úroveň vyvážení mezi sladem a chmelem se může lišit, avšak jejich souhra je bohatá
a komplexní. Lehký diacetyl, nebo velmi nízké ovocné chmelové estery jsou
akceptovatelné, ale nemusí být přítomny.

POROVNÁNÍ STYLŮ
Sytější barva, bohatší sladové tělo než německé ležáky (German Pils) s plnějším dozníváním a čistším a jemnějším dojmem. Silnější než Český světlý
ležák / Czech Pale Lager.

VZHLED
Zlatá až temně zlatá barva. Vynikající čirost. Hustá, dlouhotrvající a krémová bílá pěna.
CHUŤ
Bohatá, komplexní, sladová chlebnatost kombinovaná se znatelnou, ale jemnou a zakulacenou hořkostí a květinovým a kořenitým chmelovým aromatem.
Sladové a chmelové chutě jsou střední až vyšší střední intenzity. Tělo může
obsahovat lehký dotek karamelu. Hořkost je výrazná ale nikdy hrubá a ulpívající. Dlouhé doznívání může být balancováno směrem ke chmelu nebo
sladu, ale nikdy ne agresivně směřováno na jednu stranu. Nízký až střední
diacetyl a nízké chmelové estery jsou tolerovatelné, ale nemusí být přítomny.
POCIT PO NAPITÍ
Střední tělo. Nízký až střední říz (nasycení).
KOMENTÁŘE
Obecně patří do rodiny ležáků plzeňského typu, nebo také Pilsner. Tento
styl je kombinací stylu světlý ležák (11–12,9 °P) a světlé speciální pivo
(13–14,9 °P) (pozn. red. dle české legislativy). V Česku je často jako
„Plzeň/plzeňské“ nazýván pouze Pilsner Urquell, i když je celosvětově běžně využíváno slovo „Pilsner“ pro všechny ležáky plzeňského typu. Kvasnicová verze těchto ležáků je v Česku taktéž oblíbená. Může být kroužkovaná,
nebo jsou přidány čerstvé kvasinky po kvašení. Tyto varianty jsou občas
kalné s jemnou kvasnicovou chutí a zvýšeným chmelových charakterem. Moderní příklady tohoto stylu se liší vyvážením sladu a chmelu a mnoho z nich
není tak nachmelených jako Pilsner Urquell.

PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
30–45
SRM 3,5–6 / EBC 7–12
OG
1,044–1,060 / 11–14,7 °P
FG
1,013–1,017 / 3,3–4,3 °P
ABV 4,2–5,8 %
KOMERČNÍ PIVA
• Bernard Sváteční ležák
• Gambrinus Premium
• Kout na Šumavě Koutská 12°
• Pilsner Urquell
• Pivovar Jihlava Ježek 11°
• Primátor Premium
• Únětická 12°
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, spodně kvašené, střední Evropa, tradiční styl,
plzeňský ležák, vyvážené, chmelové

HISTORIE
Za vynálezce tohoto piva, a tak i pivního stylu, je považován bavorský sládek plzeňského pivovaru Josef Groll, který uvařil první várku tohoto piva
roku 1842 v nově postaveném měšťanském pivovaru v Plzni. Od té doby je
historie tohoto stylu úzce spjata s plzeňským pivovarem a značkou Pilsner
Urquell.
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3C ČESKÝ POLOTMAVÝ LEŽÁK (CZECH AMBER LAGER)
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CELKOVÝ DOJEM
Druh českého ležáku s důrazem na slad a s chmelových charakterem, který může být nízký až poměrně výrazný. Sladové chutě mohou mít různou
podobu, což vede k různým interpretacím tohoto stylu, které se pohybující
od sušší, chlebnaté a lehce sušenkové až po sladší a trochu karamelovou.
AROMA
Středně intenzivní bohatě sladové aroma, které může být buďto chlebnaté,
nebo mohou dominovat i produkty Mailardovy reakce, nebo karamelovost
a sladkost („cukrkandl“). Kořenitý, květinový nebo bylinný chmelový charakter může být žádné až střední intenzity. Čistý charakter ležáku, i když nízké
ovocné estery (peckoviny nebo bobuloviny) mohou být přítomny. Diacetyl
může být přítomen v malé míře, nebo vůbec.
VZHLED
Sytě jantarová až měděná barva. Průhledný až jasně čirý. Vysoká krémově
smetanová dlouhotrvající pěna.
CHUŤ
Dominuje komplexní sladová chuť (střední až vyšší střední), i když její povaha se může lišit od suché s produkty Mailardovy reakce ke karamelové
až téměř sladké. Některé exempláře mají sladový charakter připomínající
cukrovinky až grahamové celozrnné sušenky. Nízká až střední kořeněná
chmelová chuť. Zřejmá, ale čistá chmelová hořkost vyvažuje závěr. Jemné
švestkové nebo bobulové estery mohou, ale nemusí být přítomny, stejně jako
nízký diacetyl. Bez pražené sladové chuti. Závěr se může lišit od suchého
a chmelového až k poměrně sladkému.

POROVNÁNÍ STYLŮ
Tento styl může být podobný vídeňskému ležáku, ale s chmelovým charakterem žateckého červeňáku. Také se může blížit anglickému bitteru, ale s výrazně bohatší a s více silně karamelovým charakterem. Verze z velkých pivovarů jsou obecně podobné českému prémiovému ležáku (Czech Premium
Pale Lager) s lehce tmavší barvou, více sladovou chutí a jsou méně chmelené. Verze z menších pivovarů jsou naopak často s výrazným chmelových
charakterem, komplexně sladová a se zbytkovou sladkostí.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–35
SRM 10–16 / EBC 20–32
OG
1,044–1,060 / 11,0–14,7 °P
FG
1,013–1,017 / 3,3–4,3 °P
ABV 4,4–5,8 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Bernard Jantarový ležák
• Pivovar Vysoký Chlumec Démon
• Primátor polotmavý 13°
• Strakonický Dudák Klostermann polotmavý ležák 13°
ŠTÍTKY
běžně silné, polotmavé, spodně kvašené, ležené, střední Evropa,
tradiční styl, polotmavý ležák, vyvážený

POCIT PO NAPITÍ
Střední až vyšší střední plnost. Jemné a zakulacené, často s jemnou krémovostí. Střední až nižší říz.
KOMENTÁŘE
České jméno tohoto pivního stylu je polotmavé pivo. Tento styl je kombinací
českých stylů polotmavý ležák (11–12,9 °P) a polotmavé speciální pivo
(13–14,9 °P). (dle české legislativy, pozn. red.)
HISTORIE
Ležák vídeňského stylu, který je stále vařen v Česku. Díky boomu malých
pivovarů se zvýšil počet exemplářů tohoto stylu.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Především plzeňský a karamelový slad, avšak slady vídeňský a mnichovský
mohou být taktéž použity. Voda s nízkým obsahem minerálů, chmely typu
žateckého červeňáku, české ležákové kvasinky.

BJCP Beer Style Guidelines – 2015 Edition

|

© Cech domácích pivovarníků, z. s., 2017

3D ČESKÝ TMAVÝ LEŽÁK (CZECH DARK LAGER)
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CELKOVÝ DOJEM
Bohatý tmavý sladový český ležák s praženým charakterem, který může být
neznatelný až poměrně nápadný. Sladový se zajímavým a komplexním chuťovým profilem. Různé úrovně chmelení umožňují rozličné interpretace.
AROMA
Středí až vyšší střední bohatá, sytá, občas sladká sladovost s možnými prvky, jako je chlebová kůrka, toust, ořechy, kola, tmavé ovoce nebo karamel.
Charakter praženého sladu, jako je třeba čokoláda nebo slazená káva,
se může lišit v intenzitě od žádné až po střední. Nikdy by však neměla přebíjet charakter základních sladů. Možné je slabé kořeněné chmelové aroma.
Nízká úroveň diacetylu a ovocných esterů (švestky, bobuloviny) může být
přítomna.
VZHLED
Tmavě měděná až téměř černá barva, často s červenými nebo granátovými
odlesky. Průhledné až jasně čiré. Vysoká smetanovo krémová až bronzová
trvanlivá pěna.
CHUŤ
Dominuje střední až vyšší střední sytá a komplexní sladovost, typicky se sladovými produkty Maillardovy reakce a slabou až střední zbytkovou sladovou sladkostí. Můžou být také cítit sladové chutě, jako jsou karamelová,
toustová, ořechová, lékořicová, sušeného tmavého ovoce, čokolády nebo
kávy s nízkým až středním praženým charakterem. Kořeněná chuť chmele
je neznatelná až nižší střední. Chmelová hořkost je nižší střední až střední,
avšak měla by být rozpoznatelná. Vyvážení chutí se může různit od důrazu ke sladu po poměrně dobře vyvážené až k mírnému důrazu na chmel.
Nízký až střední diacetyl a jemné švestkové nebo bobulové estery můžou
být přítomny.
POCIT PO NAPITÍ
Tělo je střední až vyšší střední plnosti, avšak bez toho, aby působilo těžkopádně a přeslazeně. Středně krémová textura. Uhlazené. Nižší až střední
říz. Silnější verze mohou být mírně hřejivé po alkoholu.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Nejčastější je sypání tvořeno plzeňským sladem a tmavými karamelovými
slady s přídavkem odpluchovaných pražených sladů, ale používání mnichovského a vídeňského sladu je taktéž vhodné. Voda s nízkým obsahem
minerálů, chmel žateckého typu, české ležákové kvasnice. Jakékoli přítomné
ovocné estery pocházejí typicky ze sladu, nikoli z kvasnic.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Toto pivo je českým ekvivalentem tmavého ležáku, pohybujícího se charakterem od Munich Dunkelu až k Schwarzbieru, obvykle však s výraznější
sladovostí a chmelovým charakterem (aroma, chuť anebo hořkost).
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
18–34
SRM 14–35 / EBC 28–69
OG
1,044–1,066 / 11,0–16,1 °P
FG
1,013–1,017 / 3,3–4,3 °P
ABV 4,4–5,8%
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Bohemian Brewery Cherny Bock 4%
• Budweiser Budvar B:Dark tmavý ležák
• Devils Backbone Morana
• Kout na Šumavě Koutský tmavý speciál 14°
• Notch Černé Pivo
• Pivovar Březnice Herold
• U Fleků Flekovský tmavý 13° ležák
ŠTÍTKY
běžně silné, tmavé, spodně kvašené, ležené, střední Evropa, tradiční styl,
tmavý ležák, vyvážené

KOMENTÁŘE
Tento styl je kombinací českých stylů tmavý ležák (11-12,9°) a tmavé speciální pivo (13-14,9°). Moderní verze jsou sušší a mají vyšší hořkost, zatímco
u tradičních verzí se pohybuje hořkost mezi 18 a 20 jednotkami IBU s vyvážeností do vyšší sladkosti.
HISTORIE
Pivovar U Fleků funguje v Praze již od roku 1499. Mnoho nových malých
pivovarů teď tento styl vaří.
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4A MUNICH HELLES
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CELKOVÝ DOJEM
Čistý sladový zlatě zbarvený německý ležák s hebkou obilně sladkou sladovou chutí a jemným suchým závěrem. Jemně kořeněná, květinová či bylinná
chmelovost a umírněná hořkost vyvažují pivo směrem ke sladovosti, ne však
sladkosti, čímž jej činí osvěžujícím každodenním nápojem.

POROVNÁNÍ STYLŮ
V poměru sladovosti a hořkosti je Helles podobné stylu Munich Dunkel,
avšak je méně sladce-sladové a raději světlé než tmavé. Oproti německým
Pils má silnější tělo a méně výraznou chmelovost. Podobný sladový profil
jako německé Exportbier, avšak s menším důrazem na chmelovost.

AROMA
Střední obilně sladké sladové aroma. Nízké až nižší střední kořeněné, květinové nebo bylinné chmelové aroma. Ačkoli je žádoucí čisté aroma, velmi
nízký dotek DMS v pozadí není vadou. Příjemný čistý kvasný profil s dominujícím sladem. Nejčerstvější vzorky budou vonět více sladce – sladově.

PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
16–22
SRM 3–5 / EBC 6–10
OG
1,044–1,048 / 11,0–11,9 °P
FG
1,006–1,012 / 1,5–3,1 °P
ABV 4,7–5,4 %

VZHLED
Středně žluté až světle zlaté. Čiré. Dlouhotrvající krémová bílá pěna.
CHUŤ
Z počátku je chuť středně obilně-sladká s jemným a zakulaceným dojmem
v ústech, který je podpořen nízkou až nižší střední chmelovou hořkostí. Závěr je jemný a suchý, ne ostrý a pronikavý. Nízká až nižší střední kořeněná,
květinová nebo bylinná chmelová chuť. Slad dominuje chuti v závěru i doznívání, chmel by však měl být zřetelný. V chuti by se neměla projevovat žádná
zbytková sladkost, ale pouze dojem sladovosti s umírněnou hořkostí. Velmi
čerstvé vzorky se mohou zdát sladší díky čerstvému bohatému sladovému
charakteru, který během zrání slábne. Čistý kvasný profil.

KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Augustiner Lagerbier Hell
• Bürgerbräu Wolznacher Hell Naturtrüb
• Hacker-Pschorr Münchner Gold
• Löwenbraü Original
• Paulaner Premium Lager
• Spaten Premium Lager
• Weihenstephaner Original
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, spodně kvašené, ležené, střední Evropa, tradiční styl,
světlý ležák, sladové

POCIT PO NAPITÍ
Střední tělo. Střední říz. Jemný charakter dobře odleželého piva.
KOMENTÁŘE
Helles je ukázkou prokvašeného piva z plzeňského sladu, které není příliš
sladké, ale raději se zaměřuje na sladovou chuť, kterou doplňuje chmelová
hořkost v podpůrné roli. Exportní exempláře mohou rychle ztrácet svůj bohatý sladový charakter, což často vede ke sladkosti. Helles vyráběný přímo
v Mnichově je obvykle ve všech ohledech lehčí než exempláře vařené mimo
Mnichov, které mohou být více pronikavé s výraznějším tělem, chutí i chmelovým charakterem.
HISTORIE
Pivo Helles vzniklo v Mnichově v roce 1894 v pivovaru Spaten, aby mohlo
soupeřit s ležáky plzeňského typu. Momentálně jde o nejpopulárnější styl
v jižním Německu.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Kontinentální plzeňský slad, tradiční německé jemně hořké chmely typu žateckého červeňáku, čistě prokvášející německé ležákové kvasinky.
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5B KÖLSCH
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CELKOVÝ DOJEM
Čisté, svěže řízné, jemně vyvážené pivo obvykle s velmi jemným ovocným
a chmelových charakterem. Tlumená sladovost vede k příjemnému dobře
prokvašenému a osvěžujícímu doznívání. Čerstvost je u tohoto piva velmi důležitá, protože delikátní charakter může se zráním rychle upadat. Obvyklá
je brilantní čirost.
AROMA
Nízké až velmi nízké sladové aroma s obilno-sladkým charakterem. Příjemné
jemné ovocné aroma z kvašení (jablko, višně nebo hruška) je akceptovatelné, ale nemusí být přítomno. Nízké květinové, kořenité nebo bylinné chmelové aroma je volitelné a není mimo stylové hranice. Některé kvasničné kmeny
mohou dodávat lehký vinný nebo sirný charakter (což není taktéž povinné,
není to ale chyba). Celkově je intenzita aromat poměrně subtilní, obecně
vyvážená, čistá a svěží.
VZHLED
Velmi světle zlatá až světle zlatá barva. Vysoká čirost (autentické komerční
verze jsou filtrovány k dosažení brilantní čirosti). Má delikátní bílou pěnu,
která může rychle opadat.
CHUŤ
Jemná zakulacená vyváženost chutí mezi lehkou ale prokvašenou sladovostí, téměř neznatelnou ovocnou sladkostí (z fermentace), středně nízkou
až střední hořkostí s jemnou suchostí a lehce chmelově řízným dozníváním
(bez ulpívající či hrubé hořkosti v doznívání). Slad bývá obilně-sladký, s možnou velmi lehkou chlebnatostí nebo medovostí. Chmelová chuť se může lišit
od nízké po středně vysokou, nejčastěji středně nízká až střední s květinovým, kořenitým a bylinným charakterem. Pivo může mít sladově-sladkou chuť
při prvním doušku, ale není to nezbytné. Žádná znatelná zbytková sladkost.
Může mít lehce vinný, minerální nebo sirný akcent, který zvýrazňuje suchost
a chuťovou vyváženost. Lehce pšeničná chuť je vzácná, ale není to považováno za chybu. Jinak velmi čisté pivo.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo (nejčastěji nižší střední). Střední až vyšší střední
říz (nasycení). Jemný a obecně řízný a svěží v chuti, dobře prokvašený.
KOMENTÁŘE
v Německu charakterizováno jako svrchně kvašené ležené pivo (podstupuje
ležení). Každý pivovar v Kolíně produkuje pivo odlišného charakteru a každá interpretace dle „Kölsch Konvention“ se lehce liší. Jisté rozmezí variability
je v tomto stylu během hodnocení povoleno. Za zmínku stojí, že sušší verze
se mohou zdát chmelenější nebo více hořké, než IBU specifikace naznačuje. Díky svému delikátnímu profilu může mít Kölsch poměrně krátkou dobu
spotřeby, starší a importované vzorky mohou díky tomu snadno vykazovat
produkty oxidace. Servírováno v Kolíně ve vysoké rovné 200 mL sklenici
pojmenované Stange.

HISTORIE
Kolín (německy Köln) má tradici ve vaření svrchně kvašených piv již od středověku. Pivo dnes označované jako Kölsch bylo však vyvinuto ke konci 19.
století k přemožení narůstající obliby spodně kvašených ležáků. Kölsch je
pojmenování chráněné dle tzv. „Kölsch Konvention“ (1986) a název je vyhrazen pouze pro přibližně 20 pivovarů uvnitř a kolem Kolína. Tato konvence jednoduše definuje toto pivo jako světlé, vysoce prokvašené, chmelově
výrazné, čiré, svrchně kvašené „Vollbier“.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Tradiční německé chmely (Hallertau, Tettnanger, Spalt nebo Hersbrucker).
Německý světlý plzeňský slad. Dobře prokvašující čisté svrchní kvasinky.
Může být využito až 20 % pšeničného sladu, ale v autentických verzích je
to poměrně vzácné. Současná komerční praxe je kvasit teple, zrát v chladu
po krátkou dobu a pivo servírovat mladé a čerstvé.
POROVNÁNÍ STYLŮ
U netrénovaného degustátora může dojít snadno k záměně za Cream Ale
nebo trochu subtilnější Pilsner.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
18–30
SRM 3,5–5 / EBC 7–10
OG
1,044–1,050 / 11–12,4 °P
FG
1,007–1,011 / 1,8–2,8 °P
ABV 4,4–5,2 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Früh Kölsch
• Gaffel Kölsch
• Mühlen Kölsch
• Reissdorf Kölsch
• Sion Kölsch
• Sünner Kölsch
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, svrchně kvašené, ležené, střední Evropa, tradiční styl,
světlý ejl, vyvážené
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6B RAUCHBIER
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CELKOVÝ DOJEM
Elegantní sladový německý polotmavý ležák s vyváženou chutí a kouřovým
charakterem bukového dřeva. Charakteristické je bohaté toustové sladové
aroma a chuť, umírněná hořkost, nízká až vysoká kouřová chuť, čistý kvasný
profil a prokvašený dojezd.
AROMA
Směs kouře a sladu s rozdílným vyvážením a intenzitou. Bukový nakuřovaný charakter může být jemný až dosti výrazný a může se projevovat jako
kouřový, dřevitý nebo uzený. Sladový charakter může být nízký až střední
a poměrně bohatý, toustový nebo sladce sladový. Složky sladu a kouře jsou
často propojeny tak, že při výraznější sladovosti je méně výrazná chmelovost a naopak. Chmelové aroma může být žádné až velmi nízké. Čistý
kvasný charakter ležáku.
VZHLED
Pivo by mělo být velmi čiré s velkou bohatou bronzovou až krémově zbarvenou pěnou. Barva piva je jantarová, či světle měděná až tmavě hnědá.
CHUŤ
Obecně chuť kopíruje vůni se směsí kouře a sladu v různých poměrech a intenzitách, které se však vždy doplňují. Prvky Märzenu („březňáku“) by měly
být zřetelné, zejména chutě, jako jsou sladová a bohatě toustová. Chuť bukového kouře může být nízká až vysoká. Při vyšších intenzitách může mít
kouřovost šunkový nebo slaninový charakter, což je přípustné, pokud není
tento charakter posunut až příliš do mastnoty. Chuť může být poměrně sladová, bohatá a sladká, avšak závěr bývá středně suchý až suchý s kouřovým charakterem, který někdy umocňuje dojem suchosti. Dochuť může
odrážet jak sladovou bohatost, tak nakuřovanou chuť, přičemž vyvážený
profil je nejvhodnější. Střední vyvážená chmelová hořkost. Střední až žádná
chmelová chuť s kořeněnými, květinovými nebo bylinnými tóny. Čistý ležákový kvasný profil. Trpká, hořká, spálená, připálená, pryžová, sirná nebo
fenolová chuť je pro tento styl nežádoucí a nevhodná.
POCIT PO NAPITÍ
Střední tělo. Střední až vyšší střední říz. Jemný ležákový charakter. Výrazná
trpkost nebo fenolová hrubost je nevhodná.

HISTORIE
Historická specialita města Bamberg v oblasti Frank německého Bavorska,
kde je slad nakuřovaný nad bukovým dřevem používán pro výrobu polotmavého ležáku typu Märzen. Každá sladovna produkuje slad s různým charakterem a intenzitou kouřovosti; některé pivovary si také vyrábí svůj vlastní
nakuřovaný slad (rauchmalz).
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Německý nakuřovaný slad (slad nakuřovaný nad bukovým dřevem, jinak
podobný vídeňskému sladu) tvoří 20 až 100 % sypání. Zbytek sypání je obvykle tvořen německými slady používanými do Märzenu. Některé pivovary
mírně upravují barvu trochou praženého sladu. Německé kvasnice na ležák.
Německý nebo český chmel.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Podobné Märzenu, avšak s vyváženým sladkým nakuřovaným aroma a chutí a o něco tmavší barvou.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–30
SRM 12–22 / EBC 24–44
OG
1,050–1,057 / 12,4–14,0 °P
FG
1,012–1,016 / 3,1–4,1 °P
ABV 4,8–6 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Eisenbahn Rauchbier
• Kaiserdom Rauchbier
• Schlenkerla Rauchbier Märzen
• Spezial Rauchbier Märzen Victory Scarlet Fire Rauchbier
ŠTÍTKY
běžně silné, polotmavé, spodně kvašené, střední Evropa, tradiční styl,
polotmavý ležák, sladový, kouřový

KOMENTÁŘE
V němčině znamená Rauchbier doslovně „kouřové pivo“. Intenzita kouřového charakteru se může dosti lišit – ne všechna piva tohoto druhu jsou
výrazně nakuřovaná. Při posuzování berte variabilitu stylu v potaz. V Německu jsou dostupná i jiná nakuřovaná piva, která jsou založena na stylech,
jako jsou Dunkles Bock, Weissbier, Dunkel, Schwarzbier a Helles, a také
kategorie jako je Spezial Lager. Tato piva by však měla být přihlašována
a zařazena do kategorie Classic Style Smoked Beer, česky nakuřované pivo
vycházející z klasického stylu. Tento popis pivního stylu (6B. Rauchbier) konkrétně pojednává pouze o verzi „nakuřovaného Märzenu“.
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7A VÍDEŇSKÝ LEŽÁK (VIENNA LAGER)
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CELKOVÝ DOJEM
Středně silný polotmavý ležák s jemnou hebkou sladovostí a střední hořkostí, avšak doznívání je stále poměrně suché. Sladová chuť je čistá, bohatě chlebnatá a trochu toustová s elegantním dojmem. Tato chuť pochází
z kvalitních základních sladů a použitých technologických postupů, nikoli
ze speciálních sladů a surogace.
AROMA
Středně intenzivní sladové aroma s toustovými a bohatě sladovými tóny.
Čistý charakter ležáku. Květinové nebo kořenité chmelové aroma může být
žádné až nízké intenzity. Nevhodné je výrazné karamelové nebo pražené
aroma.
VZHLED
Světle červeně-jantarové až měděná barva. Jasné – čiré. Vysoká krémově-smetanová dlouhotrvající pěna.
CHUŤ
V popředí je jemná elegantní sladová komplexnost s dostatečně solidní hořkostí na to, aby zajistila vyvážený závěr. Sladovost má sklon směřovat k bohatým a toustovým chutím, bez výrazného karamelu a pražené chuti. Dosti
suchý řízný závěr s doznívající bohatou sladovostí i chmelovou hořkostí.
Květinová nebo kořenitá chmelová chuť může být žádné až nízké intenzity.
Čistý kvasný profil ležáku.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo s jemnou krémovostí. Střední říz (nasycení). Hebké na jazyku.
KOMENTÁŘE
Běžně silné pivo, které je určeno ke každodennímu pití (není vařené pro festivaly). Americké verze mohou být trochu silnější, sušší a více hořké, zatímco moderní evropské verze bývají sladší. Mnoho mexických polotmavých
a tmavých ležáků bývávalo více autentických, bohužel se dnes podobají
více sladkým a surogovaným polotmavým a tmavým mezinárodním ležákům
(Amber / Dark International Lager). Bohužel mnoho moderních exemplářů
využívá výrazně surogaci, což snižuje bohatou sladovou komplexnost, která
je charakteristická pro nejlepší exempláře tohoto stylu. Tento styl je na seznamu piv, které budou možná v budoucnu v průvodci zařazeny do kategorie „Historických piv“, což by umožnilo popsání klasického autentického
stylu a přesunutí sladších moderních variant do kategorie Mezinárodní polotmavý a tmavý ležák (International Amber/Dark Lager).

HISTORIE
Pivo bylo vyvinuto Antonem Dreherem ve Vídni v roce 1841. Stalo se populárním uprostřed 19. století. Dnes téměř vymizelo z oblasti původu, ale dále
pokračuje v Mexiku, kam ho dovezl přistěhovalec Santiago Graf a další
rakouští sládci na konci 19. století. Autentické exempláře jsou čím dál hůře
k nalezení (vyjma řemeslných pivovarů). Dříve dobré příklady se stávají sladšími a používají více surogátů.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Vídeňský slad zprostředkovává lehce toustový a komplexní sladový profil,
bohatý na produkty Maillardovy reakce. Stejně jako u Märzenu by měl být
použit pouze slad té nejvyšší kvality spolu s evropskými odrůdami chmele (nejlépe typu Žateckého červeňáku a Styrian). Může být využita trocha
karamelového sladu a tmavších sladů ke zvýšení barvy a sladkosti, avšak
karamelový slad by neměl poskytovat příliš aroma a chuti a tmavé slady by
neměly dodávat pražený charakter.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Lehčí sladový charakter, lehce nižší tělo a lehce hořčí v porovnání s Märzenem, i když oba styly obsahují mnoho podobných sladových chutí. Sladový charakter je podobný Märzenu, ale nižší intenzity a více vyvážený.
Menší obsah alkoholu než Märzen nebo Festivalová piva. Méně bohaté,
sladové a chmelové než Český polotmavý ležák.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
18–30
SRM 9–15 / EBC 18–30
OG
1,048–1,055 / 11,9–13,6 °P
FG
1,010–1,014 / 2,6–3,6 °P
ABV 4,7–5,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Cuauhtémoc Noche Buena
• Chuckanut Vienna Lager
• Devils Backbone Vienna Lager
• Figueroa Mountain Danish-style Red Lager
• Heavy Seas Cutlass Amber Lager
• Schell’s Firebrick
ŠTÍTKY
běžně silné, polotmavé, spodně kvašené, ležené, střední Evropa,
tradiční styl, polotmavý ležák, vyvážené
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10A WEISSBIER
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CELKOVÝ DOJEM
Světlé osvěžující německé pšeničné pivo s vysokým řízem, suchým dojezdem
a osobitým banánovo-hřebíčkovým kvasničným charakterem.
AROMA
Střední až silné fenoly (obvykle hřebíčkové) a ovocné estery (typicky banánové). Vyvážení a intenzita fenolů a esterů se může lišit, ale nejlepší exempláře jsou rozumně vyvážené a poměrně výrazné. Chmelový charakter je
žádný až nízký. Může být přítomno lehké až střední pšeničné aroma (může
být pociťováno jako chlebnaté nebo obilné), ale ostatní sladové charakteristiky by neměly být znatelné. Volitelné, ne však povinné, aromatické vjemy mohou také zahrnovat lehké až střední vanilkové aroma anebo slabé
žvýkačkové aroma (bubble gum). Žádný z těchto volitelných charakterů by
neměl být vysoké intenzity a dominovat, často však může zvýšit komplexitu
a vyváženost.
VZHLED
Světle slámová až zlatá barva. Charakteristická je hustá dlouhotrvající bílá
pěna. Vysoký obsah proteinů v pšeničném sladu přispívá k zákalu nefiltrovaného Weissbieru, i když úroveň zákalu se různí.
CHUŤ
Nízká až střední banánová a hřebíčková chuť. Vyvážení a intenzita fenolů a esterů se může lišit, ale nejlepší exempláře jsou rozumně vyvážené
a poměrně výrazné. Volitelně velmi lehká až střední vanilková anebo slabá
žvýkačková (bubble gum) linka může umocňovat banánovou chuť, sladkost
a zakulacenost. Žádná z těchto chutí by ale neměla dominovat (pokud je přítomna). Chuť doplňuje jemná, trochu chlebnatá nebo obilná pšeničná chuť
(lehce sladko-obilný sladový charakter). Chmelová chuť je žádná až nízká
a hořkost velmi nízká až nižší střední. Chuť by měla být dobře zakulacená
a bohatá s poměrně suchým dozníváním. Vnímání sladkosti je způsobeno
především absencí chmelu než vyšší zbytkovou sladkostí. Sladký a hutný dojezd by výrazně snížil pitelnost.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo, nikdy těžkopádné. Suspendované kvasinky mohou zvyšovat vnímání těla. Textura pšenice udílí pivu nadýchanou a krémovou plnost, která může přerůst v lehký, nadýchaný a řízný dojezd (vysoké
nasycení). Vždycky perlivý.

HISTORIE
Bavorsko má tradici ve vaření pšeničný piv již stovky let. Vaření pšeničných
piv býval až do konce 18. století monopol rezervovaný pro Bavorské království. Moderní Weissbier se zrodil roku 1872, kdy Schneider zahájil svou
produkci. Světlý Weissbier však začal být populární až zejména během šedesátých let minulého století. Dnes se jedná o poměrně populární pivní styl,
zejména v jižním Německu.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Dle německé pivovarské tradice by mělo být využito nejméně 50 % pšeničného sladu, avšak jsou produkovány verze s až 70 % pšeničného sladu.
Zbytek sypání tvoří obvykle plzeňský slad. Tradiční je dekokční rmutování,
i když ho moderní pivovary obvykle nevyužívají. Svrchní weizenové kvasinky produkují typický kořenitý a ovocný charakter (banán a hřebíček). Vysoké teploty kvašení však mohou ovlivňovat vyváženost a způsobit vznik
nežádoucích chutí.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
8–15
SRM 2–6 / EBC 4–12
OG
1,044–1,052 / 11,0–12,9 °P
FG
1,010–1,014 / 2,6–3,6 °P
ABV 4,3–5,6 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Ayinger Bräu Weisse
• Hacker-Pschorr Weisse
• Paulaner Hefe-Weizen Naturtrüb
• Schneider Weisse Unser Original
• Weihenstephaner Hefeweissbier
ŠTÍTKY
středně silné, světlé, svrchně kvašené, střední Evropa, tradiční styl,
pšeničné, sladové

KOMENTÁŘE
Tato piva jsou osvěžující a rychle-zrající. Weissbier je lehce chmelený a vykazuje unikátní banánovo-hřebíčkový charakter (pocházející z kvasinek).
Tato piva často ztrácejí zráním a nejlépe si na nich pochutnáte, když jsou
mladá a čerstvá. Verze „mit hefe“ (s kvasinkami) je servírována se suspendovanými kvasinkami, zatímco verze „krystal“ je filtrována a dosahuje vynikající čirosti. Charakter verze krystal je obecně více ovocný a méně fenolový
než Weissbier „mit hefe“. Verze „mit hefe“ je také známa jako Hefenweizen,
zejména ve Spojených státech.
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12A BRITISH GOLDEN ALE
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CELKOVÝ DOJEM
Středně silný až silnější světlý bitter se silným důrazem na chmel. Pitelnost
a osvěžující dojem jsou hlavními součástmi tohoto stylu.
AROMA
Chmelové aroma je nižší střední až vyšší střední intenzity, může být použita
široká škála chmelů. Nejběžnější jsou květinové, bylinné nebo zemité anglické chmely nebo citrusové americké chmely. Častá jsou piva uvařená za použití pouze jednoho druhu chmele. Žádné až slabé sladové aroma, žádný
karamel. Nízké až nižší střední ovocné aroma, které pochází z chmele spíše
než z esterů. Žádný nebo nízký diacetyl.
VZHLED
Barva je slámová až zlatá. Dobrá až brilantní čirost. Nízká až střední bílá
pěna. Nízká pěna je přípustná pokud je nízký i říz.
CHUŤ
Střední až vyšší střední hořkost. Chmelová chuť libovolného druhu chmele
je střední až vyšší střední intenzity, citrusová chuť je čím dále častější. Slabý
až nižší střední sladový charakter je obecně chlebnatý, třeba s trochou sušenkové chuti. Karamelové chutě nejsou obvykle přítomny. Žádný až nízký
diacetyl. Chmelová hořkost a chuť by měla být výrazná. Nižší střední nebo
nízké estery. Středně suchý až suchý závěr. Hořkost se zvyšuje s obsahem
alkoholu, je však vždy vyvážená.
POCIT PO NAPITÍ
Lehké až střední tělo. Nízký až střední říz v čepovaném provedení, lahvové
komerční verze jsou syceny více. Silnější exempláře mohou být mírně alkoholově hřejivé, tento charakter by však neměl být příliš výrazný.
KOMENTÁŘE
Dobře nachmelené pivo, které dobře hasí žízeň a klade důraz na chmelovou prezentaci. Obvykle je servírován chladnější než tradiční bittery. I když
byl tento styl původně nabízený jako osvěžující letní pivo, je dnes často
vařen celoročně. Přestože se zpočátku tato piva vařila s anglickým chmelem,
používání amerických citrusových chmelů je čím dál tím rozšířenější. Piva
typu Golden Ale se též nazývají Golden Bitter, Summer Ale nebo British
Blonde Ale. Tato piva můžete nalézt v tradičním casku (čepováno gravitačně, nebo ruční pumpou), KEGu i v lahvích.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Světlý Pale ale nebo plzeňský slad slouží jako podkres pro chmelový charakter. Může být surogováno cukrem, kukuřicí nebo pšenicí. Často jsou používány anglické chmely, ačkoli v poslední době jsou americké citrusové chmely
čím dál více populární. Britské kvasnice s poměrně čistým profilem.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Více než čemukoliv jinému je tento ejl podobný stylu American Pale Ale.
I když disponuje často nižším obsahem alkoholu a většinou využívá anglické
ingredience. Neobsahuje žádné karamelové chutě a obsahuje méně esterů
než britský Bitter a Pale Ale. Suchý jako Bitter avšak se slabším sladovým
charakterem, což vytváří jiné vyvážení. Častěji než v ostatních moderních
britských stylech jsou používány americké chmely.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–45
SRM 2–6 / EBC 4–12
OG
1,038–1,053 / 9,5–13,1 °P
FG
1,006–1,012 / 1,5–3,1 °P
ABV 3,8–5,0%
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Crouch Vale Brewers Gold
• Fuller’s Discovery
• Golden Hill Exmoor Gold
• Hop Back Summer Lightning
• Kelham Island Pale Rider
• Morland Old Golden Hen
• Oakham JHB
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, svrchně kvašené, Britské ostrovy, řemeslný styl, světlý ejl,
hořké, chmelové

HISTORIE
Moderní Golden Ale byl vyvinut v Anglii jako konkurence silně prodávaným
ležákům. Ačkoli je těžké označit první pivo tohoto typu, tak je Hop Back’s
Summer Lightning, uvařené poprvé v roce 1986, označováno jako pivo,
díky kterému se tento styl stal populárním.
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12C ENGLISH IPA
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CELKOVÝ DOJEM
Chmelové, středně silné, velmi dobře prokvašený světlý britský ejl se suchým
dojezdem a chmelovým aroma a chutí. Ten nejlepší chuťový profil poskytují
klasické britské suroviny.
AROMA
Střední až vyšší střední chmelové aroma, které je povahou typicky květinové,
peprně-kořeněné nebo pomerančovo-citrusové. Lehké travnaté tóny ze studeného chmelení jsou akceptovatelné, ale nejsou vyžadovány. Nižší střední
karamelové a toustové sladové aroma je volitelné. Nízká až střední ovocnost je akceptovatelná. Některé verze mohou mít i sirnou linku, avšak tento
charakter není povinný.
VZHLED
Barva se různí od zlaté až po temně jantarovou, ale nejčastěji je poměrně
světlá. Mělo by být čiré, ačkoliv nefiltrované za studena chmelené verze
mohou být trochu kalné. Střední dlouhotrvající pěna s krémově-smetanovou
barvou.
CHUŤ
Chmelová chuť je střední až vysoké intenzity se střední až pronikavou hořkostí. Chmelová chuť by měla být podobná aroma (květinová, peprně-kořenitá, pomerančovo-citrusová anebo lehce travnatá). Sladová chuť by měla
být nižší střední až střední intenzity – trochu chlebnatá, volitelně s lehkou
až nižší střední sušenkovostí, toustovostí, mléčným karamelem „toffeé“ anebo karamelem. Nižší střední až střední ovocnost. Závěr je středně suchý
až velmi suchý a hořkost může přetrvávat až do doznívání, avšak neměla by
být hrubá. Vyvážení je nakloněno ke chmelu, ale slad by měl být stále rozpoznatelný a hrát podporující roli. Pokud je použita voda s vysokým obsahem
síranů, jsou obvykle přítomny znatelné minerální a sirné chutě, suchý závěr
a ulpívající hořkost. V silnějších verzích může být znát také chuť alkoholu.
Dubová chuť je pro tento styl nevhodná.
POCIT PO NAPITÍ
Hebké nižší střední až střední tělo bez chmelové trpkosti, ačkoliv střední
až vyšší střední říz může vykreslovat chuť jako poměrně suchou i přes přítomnost podporujícího sladu. Nízká a hebká alkoholová hřejivost může a měla
by být pociťována v silnějších (ale ne ve všech) verzích.

KOMENTÁŘE
Vlastnosti IPA, které byly důležité pro její převoz do Indie v dobré kondici,
byly velmi dobré prokvašení a mohutné nachmelení. Jen to, že byla takto IPA
expedována, neznamená, že ostatní piva, jako je porter, nebyla do Indie
též posílána. IPA byla však za tímto účelem přímo vytvořena, a tak byla více
chmelena než ostatní piva té doby a obsah alkoholu byl v té době nezvyklý
(pozn. red. vzhledem ke stupňovitosti). Mnoho moderních exemplářů, které
jsou značeny jako IPA, jsou poměrně slabé. Podle CAMRA (Campaign For
Real Ale): „Takzvané IPA se sílou kolem 3,5 % obj. alkoholu nejsou pravou
IPA.“ Anglický pivní historik Martyn Cornell komentoval tato piva jako: „Téměř neodlišitelná od Ordinary Bitter.“ Autoři tohoto průvodce s těmito zdroji
souhlasí a tento styl popisuje tyto varianty radši než to, co některé moderní
britské pivovary nazývají jako IPA. Jen si buďte vědomi, že tyto dva „typy
IPA“ v současnosti na britském trhu existují.
HISTORIE
Informace o původu tohoto piva se různí, ale většina souhlasí, že to, co so
později stalo známé pod názvem IPA, byly světlé ejly vyráběné pro export
do Indie v pozdních letech 18. století a na začátku 19. století. George Hodgson z pivovaru Bow se stal známým jako vývozce IPA během časných let
19. století a je to první jméno, které je často spojované s popularitou tohoto
stylu. Stejně jako u ostatních anglických piv s dlouhou historií prodělala popularita a způsob vaření tohoto piva během času značný vývoj. Burtonské
pivovary, disponující vodou bohatou na sírany, byly schopny úspěšně vařit
IPA a začali svou dominanci na trhu v 30. letech 19. století. Toho času byl
prvně použit název India Pale Ale. Síla a popularita těchto piv během času
klesala a styl zdánlivě vymizel během druhé půle 20. století. Jméno IPA bylo
často užíváno k popisu světlých ejlů a bitterů, což není nic nezvyklého (tento
trend stále pokračuje v některých moderních britských exemplářích). Styl byl
znovuobjeven během revoluce řemeslných pivovarů v 80. letech 20. století.
Tyto verze jsou právě popisovány v tomto průvodci. Moderní exempláře
jsou inspirovány klasickými verzemi, ale nemůžeme předpokládat, že mají
neporušený rodokmen s naprosto stejným profilem. White Shield je pravděpodobně IPA s nejdelší historií, zabíhající až do starých silných butonských
IPA, prvně uvařených roku 1829.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Slad Pale Ale. Tradiční je anglický chmel, zejména jako chmel na chuť a aroma. Dobře prokvašující britské kvasinky. V některých verzích může být použit
rafinovaný cukr. Některé verze mohou vykazovat síranový charakter burtonské vody, ale není to pro tento styl nezbytné.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Obecně bude obsahovat více chmelu přidaného na chuť a aroma a méně
ovocnosti anebo karamelovosti než britské pale ale a bittery. Intenzita chmelu je nižší s více výraznou sladovou chuť, než mají typické americké verze IPA.
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PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
40–60
SRM 6–14 / EBC 12–28
OG
1,050–1,075 / 12,4–18,2 °P
FG
1,010–1,018 / 2,6–4,6 °P
ABV 5,0–7,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Freeminer Trafalgar IPA
• Fuller‘s Bengal Lancer IPA
• Meantime India Pale Ale
• Ridgeway IPA
• Summit True Brit IPA
• Thornbridge Jaipur
• Worthington White Shield
ŠTÍTKY
silné, světlé, svrchně kvašené, Britské ostrovy, tradiční styl, IPA, hořké,
chmelové
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13C ANGLICKÝ PORTER (ENGLISH PORTER)
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V Británii je tento styl jednoduše nazýván jako Porter, název Anglický porter
je použit k odlišení stylu od ostatních porterů.
CELKOVÝ DOJEM
Středně silné hnědé pivo s umírněným praženým charakterem a hořkostí.
Může obsahovat pestrou škálu různých pražených chutí, avšak obecně bez
připáleného charakteru. Často má čokoládovo-karamelový sladový profil.
AROMA
Nižší střední až střední chlebnaté, sušenkové a toustové sladové aroma
s jemnou pražeností a možnou čokoládovostí. Aroma může být také podpořeno charakterem některých nepražených sladů (charakter jako karamelový, oříškový, mléčný karamel „toffeé“, karamelový anebo sladký). V aroma
může být cítit až střední úroveň květinových a zemitých chmelů. Ovocné
estery žádné až střední. Diacetyl žádný až nízký.
VZHLED
Světle hnědá až tmavě hnědá barva, často s rubínovými odlesky při pohledu proti světlu. Dobrá čirost, i když může být téměř neprůhledné. Střední
krémově-smetanová až světle bronzová pěna s ucházející až dobrou výdrží.
CHUŤ
Střední chlebnatá, sušenková a toustová sladová chuť zahrnuje jemnou
až střední praženost (často s čokoládovým charakterem) a často s výrazným
karamelem, oříškovou chutí anebo chutí mléčného karamelu („toffeé“). Tyto
chutě mohou být podpořeny vedlejšími chutěmi, jako jsou káva, lékořice,
sušenky nebo tousty. Pivo by nemělo mít výraznou spálenou chuť nebo vykazovat hrubé pražené chutě, i když nízká úroveň těchto chutí může přidávat
hořce-čokoládovou komplexnost. Zemitá nebo květinová chmelová chuť je
žádné až střední intenzity. Nižší střední až střední chmelová hořkost může
vyvažovat chuť od lehce sladové až k lehce hořké. Obvykle slušně prokvašené, i když může být trochu sladké. Diacetyl žádný až nižší střední. Nízké
až střední ovocné estery.
POCIT PO NAPITÍ
Střední až nižší střední tělo. Nižší střední až vyšší střední říz (nasycení). Lehce až středně krémová textura.
KOMENTÁŘE
Tento styl popisuje moderní verzi Anglického porteru a ne každý možný
exemplář, který historicky existoval v různých regionech. Historické uchopení stylu by mělo být řazeno do kategorie Historická piva a doplněno o vhodným popis, který zachycuje profil piva. Moderní řemeslné příklady v Británii
jsou silnější a nachmelenější.

HISTORIE
Původem z Londýna před 300 lety. Porter se vyvinul z původního sladkého
hnědého piva, které bylo tehdy populární. Vyvíjel se mnohokrát díky změnám technologie, surovin a požadavků konzumentů. V 19. století se stal
porter velmi populárním široce exportovaným stylem, avšak kolem druhé
světové války nastal pokles v jeho oblibě a produkci a následně téměř vymizel v 50. letech 20. století. Tento styl byl znovuobjeven uprostřed 70 let 20.
století spolu se začátkem éry nových řemeslných pivovarů. Tvrdí se, že jméno je odvozeno od popularity tohoto piva mezi londýnskou pracující třídou,
která vykonávala mnoho namáhavých činností tehdejší doby. Porter je také
předkem mnoha místních interpretací, které se během času vyvíjely, a také
předchůdcem všech stoutů (které byly původně nazývány „stout portery“).
Mezi styly Mild a porter neexistuje žádné historické spojení nebo vztah.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Sypání se může lišit, ale vždy obsahuje něco, co udává pivu tmavou barvu. Čokoládový nebo jiný tmavý pražený slad, karamelový slad, pivovarské
cukry a podobné ingredience jsou k tomuto účelu běžně používány. Londýnský porter často využívá hnědý slad (Brown Malt) jako nositele charakteristického chuti.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Odlišuje se od Amerického porteru, od kterého se obvykle liší jemnější,
sladší a více karamelovou chutí, slabší silou a má obvykle méně alkoholu. Americký porter bude také typicky disponovat výraznějším chmelovým
charakterem. Hutnější a více pražené pivo, než je British Brown Ale. Vyšší
stupňovitost než tmavý Mild.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
18–35
SRM 20–30 / EBC 39–59
OG
1,040–1,052 / 10,0–12,9 °P
FG
1,008–1,014 / 2,1–3,6 °P
ABV 4,0–5,4 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Burton Bridge Burton Porter
• Fuller‘s London Porter
• Nethergate Old Growler Porter
• RCH Old Slug Porter
• Samuel Smith Taddy Porter
ŠTÍTKY
běžně silné, tmavé, svrchně kvašené, Britské ostrovy, tradiční styl, porter,
sladový, pražený
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15B IRSKÝ STOUT (IRISH STOUT)
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CELKOVÝ DOJEM
Černé pivo s výraznou praženou chutí, často podobnou kávě. Vyvážení
se může lišit od celkem vyrovnané až po poměrně hořkou prezentaci. Více
vyvážené varianty mívají nízkou sladovou sladkost. Hořčí varianty naopak
bývají poměrně suché. Čepované varianty jsou typicky krémové díky tlačení
pomocí dusíku, ale lahvové verze tento charakter, pocházející z tlačného
dusíku, obvykle nemají. Pražená chuť může být suchá a podobná kávě
až trochu čokoládová.
AROMA
Typicky dominuje střední aroma kávy, může obsahovat lehké aroma tmavé
čokolády, kakaa anebo praženého obilí a sladů. Žádné až nižší střední estery. Chmelové aroma není přítomno, nebo je nízké, může být lehce zemité
nebo květinové, ale typicky není cítit vůbec.
VZHLED
Temně černá až velmi temně hnědá barva s granátovými odlesky. Pivovar
Guinness popisuje barvu svého stoutu takto: „pivo Guinness se může zdát
černé, ale ve skutečnosti je to velmi tmavý odstín rubínově červené.“ Neprůhledné. Charakteristická je hustá krémová dlouhotrvající bronzová až hnědá
pěna, pokud je čepováno dusíkem, avšak u lahvového piva nemusí být pěna
tak hustá a krémová.
CHUŤ
Střední pražená chuť obilí nebo sladu se střední až vysokou chmelovou hořkostí. Závěr může být suchý a podobný kávě až středně vyvážený s dotekem
karamelu nebo sladové sladkosti. Typicky můžeme cítit chutě podobné kávě,
ale charakter může být také podobný hořko‑sladké nebo hořké čokoládě.
Tento charakter přetrvává až do závěru. Faktory, které vyvažují chuť, zahrnují krémovost, nižší střední, nízkou nebo žádnou ovocnost a střední, nízkou,
nebo žádnou chmelovou chuť (často zemitou). Úroveň hořkosti se může lišit,
stejně jako pražený charakter a suchost závěru, což vytváří prostor různým
interpretacím, které jsou povoleny.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až vyšší střední tělo s trochou krémovosti (zejména pokud je
čepováno dusíkem). Nízký až střední říz. I přes vysokou chmelovou hořkost
a významný podíl tmavých pražených sladů je toto pivo pozoruhodně hebké na jazyku. Může být cítit lehká trpkost z praženého obilí (nebo sladu),
i když drsnost je nežádoucí.
KOMENTÁŘE
Když stejný pivovar nabízel stout a porter, tak stout byl vždycky tím silnějším
pivem (původně byl nazýván „Stout porter“). Moderní exempláře jsou vařeny i slabší a nemusí nutně být silnější než porter. Dnes se typicky jedná o čepovaný produkt, lahvové varianty jsou obvykle silnější – většinou nazývané
„Extra stout“. V Irsku existují různé lokální odlišnosti, podobné různorodosti
anglického bitteru. Dublinský stout obsahuje pražený ječmen, je více hořký
a sušší. Stout z města Cork je zase sladší, méně hořký a obsahuje chutě čo-

kolády a speciálních sladů. Komerční příklady tohoto stylu jsou téměř vždy
spojeny s čepováním dusíkem. Neočekávejte, že budou mít piva zrající tradičně v lahvi plnou krémovou texturu nebo velmi dlouhotrvající pěnu, která
je obvykle spjata právě s tradičním čepováním dusíkem.
HISTORIE
Styl se vyvinul z pokusu o vydělání na úspěchu londýnského porteru, ale
původně nabízel plnější, krémovější, více „stoutové“ tělo a sílu. Guinnesss
začal v roce 1799 vařit pouze porter a posléze přidal do nabídky v roce
1810 porter, který se již podobal stoutu. Irský stout se oddělil od londýnského porteru v pozdních letech 19. století a kladl důraz na tmavší slady.
Guinness byl mezi prvními pivovary, které po druhé světové válce používali
pražený ječmen, zatímco londýnští sládci pokračovali v používání Brown
Malt (hnědého sladu). Guinness začal v 50. letech 20. století používat ječné
vločky a také výrazně zvýšil prokvašení. Guinness Draught byl jako značka
představen v roce 1959. Draught plechovky a lahve byly vyvinuty mezi lety
1980–1990.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Guinness je vyroben z praženého ječmene, ječných vloček a Pale ale sladu,
ale ostatní pivovary nutně nepoužívají pražený ječmen. Mohou používat
čokoládový nebo ostatní tmavé a speciální slady. Ať už je použita jakákoliv
kombinace sladů a obilí, výsledný produkt by měl být černý. Stouty z města
Cork jsou pravděpodobně blíže historickému londýnskému stoutu ve složení
s pestrým sypáním, kterému nedominuje pražený ječmen.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Nižší síla než Irský extra stout (Irish Extra Stout), ale s podobnými chutěmi.
Tmavší než Anglický porter (English Porter), který je spíše hnědý.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
25–45
SRM 25–40 / EBC 49–79
OG
1,036–1,044 / 9,0–11,0 °P
FG
1,007–1,011 / 1,8–2,8 °P
ABV 4,0–4,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Beamish Irish Stout
• Guinness Draught
• Harpoon Boston Irish Stout
• Murphy‘s Irish Stout
• O’Hara’s Irish Stout
• Porterhouse Wrasslers 4X
ŠTÍTKY
běžně silné, tmavé, svrchně kvašené, Bristské Ostrovy, tradiční styl, stout,
hořké, pražené
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15C IRSKÝ EXTRA STOUT (IRISH EXTRA STOUT)
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CELKOVÝ DOJEM
Plnější černé pivo s výraznou praženou chutí, často podobnou kávě a tmavé
čokoládě s trochou sladové komplexnosti. Vyvážení se může měnit od středně hořkosladké až po hořkou, u více vyvážených variant nalezneme střední
sladovou bohatost a hořčí varianty jsou poměrně suché.
AROMA
Střední až vyšší střední aroma kávy, často s lehkým aroma tmavé čokolády,
kakaa, sušenek, vanilky anebo praženého obilí. Estery nejsou cítit vůbec,
nebo jsou až nižší střední intenzity. Chmelové aroma žádné až nízké, může
být lehce zemité nebo kořenité, ale obvykle není vůbec cítit. Slad a praženost v aroma dominují.
VZHLED
Temně černá barva. Neprůhledné. Charakteristická je hustá krémová bronzová pěna.
CHUŤ
Střední až vyšší střední chuť tmavého praženého obilí a sladu se střední
až vyšší střední chmelovou hořkostí. Závěr může být suchý a jako káva
až středně vyvážený s až střední karamelovou nebo sladovou sladkostí. Typicky má pražené chutě kávy, ale často také charakter tmavé čokolády.
Tyto chutě přetrvávají až do závěru. V pozadí jsou často znát káva mocha,
sušenky nebo vanilkové chutě, které zvyšují komplexitu. Žádná až nižší střední ovocnost. Žádná až střední chmelová chuť (často zemitá nebo kořenitá).
Úroveň hořkosti se poněkud různí, stejně jako pražený charakter a suchost
závěru, což vytváří prostor různým interpretacím, které jsou povoleny.
POCIT PO NAPITÍ
Vyšší střední až plné tělo s poněkud krémovým charakterem. Střední říz. Velmi jemné a hebké na jazyku. Může mít lehkou trpkost z pražených sladů,
ačkoliv drsnost je nežádoucí. Může být znatelný lehce hřejivý pocit.
KOMENTÁŘE
Tradičně lahvovaný produkt. Konzumenti očekávají, aby byl stout vždy černý. Intenzita chutí z ingrediencí, které udali pivo černou barvu, to je to, co
konzument očekává ve sklenici. Ne všechny pivovary vyrábějí suchou praženou verzi, která je typická pro Guinness. Více vyvážené a čokoládové verze
jsou stejně tak akceptovatelné.

HISTORIE
Stejné kořeny jako Irský stout (Irish Stout), ale ve formě silnějšího produktu.
Guinness Extra Stout (Extra Superior Porter, později Double Stout) byl poprvé uvařen v roce 1821 a byl primárně lahvovým produktem. Popisován
Guinnessem jako: „plnější pivo s výraznějším charakterem pražené hořkosti
s bohatou, zralou texturou“. Ze všech dnes dostupných piv pivovaru Guinnesss je toto pivo nejblíže původně uvařeném porteru, který uvařil Arthur
Guinness. Můžete si všimnout, že v dnešní době má Guinness Extra Stout
v různých regionech různou sílu, přičemž evropská verze má kolem 4,2 objemových procent alkoholu a pasuje lépe do stylu Irský stout.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Podobné jako Irský stout (Irish Stout).
POROVNÁNÍ STYLŮ
Uprostřed mezi Irským stoutem (Irish Stout) a Exportním extra stoutem (Foreign Extra Stout) v síle a intenzitě chutí a s podobným vyvážením. Silnější tělo,
je bohatší a má často více sladové komplexnosti než Irský stout (Irish Stout).
Černá barva, ne hnědá jako porter.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
35–50
SRM 25–40 / EBC 49–79
OG
1,052–1,062 / 12,9–15,2 °P
FG
1,010–1,014 / 2,6–3,6 °P
ABV 5,5–6,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Guinness Extra Stout (US version)
• O’Hara’s Leann Folláin
• Sheaf Stout
ŠTÍTKY
silné, tmavé, svrchně kvašené, Britské Ostrovy, tradiční styl, stout, hořké,
pražené
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16A SWEET STOUT
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CELKOVÝ DOJEM
Velmi tmavý, sladký, s plným tělem, lehce pražený ejl, který může připomínat
kávu s mlékem/smetanou nebo slazené espresso.
AROMA
Jemně pražené obilné aroma, někdy s kávovými anebo čokoládovými tóny.
Často můžeme nalézt pocit krémové sladkosti. Ovocné aroma je nízké
až vyšší střední intenzity. Diacetyl nízký nebo žádný. Chmelové aroma nízké
nebo žádné s květinovými a zemitými tóny.
VZHLED
Velmi tmavě hnědá až černá barva. Může být neprůhledný (pokud ne, má
být pivo čiré). Krémová bronzová (tmavě béžová) až hnědá pěna.
CHUŤ
Chuti dominuje vjem praženého obilí/sladu spolu s kávovou anebo čokoládovou chutí. Chmelová hořkost je střední intenzity. Střední až vysoká
sladkost slouží jako protiklad k praženému charakteru a chmelové hořkosti a přetrvává do závěru. Nízké až střední ovocné estery. Žádný až nízký
diacetyl. Vyvážení mezi tmavými obilninami/sladem a sladkostí může být
různé a může se pohybovat od poměrně sladké do středně suché a trochu
pražené.
POCIT PO NAPITÍ
Středně plné až plné krémové tělo. Nízký až střední říz. Vysoká zbytková
sladkost, pocházející z nezkvašených cukrů, prohlubuje dojem plnosti.
KOMENTÁŘE
Stupňovitost tohoto piva bývá nízká v britských exempláří, a naopak vyšší v exportních a amerických verzích. Existuje mnoho variant interpretace,
které se liší zbytkovou sladkostí, intenzitou praženého charakteru a vyvážením mezi nimi. Některé anglické verze jsou velmi sladké (nízké prokvašení)
a s nízkým obsahem alkoholu (Tennent’s Sweetheart Stout má 2 % alkoholu),
nicméně se ve srovnání s ostatními jedná o výjimečný případ. Tento průvodce
popisuje zejména silnější, více vyvážené exportní verze, než nízkoalkoholické, velmi sladké verze, které jsou mnohými považovány za obtížně pitelné.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Sladkost ve většině Sweet stoutů pochází z nižší hořkosti než u většiny ostatních stoutů a také z vyššího množství nezkvasitelných dextrinů. Laktóza, nezkvasitelný cukr, je často přidávána ke zvýšení zbytkové sladkosti. Pivo je
založeno na světlém sladu a může obsahovat pražený ječmen, pražený/
barvicí slad, čokoládový slad, crystal slad nebo surogáty jako jsou kukuřice
nebo pivovarské cukry.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Mnohem sladší a méně hořký než ostatní stouty (s výjimkou silnějšího tropical stoutu). Pražený charakter je jemný, ne připálený jako u ostatních stoutů.
Vyvážení se dá přirovnat k Oatmeal stoutu, toto pivo je však více sladké.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–40
SRM 30–40 / EBC 59–79
OG
1,044–1,060 / 11,0–14,7 °P
FG
1,012–1,024 / 3,1–6,1 °P
ABV 4,0–6,0 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Bristol Beer Factory Milk Stout
• Left Hand Milk Stout
• Lancaster Milk Stout
• Mackeson’s XXX Stout
• Marston’s Oyster Stout
• Samuel Adams Cream Stout
ŠTÍTKY
běžně silné, tmavé, svrchně kvašené, Britské Ostrovy, tradiční styl, stout,
sladový, pražený, sladký

HISTORIE
Anglická varianta stoutu vyvinutá na počátku 20. století. Historicky je známá
jako „milk“ nebo „cream“ stout, z právních důvodů je však toto označení
v Anglii zakázané (lze jej však používat jinde). Slovo „milk“ (mléko) v názvu
je odvozeno od použití laktózy, mléčného cukru, jakožto nezkvasitelného
sladidla. Původně byl tento styl piva prodáván jako nápoj k posilnění pro nemohoucí a kojícím matkám.
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18B AMERICAN PALE ALE (APA)
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CELKOVÝ DOJEM
Světlý osvěžující výrazně chmelený ejl, přesto s dostatečnou sladovostí podporující vyváženost a pitelnost piva. Zřejmá přítomnost chmele může mít podobu klasických nebo moderních amerických a zámořských (New World)
odrůd chmele s širokou škálou charakteristik. Středně silné americké řemeslné pivo s důrazem na chmel, které je obvykle více vyvážené než moderní
americká IPA, díky čemuž si může najít širší spektrum fanoušků.
AROMA
Střední až silné chmelové aroma amerických nebo zámořských odrůd chmele
s širokou škálou charakteristik, jako je aroma citrusů, květin, borovice, pryskyřice, koření, tropického ovoce, peckovin, bobulovin nebo melounu. Žádná
z těchto vůní není povinná, nicméně chmel by měl být zřejmý. Nízká až střední
sladovost podporuje prezentaci chmele a může se projevovat i mírným charakterem speciálních sladů (chléb, toust, sušenka, karamel). Ovocné estery
mohou být žádné až střední intenzity. Pokud je použito studené chmelení, pak
může přidat travnaté tóny, ale tento charakter by neměl být výrazný.
VZHLED
Světle zlatá až světle jantarová (polotmavá) barva. Středně vysoká bílá
až smetanová pěna s dlouhou výdrží. Obecně poměrně čiré, ačkoli vzorky
chmelené za studena mohou být mírně zakalené.
CHUŤ
Střední až vysoká chmelová chuť, typicky v podobě chuti amerických nebo
zámořských chmelů (citrusy, květiny, borovice, pryskyřice, koření, tropické
ovoce, peckoviny, bobuloviny, meloun, atd.). Slabé až střední čisté obilně‑sladové tělo podporuje projev chmele a může mít volitelně mírný charakter
speciálních sladů (chléb, toust, sušenka, karamel). Pivo je vyvážené spíše
směrem k pozdním přídavkům chmele a k hořkosti, ale slad by měl hrát podpůrnou roli, ne však vyrušovat. Karamelové tóny nejsou často přítomny, nebo
jsou značně potlačeny (jsou však přijatelné, pokud se nepřebíjí s chmelem).
Ovocné kvasničné estery mohou být střední, nebo žádné intenzity, ačkoli
mnoho odrůd chmele se projevuje značně ovocně. Střední až vysoká chmelová hořkost se středně suchým až suchým závěrem. Chmelovost a hořkost
často ulpívá do závěru, doznívání na jazyku má však být obecně čisté, nikoli
hrubé. Pokud je použito studené chmelení, pak může přidat travnaté tóny,
ale tento charakter by neměl být výrazný.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo. Střední až vysoký říz. Celkově uhlazený závěr
bez trpkosti nebo hrubosti.

HISTORIE
Moderní americké řemeslné pivo, které je adaptací stylu English Pale Ale
a reflektuje použití amerických surovin (chmel, slad, kvasnice a voda). Před
explozí popularity IPA byl tento styl nejznámějším a nejpopulárnějším americkým řemeslným pivem.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Pale ale slad, typicky ze severoamerického dvouřadého ječmene. Americké
nebo zámořské chmely se širokou škálou přípustných chutí a vůní. Americké
nebo anglické kvasnice na ejl (neutrální až mírně ovocné). Speciální slady
mohou přidat charakter a zvýšit komplexnost, obecně však tvoří jen malou
část sypání. Ve snaze vyniknout mezi ostatními značkami jsou často (spolu
s pozdními přídavky chmele) použity slady, které přidávají sladovost, bohatost, lehkou nasládlost a toustové nebo chlebové tóny.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Obvykle světlejší, s čistším projevem vedlejších produktů kvašení a s menším
obsahem karamelových chutí než anglické varianty. Rozmezí barvy stylu
APA a American Amber Ale se může překrývat. APA ale bude obecně čistší, bude mít méně karamelový sladový profil, slabší tělo a často výraznější
pozdní chmelení. Slabší hořkost a obsah alkoholu než American IPA. Pivo je
vyváženější a pitelnější s menším důrazem na chmel a hořkost než Sezónní
IPA (tzv. Session IPA).
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
30–50
SRM 5–10 / EBC 10–20
OG
1,045–1,060 / 11,2–14,7 °P
FG
1,010–1,015 / 2,6–3,8 °P
ABV 4,5–6,2 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Ballast Point Grunion Pale Ale
• Firestone Walker Pale 31
• Great Lakes Burning River
• Sierra Nevada Pale Ale
• Stone Pale Ale
• Tröegs Pale Ale
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, svrchně kvašené, Severní Amerika, řemeslný styl,
Pale Ale, hořké, chmelové

KOMENTÁŘE
Stále se vyvíjejí nové odrůdy chmele a způsoby jeho využití. Hodnotitelé by
měli umožnit v tomto stylu použití jak nových, tak i klasických odrůd chmele.
S tím, jak se tento styl stává více mezinárodním, objevují se v mnoha zemích
místní interpretace. Způsob chmelení se pohybuje od výrazného klasického chmelení na hořkost až k modernímu intenzivnímu pozdnímu chmelení.
Všechny způsoby jsou přípustné.
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20A AMERICKÝ PORTER (AMERICAN PORTER)
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CELKOVÝ DOJEM
Hutné sladové tmavé pivo s komplexním sladovým charakterem, který je
plný chutí tmavého sladu.
AROMA
Nižší střední až vyšší střední tmavé sladové aroma často s lehce spáleným
charakterem. Volitelně může v pozadí vykazovat další sladové charakteristiky (obilné, chlebnaté, mléčný karamel “toffeé”, čokoládové, karamelové, káva, bohaté anebo sladké). Chmelové aroma je nízké a vysoké s pryskyřičným, zemitým nebo květinovým charakterem. Může být za studena
chmelené. Ovocné estery jsou žádné až střední intenzity.
VZHLED
Střední hnědá až velmi tmavě hnědá barva, často s granátovými nebo rubínovými odlesky. Barva se může blížit až černé. Čirost může být těžké v takto
tmavém pivě posuzovat, ale když je průhledné mělo by být čiré (zejména
při podržení proti světlu). Plná bronzově zbarvená pěna se střední výdrží.
CHUŤ
Středně silná sladová chuť obvykle vykazuje lehké spálené tóny (a občas
čokoládové anebo kávové chutě) s trochou obilnosti a suchosti tmavých sladů v závěru. Závěr chuti může být suchý až středně sladký. Může mít vyhraněný charakter tmavých pražených sladů, který by neměl ale být příliš ostře
spálený nebo hrubý. Střední až vysoká hořkost, která může být umocněna
tmavým sladem. Intenzita chmelové chuti se může lišit od nízké až k vysoké s pryskyřičným, zemitým anebo květinovým charakterem, který vyvažuje
chutě tmavých sladů. Tmavé slady a chmel by se neměly přebíjet navzájem.
Za studena chmelené verze mohou mít pryskyřičnou chuť. Ovocné estery
jsou žádné až střední intenzity.
POCIT PO NAPITÍ
Střední až vyšší střední tělo. Nižší střední až střední říz (nasycení). Silnější
verze mohou mít lehkou alkoholovou hřejivost. Může mít lehkou trpkost tmavých sladu, ačkoliv tento charakter by neměl být silný.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Může obsahovat několik sladů. Zejména tmavé pražené slady, které často
zahrnují Black Patent Malt / barvící slad (čokoládový slad je také často používán). Americké chmely jsou typicky používány pro hořčení, ale americké
nebo britské chmele mohou být také použity později během varu na chuť
nebo aroma. Výrazná citrusovost je obecně nežádoucí. Svrchní kvasinky
mohou být jak americké, tak i s anglickým charakterem.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Více hořké a často silnější s více tmavými a suchostí než Anglický porter
a Předprohibiční porter. Slabší a asertivnější než Americký stout.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
25–50
SRM 22–40 / EBC 43–79
OG
1,050–1,070 / 12,4–17,1 °P
FG
1,012– 1,018 / 3,1–4,6 °P
ABV 4,8–6,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Anchor Porter
• Boulevard Bully! Porter
• Deschutes Black Butte Porter
• Founders Porter
• Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter
• Smuttynose Robust Porter
• Sierra Nevada Porter
ŠTÍTKY
běžně silné, tmavé, svrchně kvašené, Severní Amerika,
řemeslné pivo, porter, hořké, pražené, chmelové

KOMENTÁŘE
Poměrně široký styl otevřený interpretacím každého sládka. Intenzita a chuť
tmavých sladů se může v různých exemplářích výrazně lišit. Může, ale nemusí mít silný charakter chmelu a může, ale nemusí vykazovat významné
množství vedlejších produktů fermentace, což může způsobovat zdánlivě
americký nebo britský charakter.
HISTORIE
Silnější více agresivní verze Předprohibičního porteru anebo Anglického
porteru, která se vyvinula během éry moderních řemeslných pivovarů. Historické verze existují, především na východním pobřeží Spojených států.
Některé z nich jsou stále produkovány (viz Historická piva – Předprohibiční
porter). Styl popisovaný v tomto průvodci náleží k moderní řemeslné verzi.
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20B AMERICKÝ STOUT (AMERICAN STOUT)
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CELKOVÝ DOJEM
Poměrně silné vysoce pražené hořké chmelové tmavé pivo typu stout. Má
tělo a tmavou chuť typickou pro stouty s více agresivním americkým chmelovým charakterem a hořkostí.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Běžné americké základní slady a kvasinky. Liší se v použití tmavých a pražených sladů stejně jako karamelových sladů. Surogáty, jako jsou ovesné
vločky, mohou být přítomny v malých množstvích. Americké odrůdy chmele.

AROMA
Střední až vysoké aroma pražených sladů, často obsahuje tóny pražené
kávy nebo tmavé čokolády. Spálené aroma nebo aroma dřevěného uhlí
je akceptovatelné na nízké úrovni. Velmi nízké až střední chmelové aroma
často citrusové nebo pryskyřičné. Žádné až střední estery. Lehké alkoholové
aroma je taktéž volitelné.

POROVNÁNÍ STYLŮ
Jako hodně chmelený hořký silně pražený Extra nebo Export stout. Mnohem
více pražené a s plnějším tělem než Black IPA. Mohutnější a silnější verze
patří do Imperial stoutu. Silnější a více asertivní, především v použití tmavých
sladů a zrn a také chmelového charakteru, než je Americký porter.

VZHLED
Obecně černočerná barva, ačkoliv někdy může vypadat velmi tmavě hnědý. Vysoká dlouhotrvající pěna se světle bronzovou až světle hnědou barvou. Obvykle neprůhledné.
CHUŤ
Střední až velmi vysoké pražené sladové chutě často chutnající jako
káva, pražené kávové boby, tmavá nebo hořkosladká čokoláda. Může mít
chuť lehce spálené kávové sedliny, ale tento charakter by neměl být příliš
výrazný. Nízká až střední sladová sladkost často s bohatou čokoládovou
a karamelovou chutí. Střední až vysoká hořkost. Nízká chmelová chuť, která
je obecně citrusová nebo pryskyřičná. Žádné až nízké estery. Středně suchý
až suchý závěr, který je výjimečně s lehce spáleným charakterem. Chutě
alkoholu můžou být přítomny až do střední úrovně, měly by být však hebké.
POCIT PO NAPITÍ
Střední až plné tělo. Může být trochu krémové, zejména pokud je přidáno
malé množství ovsa pro zvýšení plnosti. Může mít trochu pražené trpkosti, která by však neměla být nadměrná. Vyšší střední až vysoký říz (nasycení).
Lehká až středně silná alkoholová hřejivost, avšak hebká a nepříliš horká.

PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
35–75
SRM 30–40 / EBC 59–79
OG
1,050–1,075 / 12,4–18,2 °P
FG
1,010– 1,022 / 2,6–5,6 °P
ABV 5,0–7,0 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Avery Out of Bounds Stout
• Deschutes Obsidian Stout
• North Coast Old No. 38
• Rogue Shakespeare Stout
• Sierra Nevada Stout
ŠTÍTKY
silné, tmavé, svrchně kvašené, Severní Amerika,
řemeslné pivo, stout, hořké, pražené, chmelové

KOMENTÁŘE
Pivovary vyjadřují individualitu skrze lišící se pražený sladový profil, sladovou sladkost a chuť, a množství použitého chmelu na aroma a chuť. Obecně
má odvážnější praženou sladovou chuť a chmelení než ostatní tradiční stouty (kromě Imperial stoutu).
HISTORIE
Moderní řemeslné pivo a pivo domácích pivovarníků, které aplikuje agresivní americké chmelení k silnému tradičnímu anglickému anebo irskému stoutu.
Doma uvařené verze byly dříve známy jako Stouty západního pobřeží, což
je běžný způsob pojmenování pro více chmelená piva.
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20C IMPERIAL STOUT
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CELKOVÝ DOJEM
Intenzivní a mohutný tmavý ejl s širokou škálou možných chuťových vyvážení
a regionálních interpretací. Praženě-spálená sladová chuť a aroma s temnou
chutí tmavého nebo sušeného ovoce a hřejivý hořko-sladký závěr. I přes velkou intenzitu se chutě musí dobře prolínat a snoubit, aby vytvořily komplexní
a harmonické pivo, ne pouze hřejivou změť chutí a vůní.

POCIT PO NAPITÍ
Plné až velmi plné tělo, které je hutné se sametovou delikátní texturou (ačkoliv tělo může upadat s dlouhým zráním). Jemně hladká alkoholová hřejivost
by měla být rozpoznatelná, ale ne jako primární charakter. V dlouho zrajících exemplářích může alkohol klamat. Nemělo by být sirupovité nebo málo
prokvašené. Říz může být slabý až střední, závisí na stáří a zrání.

AROMA
Bohaté a komplexní s různým množstvím pražených obilnin, sladovosti,
ovocných esterů, chmele a alkoholu. Charakter pražených sladů se může
projevovat jako káva, tmavá čokoláda nebo může mít lehce spálený tón.
Tento charakter je lehký až středně silný. Sladové aroma může být jemné
až bohaté a podobné barleywine. Volitelně může vykazovat lehký charakter
speciálních sladů (jako karamel), ale ten by měl přispívat pouze ke komplexnosti a neměl by dominovat. Ovocné estery mohou být nízké až středně silné intenzity a mohou zahrnovat komplexní charakter tmavého ovoce
(švestky, rozinky). Chmelové aroma může být velmi nízké až poměrně agresivní a může pocházet z jakékoli odrůdy chmele. Může být přítomno aroma
alkoholu, ale nemělo by být ostré, horké a rozpouštědlové. Dlouho zrající
exempláře mohou mít linku podobnou vínu nebo portskému vínu, ale pivo
by nemělo být kyselé. Vyvážení se může lišit a každým prvek aroma může
hrát ústřední roli. Ne všechna popsaná aromata musí být přítomná, tudíž je
možných mnoho interpretací. Zrání ovlivňuje intenzitu, vyvážení a hebkost
aromat.

KOMENTÁŘE
Tradičně anglický styl, ale v současnosti je mnohem více populární a široce
k dostání v Americe, kde je mezi řemeslnými pivy favoritem nikoliv raritou.
Různé variace existují – zejména anglické a americké interpretace (snadno
můžete uhodnout, že americké verze jsou hořčí, s více praženým charakterem a více chmelené na chuť a aroma, zatímco anglické verze vykazují více
komplexní charakter speciálních sladů a silnější esterový profil). Ne všechny
Imperial stouty mají čistě americký nebo anglický charakter, cokoliv mezi je
stejně tak vhodné, což je kontraproduktivní pro tvorbu podkategorií na soutěžích. Široká škála povolených charakteristik umožnuje vyniknout kreativitě
každého sládka. Hodnotitelé si musí být vědomi širokého rozpětí stylu a nepokoušet se hodnotit vzorky jako klony nějakého specifického komerčního
exempláře.

VZHLED
Barva se může lišit od velmi tmavé načervenalohnědé až k černo-černé.
Neprůhledný. Temně bronzová až hnědá pěna. Obecně velmi dobře tvoří
pěnu, avšak její trvání může být krátké až středně dlouhé. Vysoký alkohol
a viskozita – mohou být pozorovány tzv. slzy piva, když pivo stéká po sklenici po zamíchání (známé např. z portského vína, Marangoniho efekt).
CHUŤ
Bohatá, temná, komplexní a často poměrně intenzivní s různým množstvím
pražených sladů/obilnin a alkoholu. Střední až agresivní chmelová hořkost.
Nižší střední až vysoká chmelová chuť (jakákoliv odrůda). Střední až agresivní chuť pražených sladů/obilnin může připomínat hořko-sladkou a neslazenou čokoládu, kakao anebo silnou kávu. Lehce spálené obilniny, spálený rybíz nebo lehký dehtový charakter může být znatelný. Ovocné estery
mohou být málo intenzivní a mohou na sebe brát podobu tmavých plodů
(rozinky, švestky). Sladový základ může být vyvážený a podpořen bohatým
charakterem, který je podobný barleywine, a může být volitelně podpořen chutí karamelu, chlebnatostí a toustovou chutí. Chuťová paleta a závěr
se mohou lišit od poměrně suché až ke středně sladké, obvykle s trochou
ulpívající praženosti, chmelové hořkosti a hřejivým charakterem. Vyvážení
a intenzita chutí může být ovlivněna zráním, některé chutě se mohou tlumit
a zrát a postupně se vyvíjí vinný charakter nebo charakter portského vína.

HISTORIE
Styl s dlouhou, ačkoliv ne nezbytně navazující historií. Kořeny sahají až k silným Anglickým porterům vařeným pro export v 17. století a tvrdí se, že byly
populární v carském Rusku. Po napoleonských válkách byl obchod přerušen a tato piva byla více prodávána v Anglii. Styl nakonec vymizel a nabyl
svou popularitu zpět až během moderní éry řemeslných pivovarů v Anglii
a v USA, s čímž se pojí i pokusy o napodobení původních exemplářů a také
rozšíření stylu o americký charakter.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Dobře rozluštěný Pale ale slad se štědrou dávkou pražených sladů a obilnin.
Může mít komplexní sypání používající zdánlivě jakýkoliv slad. Jakýkoliv typ
chmele může být použit. Americké nebo anglické svrchní kvasinky.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Jako černé barleywine, kde přichází ke hře každým rozměr chuti. Více komplexní s širší škálou možných chutí než slabší stouty.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY:
IBU
50–90
SRM 30–40 / EBC 59–79
OG
1,075–1,115 / 18,2–27,0 °P
FG
1,018–1,030 / 4,6–7,6 °P
ABV 8,0–12,0 %
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KOMERČNÍ PŘÍKLADY
Americké
• Bell’s Expedition Stout
• Cigar City Marshal Zhukov’s Imperial Stout
• Great Divide Yeti Imperial Stout
• North Coast Old Rasputin Imperial Stout
• Sierra Nevada Narwhal Imperial Stout;
Anglické
• Courage Imperial Russian Stout
• Le Coq Imperial Extra Double Stout
• Samuel Smith Imperial Stout
ŠTÍTKY
velmi silné, tmavé, svrchně kvašené, Britské ostrovy, Severní Amerika,
tradiční styl, řemeslný styl, stout, sladový, hořký, pražený
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CELKOVÝ DOJEM
Výrazně chmelové a hořké, středně silné American Pale Ale (americký světlý
ejl, pozn. red. nebrat doslovně, protože IPA bývá často polotmavý), kde
vynikají americké nebo zámořské (zámořské = New World) chmely. Vyvážení je nakloněno ke chmelu, s čistým kvasným profilem, sušším dojezdem
a za podpory čistého sladového profilu, který dovoluje vyniknout kreativnímu rozpětí chmelového charakteru piva.
AROMA
Znatelné až intenzivní chmelové aroma nabízející jednu nebo více charakteristik amerických a zámořských chmelů, jako jsou aromata citrusů, květin,
borovice, pryskyřice, koření, tropického ovoce, peckového ovoce, melounu
atd. Mnoho verzí je za studena chmelených, a tak mohou navíc nabízet čerstvé chmelové aroma, což je u tohoto stylu žádoucí, ne však nezbytné. Pokud
je přítomno travnaté aroma, mělo by být pouze minimální intenzity. V pozadí
může být znát nízké až nízké střední čisté obilně‑sladové aroma. V některých verzích může být přítomna ovocnost z kvasnic, avšak neutrální kvasný
profil je taktéž akceptovaný. Může být přítomna mírná alkoholová linka, ale
ideálně by měl být tento charakter minimální. Jakýkoliv americký a zámořský
chmelový aroma profil je akceptovatelný. Na trh jsou neustále uváděny nové
chmelové odrůdy a jejich použití by tento styl nemělo omezovat.
VZHLED
Barva se různí od středně zlaté až po světle načervenalo-jantarovou (polotmavou). Pivo by mělo být čiré, i když nefiltrované za studena chmelené
verze mohou být mírně kalné. Středně vysoká bílá pěna s dobrou výdrží.
CHUŤ
Chmelová chuť je střední až velmi vysoká a měla by odrážet americký nebo
zámořský (New World) chmelový charakter, jako jsou citrusový, květinový,
borový, pryskyřičný, kořeněný, tropické ovoce, peckoviny, meloun atd. Středně vysoká až velmi vysoká chmelová hořkost. Sladová chuť by měla být
nízká až nižší střední a je obecně čistá a obilně‑sladová, i když karamelové
a toustové chutě nízké intenzity jsou přípustné. Nízká ovocnost (z kvasinek)
je přípustná, ale není vyžadována. Suché až středně suché doznívání, zbytková sladkost nízká, nebo žádná. Hořkost a chmelová chuť může doznívat
po polknutí, ale neměla by být drsná/hrubá. V silnějších exemplářích může
být cítit velmi nízká a čistá alkoholová chuť. Chuť může být lehce sirná, avšak
většina exemplářů tohoto stylu tento charakter nevykazuje vůbec.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo s hladkou texturou. Střední až vyšší střední nasycení. Bez chmelové ulpívající drsnosti. Velmi lehká jemná alkoholová hřejivost není chybou, pokud nenarušuje celkovou vyváženost.
KOMENTÁŘE
Moderní americké řemeslné (craft) pivo, které interpretuje historický anglický
pivní styl. Uvařené pomocí amerických ingrediencí a přístupu. Základ mnoha moderní variací, jako je silnější Double IPA, nebo další speciální varianty IPA (s dalšími přidanými ingrediencemi, řazeno do kategorie Specialty/

Speciální IPA). Dubová chuť je pro tento styl nevhodná, a pokud je zřetelně
znát, mělo by být pivo řazeno do kategorie Wood-Aged (zráno s dřevem,
nebo v dřevěném sudu).
HISTORIE
Za první moderní americké řemeslné pivo je obecně považován Anchor
Liberty Ale, prvně uvařený v roce 1975 s využitím chmelu Cascade. Tento
styl se však od tohoto původního piva poměrně vzdálil a dnes se Liberty Ale
chutí více blíží stylu APA. Ještě dříve vyrobené IPA byly taktéž v Americe
známé (zejména uznávaný Ballantine’s IPA, který zrál v dubových sudech
a využíval starý anglický recept). Tento styl je však založen na moderních
řemeslných (craft) exemplářích.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Jako základ slouží Pale ale nebo dvouřadý ječný slad, americké a zámořské chmely a americké nebo anglické svrchní kvasinky s čistým nebo lehce
ovocným profilem. Obecně používán výhradně slad a vysoké prokvašení je
dosaženo rmutováním za nižší teploty (ne surogací). Přídavek cukru je ale
k těmto účelům taktéž akceptovatelný. Pokud jsou vůbec využity, je obvyklé
šetrné používání karamelových sladů, protože jejich vysoký obsah může vést
ke sladkému doznívání a střetu s chmelovým charakterem, což je nežádoucí.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Silnější a více chmelené než APA. V porovnání s English IPA má méně anglického sladového, chmelového a kvasinkového charakteru (méně karamelové,
méně chlebnaté, toustové; více amerických a zámořských chmelů než anglických; méně kvasinkových esterů), nižší tělo a často více chmelené a trochu
silnější. Méně alkoholu než Double IPA, ale s podobným vyvážením.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
40–70
SRM 6–14 / EBC 12–28
OG
1,056–1,070 / 13,8–17,1 °P
FG
1,008–1,014 / 2,1–3,6 °P
ABV 5,5–7,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Alpine Duet
• Bell’s Two-Hearted Ale
• Fat Heads Head Hunter IPA
• Firestone Walker Union Jack
• Lagunitas IPA
• Russian River Blind Pig IPA
• Stone IPA
ŠTÍTKY
silné, světlé, svrchně kvašené, Severní Amerika, řemeslný styl, IPA, hořké,
chmelové
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21B SPECIÁLNÍ IPA – RYE IPA
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CELKOVÝ DOJEM
Výrazně chmelové a hořké, středně silné American Pale Ale (americký světlý
ejl, pozn. red. nebrat doslovně, protože IPA bývá často polotmavý), kde vynikají americké nebo zámořské (zámořské = New World) chmely. Vyvážení
je nakloněno ke chmelu, s čistým fermentačním profilem, sušším dojezdem
a za podpory čistého sladového profilu, který dovoluje vyniknout kreativnímu rozpětí chmelového charakteru piva.
AROMA
Znatelné až intenzivní chmelové aroma nabízející jednu nebo více charakteristik amerických a zámořských chmelů, jako jsou aromata citrusů, květin,
borovice, pryskyřice, koření, tropického ovoce, peckového ovoce, melounu
atd. Mnoho verzí je za studena chmelených a mohou tak navíc nabízet
čerstvé chmelové aroma, což je u tohoto stylu žádoucí, ne však nezbytné.
Pokud je přítomno travnaté aroma, mělo by být pouze minimální intenzity.
Může mít nízké peprné aroma žitného sladu. V pozadí může být znát nízké
až nízké střední, čisté, obilně‑sladové aroma. V některých verzích může být
přítomna ovocnost z kvasnic, avšak neutrální kvasný profil je taktéž akceptovatelný. Mírná alkoholová linka může být přítomna, ale ideálně by měl být
tento charakter minimální. Je akceptovatelný jakýkoliv americký a zámořský
chmelový aroma profil. Na trh jsou neustále uváděny nové chmelové odrůdy
a jejich použití by tento styl nemělo omezovat.
VZHLED
Barva se různí od středně zlaté až po světle načervenalo-jantarovou (polotmavou). Pivo by mělo být čiré, i když nefiltrované za studena chmelené
verze mohou být mírně kalné. Středně vysoká bílá pěna s dobrou výdrží.
CHUŤ
Chmelová chuť je střední až velmi vysoká a měla by odrážet americký a zámořský (New World) chmelový charakter, jako je citrusový, květinový, borový, pryskyřičný, kořeněný, tropické ovoce, peckoviny, meloun atd. Středně
vysoká až velmi vysoká chmelová hořkost. Sladová chuť by měla být nízká
až nižší střední a je obecně čistá a obilně‑sladová, i když nízké karamelové
a toustové chutě jsou přípustné. Nízká ovocnost (z kvasinek) je přípustná, ale
není vyžadovaná. Žitný slad přispívá k suchému doznívání, zbytková sladkost žádná až nízká. Hořkost a chmelová chuť může zůstávat do doznívání,
ale neměla by být drsná/hrubá. V silnějších exemplářích může být cítit velmi
nízká a čistá alkoholová chuť.
POCIT PO NAPITÍ
Lehké střední až střední tělo s hladkou texturou. Střední až vyšší střední nasycení. Bez chmelové ulpívající drsnosti. Velmi lehká jemná alkoholová hřejivost není chybou, pokud nenarušuje celkovou vyváženost.

KOMENTÁŘE
Moderní americká řemeslná varianta American IPA. Charakter žita by měl
být rozpoznatelný, pokud tomu tak není, je vhodnější pivo zařadit do kategorie American IPA. Dubová chuť je pro tento styl nevhodná, a pokud je
zřetelně znát mělo by být pivo řazeno do kategorie Wood-Aged (zráno
s dřevem, nebo v dřevěném sudu).
HISTORIE
Ve snaze přidat komplexitu a pestrost do IPA se sládci řemeslných pivovarů
a domovarníci rozhodli nahradit část sypání žitným sladem. Žitná IPA, RyePA nebo také RIPA si našla své místo v repertoáru řady řemeslných pivovarů
a domácích sládků.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Pale ale nebo dvouřadý ječný slad jako základ, 15–20 % žitného sladu,
americké a zámořské chmely, americké nebo anglické svrchní kvasinky
s čistým nebo lehce ovocným profilem. Obecně používán výhradně slad
a vysoké prokvašení je dosaženo rmutováním za nižší teploty (ne surogací).
Přídavek cukru k těmto účelům je ale akceptovatelný. Charakter vody se různí od měkké až po střední obsah síranů. Pokud jsou vůbec využity, je obvyklé
šetrné používání karamelových sladů, protože jejich vysoký obsah může vést
ke sladkému doznívání a střetu s chmelovým charakterem, což je nežádoucí.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Sušší a o něco kořennější než American IPA. Hořkost a kořeněnost pocházející ze žitného sladu a zůstává na jazyku déle než v případě American
IPA, pivo však nemá výrazně žitný sladový charakter Roggenbieru. Některé
exempláře silou odpovídají Double IPA.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
50–75
SRM 6–14 / EBC 12–28
OG
1,056–1,075 / 13,8–18,2 °P
FG
1,008–1,014 / 2,1–3,6 °P
ABV 5,5–8,0 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Arcadia Sky High Rye
• Bear Republic Hop Rod Rye
• Founders Reds Rye
• Great Lakes Rye of the Tiger
• Sierra Nevada Ruthless Rye
ŠTÍTKY
silné, polotmavé, svrchně kvašené, Severní Amerika, řemeslný styl, IPA,
speciální, hořké, chmelené
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24A WITBIER
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CELKOVÝ DOJEM
Osvěžující, elegantní, chutný, středně silný pšeničný ejl.
AROMA
Střední sladová sladkost (často s lehkými tóny medu anebo vanilky) s lehkým
obilným a kořeněným pšeničným aromatem, často s trochou nakyslé trpkosti.
Středně silné aroma koriandru, často s komplexními tóny bylin, koření nebo
pepře v pozadí. Středně pikantní citrusovo‑pomerančová ovocnost. Slabé
kořeněno‑bylinné chmelové aroma není povinné a nemělo by nikdy přebít
ostatní vjemy. Zeleninová, celerová nebo šunková aromata jsou nevhodná.
Koření by se mělo dobře pojit s ovocnými, květinovými a sladkými aromaty
a nemělo by být až příliš výrazné.
VZHLED
Velmi světlá slámová až světle zlatá barva. Pivo bývá velmi kalné díky škrobovému zákalu anebo kvasnicím, což mu dává mléčný žluto‑bílý vzhled.
Hustá bílá kroužkující pěna. Pěna by měla být poměrně dlouhotrvající.
CHUŤ
Příjemná sladce‑sladová obilná chuť (často s medovým anebo vanilkovým
charakterem) a pikantní citrusovo‑pomerančová ovocnost. Osvěžující a řízné se suchým, často nakysle trpkým, závěrem. Může mít slabou chlebovou
pšeničnou chuť. Nepovinně může být přítomna velmi lehká mléčná kyselost.
Běžné jsou kořeněno‑bylinné tóny, které mohou zahrnovat koriandr a další
koření. Měly by být jemné a vyvážené, rozhodně ne přehnané. Chmelový
profil je zemitě‑kořeněný o nízké nebo žádné intenzitě. Pokud je chmelová
chuť znatelná, nikdy se nemá střetávat s chutí koření. Chmelová hořkost je
nízká až nižší střední a nenarušuje osvěžující chutě koření a ovoce a také
nepřetrvává až do závěru. Hořkost z pomerančové kůry by neměla být přítomna. Zeleninové, celerové, šunkové nebo mýdlové chutě jsou nevhodné.
POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až středně plné tělo, často s hladkostí a lehkou krémovostí
pocházející z nesladové pšenice a někdy ovsa. I přes tělo a krémovost je
witbierv závěru suchý a často lehce kysele trpký. Perlivý charakter díky
vysokému nasycení. Osvěžující díky řízu, lehké kyselosti a absenci hořkosti
v závěru. Žádná hrubost nebo trpkost z pomerančové kůry. Pivo by němělo
být ani příliš suché a prázdné, ani příliš plné a těžkopádné.
KOMENTÁŘE
Přítomnost, charakter a množství koření a mléčné kyselosti se různí. Příliš kořeněná nebo kyselá piva nejsou dobrými příklady tohoto stylu. Některé druhy koriandru mohou způsobit nevhodný šunkový nebo celerový charakter.
Pivo bývá poměrně náchylné a nezraje dobře, tudíž je vhodné konzumovat
jej mladší, čerstvé. Většina vzorků mívá obsah alkoholu kolem 5 % obj.

HISTORIE
Tento 400 let starý belgický pivní styl vymřel v padesátých letech dvacátého
století. Znovuoživen byl později Pierrem Celisem v Hoegaardenu a od té
doby jeho popularita stabilně roste, jak díky moderním řemeslným pivovarům, tak i velkým pivovarům, které toto pivo vidí jako celkem ovocné letní
sezónní pivo.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Sypání tvoří 50 % nesladované pšenice a 50 % světlého ječného sladu
(obvykle plzeňského). Některé verze obsahují 5–10 % nesladového ovsa.
Poměrně charakteristické je používání koření, jako jsou čerstvě namletý koriand a curaçao, nebo někdy také sladká pomerančová kůra, která doplňuje
nasládlé aroma. Další koření (např. heřmánek, kmín, skořice, pepř guineiský/rajské zrno) může být použito pro zvýšení komplexnosti, tato koření mají
být ale mnohem méně výrazná. Charakteristické jsou svrchní kvasinky produkující jemné kořeněné chutě. V některých případech je omezeně použito
mléčné kvašení nebo přídavek kyseliny mléčné.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Nízká hořkost a vyvážení podobné pšeničnému Weissbieru, avšak kořeněný
a citrusový charakter pochází spíše z přídavku koření než z kvasnic.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
8–20
SRM 2–4 / EBC 4–8
OG
1,044–1,052 / 11,0–12,9 °P
FG
1,008–1,012 / 2,1–3,1 °P
ABV 4,5–5,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Allagash White
• Blanche de Bruxelles
• Celis White
• Hoegaarden Wit
• Ommegang Witte
• St. Bernardus Witbier
• Wittekerke
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, svrchně kvašené, západní Evropa, tradiční styl,
pšeničné pivo, kořeněné
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CELKOVÝ DOJEM
Nejčastěji světlý, osvěžující, vysoce prokvašený, středně hořký, středně silný belgický ejl s velmi suchým dojezdem. Typicky vysoce nasycený. Občas
se využívá neječmenných sladů či obilnin a případně koření pro zvýšení
komplexnosti chuti a jako doplnění k výraznému kvasničnému charakteru,
který je ovocný, kořeněný, a ne příliš fenolový. Méně obvyklé varianty zahrnují slabší a také silnější exempláře, nebo také tmavší varianty s větším
sladovým charakterem.
AROMA
Poměrně aromatické s evidentními ovocnými, kořeněnými a chmelovými
tóny. Estery mohou být poměrně výrazné (středně až vysoce). Často připomínají citrusy, jako jsou pomeranče nebo citróny. Chmel je v aromatu jemné
až střední intenzity – kořeněný, květinový, zemitý a ovocný. Silnější verze
mohou vykazovat jemnou kořeněnou alkoholovou linku. Kořeněné tóny jsou
spíše pepřové než hřebíčkové (fenolové) a mohou být až střední intenzity
(obvykle pochází z kvasinek). Jemné doplnění bylinami nebo kořením je
přípustné, ale nemělo by v chuti dominovat. Sladový charakter je typicky
lehce obilný a nízké intenzity. Tmavší a silnější verze mívají více rozpoznatelný sladový základ, nesoucí si sebou charakteristiky použitého druhu sladu
(toust, sušenky, karamel, čokoláda atd.). V kyselých verzích je místo hořkosti
přítomna kyselá linka s nízkou až střední intenzitou.
VZHLED
Světlé verze mají obvykle barvu do světle oranžové, ale mohou být světle
zlaté až jantarové (zlaté až zlatě-polotmavé jsou nejčastější). Tmavší verze
mohou být od měděné až po tmavě hnědou. Dlouhotrvající hutná bílá stabilní pěna, která by měla charakteristicky kroužkovat na skle při opadání.
Čirost je dobrá až špatná, zákal je u tohoto druhy nefiltrovaného piva očekávaný. Pivo je perlivé díky vysokému nasycení.
CHUŤ
Středně nízká až vyšší střední ovocnost a kořenitost podpořená nízkým
až středním sladovým tělem, často s obilnými tóny. Hořkost je typicky střední
až vysoká, kyselost může být přítomna místo hořkosti (obě by neměly být přítomny naráz v silné intenzitě). Prokvašení je extrémně vysoké, což pivu dává
charakteristický suchý dojezd, který je esenciální pro tento styl. Saison by
nikdy neměl končit sladce. Ovocný charakter je často citrusový (pomeranč,
citrón) a kořeněný, typicky peprný. Povolená je široká variabilita ve vyvážení
ovocnosti a kořenitosti, která je často důsledkem volby speciálních kvasničných kmenů. Chmelová chuť je nízká až střední a obecně kořenitá nebo zemitá. Rovnováha je přikloněna k ovocnosti, kořenitosti, chmelovosti a hořkost
nebo kyselost by neměla tyto chutě překrývat. Tmavší varianty mají více sladového charakteru, který pochází z tmavých sladů (toust, sušenky, čokoláda
atd.), což podporuje ovocno-kořenitý charakter piva (pražené tóny nejsou
typické). Silnější verze mají obecně více sladové chuti a také lehkou alkoholovou linku. Byliny a koření jsou zcela dobrovolné (nepovinné), ale pokud
jsou použity, neměly by překrývat kvasinkový charakter. Chmelová hořkost
může být mírná, i když se může zdát vyšší díky vysokému prokvašení.

POCIT PO NAPITÍ
Lehké až střední tělo. Alkoholová linka se liší dle síly od žádné u stolních
verzí přes lehkou u standardních verzí až po střední u silných verzí. Hřejivý
pocit po napití by však měl být velmi nízké intenzity. Velmi vysoké nasycení
s perlivým charakterem. Pivo by mělo mít dostatečnou kyselost na jazyku
k vyvážení velmi suchého dojezdu. V kyselých verzích může lehký až střední
nakyslý charakter přidat osvěžující dojem, neměl by být ale svrašťující.
KOMENTÁŘE
Existují různé verze síly a barvy, všechny mají ale podobné charakteristiky vyvážení – osvěžující vysoce prokvašené pivo se suchým charakterem
a s vysokým nasycením. Neexistuje žádný obecně zažitý vztah mezi barvou a sílou. Vyvážení se může mírně měnit s barvou a sílou exempláře, ale
náležitost k původním řemeslným variantám by měla být znatelná. Světlé
varianty jsou často více hořké se znatelnějším chmelovým charakterem, zatímco tmavé varianty inklinují více ke sladovosti, vedoucí k vyváženějšímu
dojmu. Silnější varianty mají díky vyšší hustotě silnější sladovou chuť a tělo,
a i když jsou vysoce prokvašené, nemusejí se zdát tak suché jako standardní
Saison. Charakter speciálních saisonových kvasinek je v tomto druhu piva
nezbytný, i když silnější varianty mohou tuto charakteristiku maskovat. Tato
piva jsou také často ve Spojených státech označována jako Farmhouse ale,
i když tento termín není v Evropě běžný. V Evropě jsou součástí větší rodiny
Artisanal Ale (řemeslné/lokální ejly).
HISTORIE
Saison byl původně vařen ve Wallonii, francouzsky mluvící části Belgie,
pro konzumaci během farmářské sezóny. Původně se jednalo o slabší pivo,
aby příliš neopíjelo zemědělské pracovníky. Silnější varianty určené do hostinců však také existovaly. Silnější a tmavší Saison se začal vařit po druhé
světové válce. Nejznámější moderní Saison, Saison Dupont, byl poprvé uvařen ve dvacátých letech dvacátého století. Původně rustikální řemeslné pivo,
vyráběné z lokálních surovin, je dnes vařeno většinou ve větších pivovarech.
Stále si však drží punc svého pokorného a skromného původu.
CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Kvasnice, chmel a slad poskytují žádaný kořeněný charakter. Koření je ale
povoleno, pokud vhodně doplňuje chuť piva. Typické jsou kontinentální (evropské) základní ječmenné slady, ale často můžeme v sypání nalézt i slady,
případně nesladové zrno, ostatních obilnin, jako jsou pšenice, oves, žito
nebo špalda. Cukr nebo med mohou sloužit ke zvýšení komplexity chuti
a zvýšit suchost. Pro vaření tmavších variant Saisonu se obvykle využívají
bohatší tmavé slady, obvykle ale ne pražené. Pivo je chmelené většinou tradičními evropskými odrůdami, jako jsou chmely typu Žateckého poloraného červeňáku, Styrian nebo East Kent Golding. Široká škála bylin a koření
může přidat komplexitu a unikátnost chuti, ale neměla by vyčnívat přes chmel
a kvasinkový charakter. Používání kvasinek Brettanomyces není pro tento styl
typické – Saison kvašený Brett by měl být zařazen do kategorie American
Wild Ale.
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POROVNÁNÍ STYLŮ
Při běžné síle a světlé barvě (nejčastější) bychom mohli pivo charakterizovat
jako více prokvašený, nachmelený a hořký Belgian Blond Ale se silnějším
kvasničným charakterem. Velmi silné a světlé varianty Saisonu jsou pak podobné belgickému Tripelu, mají však často více obilný, rustikální a kořenitější
charakter.
Instrukce k soutěžím: Soutěžící musí udat sílu (stolní/table, standard, super)
a barvu (světlá/pale, tmavá/dark).
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–35
SRM 5–14 / EBC 10–28 (světlý)
15–22 / EBC 30–44 (tmavý)
OG
1,048–1,065 / 11,9–15,9 °P (platí pro variantu standard)
FG
1,002–1,008 / 0,5–2,1 °P (platí pro variantu standard)
ABV 3,5–5,0 % (stolní/table)
5,0–7,0 % (standard)
7,0–9,5 % (super)
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Ellezelloise Saison
• Fantôme Saison
• Lefebvre Saison 1900
• Saison Dupont Vieille Provision
• Saison de Pipaix
• Saison Regal
• Saison Voisin
• Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale
ŠTÍTKY
běžně silné, světlé, svrchně kvašené, západní Evropa, tradiční styl, hořké
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26B BELGIAN DUBBEL
OG
1,000

/ FG
1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

1,008–1,018

1,070

1,080

1,090

1,100

1,110

80

90

100

110

1,120

1,062–1,075

IBU
0

10

20

30

40

50

60

70

120

15–25

ABV
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6,0–7,6

EBC
0

10

20

30

40

50

60

70

80

20–34

CELKOVÝ DOJEM
Temně červeno-měděný, středně silný, sladový, komplexní trapistický (klášterní) ejl s bohatou sladovou chutí, estery tmavého nebo sušeného ovoce,
lehký alkohol. To vše smícháno dohromady ve sladovou prezentaci, která
stále dojíždí poměrně suše.
AROMA
Komplexní bohatě sladce‑sladové aroma s možnými náznaky čokolády,
karamelu a toustu (nikdy ale ne pražené, nebo spálené aroma). Střední
ovocné estery (obvykle obsahující rozinky a švestky, občas také sušené višně). Estery občas zahrnují banánová a jablečná aromata. Běžné jsou také
kořeněné fenoly a vyšší alkoholy (může obsahovat lehký hřebíček a koření,
pepř, vůně růže anebo parfémové tóny). Úroveň kořenitosti může být střední
až velmi nízká. Pokud je přítomen alkohol, je jemný a nikdy ne příliš hřejivý
nebo s aroma po rozpouštědlech. Žádné až nízké kořeněné, bylinné nebo
květinové chmelové aroma (chmelové aroma obvykle zcela chybí). Nejvíce
je v aroma cítit slad, který je balancovaný estery a dotekem alkoholu. Dohromady tvoří harmonickou kombinaci.
VZHLED
Barva je temně jantarová (polotmavá) až měděná s atraktivní temně červenou jiskrou. Obecně čiré. Mohutná hustá a dlouhotrvající krémově-smetanová pěna.
CHUŤ
Podobné kvality jako aroma. Bohaté a komplexní středně až středně plné
a bohatě sladce-sladové tělo, avšak se středně suchým dojezdem. Komplexní sladové, esterové, alkoholové a fenolové chutě po napití (rozinkové chutě
jsou časté; sušené plody jsou vítané, hřebíčková a peprná kořenitost je volitelná). Vyvážení je vždy nakloněno ke sladu. Středně nízká hořkost, která
neulpívá na jazyku. Nízká kořenitá, květinová a bylinná chmelová chuť je
volitelná, ale obvykle není přítomna.
POCIT PO NAPITÍ
Plné tělo. Středně vysoký říz (nasycení), který může ovlivňovat vnímání těla.
Nízká alkoholová hřejivost. Jemné, nikdy alkoholové nebo rozpouštědlové.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Běžně jsou používány belgické kmeny kvasinek s tendencí k tvorbě vyšších
alkoholů, esterů a fenolů. Pivo budí dojem komplexního sypání, i přesto
že tradiční verze jsou postaveny pouze na belgickém plzeňském sladu a karamelizovaném cukerném sirupu nebo dalších nerafinovaných cukrech (hnědý cukr), které zprostředkovávají většinu jeho charakteru. Obvykle jsou využívány chmely typu Žateckého červeňáku nebo anglického Styrian Golding.
Tradičně není využíváno koření, i když umírněné použití je možné (silou by
mělo být pouze v pozadí).
POROVNÁNÍ STYLŮ
Dubbel by neměl být tak sladový jako Bock a neměl by vykazovat sladkost
karamelových (Crystal) sladů. Podobný v síle a vyváženosti jako Belgian
Blond, ale se silnější a bohatší sladovým a esterovým profilem. Méně silný
a intenzivní než Belgian Dark Strong Ale.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
15–25
SRM 10–17 / EBC 20–34
OG
1,062–1,075 / 15,2–18,2 °P
FG
1,008–1,018 / 2,1–4,6 °P
ABV 6,0–7,6 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Affligem Dubbel
• Chimay Première
• Corsendonk Pater
• Grimbergen Double
• La Trappe Dubbel
• St. Bernardus Pater 6
• Trappistes Rochefort 6
• Westmalle Dubbel
ŠTÍTKY
silné, jantarové, svrchně kvašené, západní Evropa, tradiční styl, sladové

KOMENTÁŘE
Nejvíce komerčních exemplářů se pyšní ABV mezi 6,5–7 %. Tradičně je
dokvašováno v lahvích (nebo znovu fermentováno v lahvích).
HISTORIE
Původem je ze středověkých klášterů, bylo znovuoživeno uprostřed 19. století po Napoleonském období.
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26C BELGIAN TRIPEL
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CELKOVÝ DOJEM
Světlý, trochu kořeněný, suchý, silný trapistický ejl s příjemnou zakulacenou
sladovou chutí a solidní hořkostí. Poměrně aromatický s kořeněnými, ovocnými a lehce alkoholovými prvky, které ve spojení s podpůrným čistým sladovým charakterem vytvářejí překvapivě pitelné pivo, zejména pokud přihlédneme k vysokému obsahu alkoholu.
AROMA
Komplexní buket tvořený výraznou kořeněností, středně výraznými ovocnými estery a nízkým alkoholovým a chmelovým aromatem. Aroma bohaté
na kořeněné, peprné a někdy hřebíčkové fenoly. Estery často připomínají
citrusové plody jako například pomeranče, někdy však mohou mít i jemně
banánový charakter. Slabý, avšak znatelný kořeněný, květinový nebo parfémový chmelový charakter je obvykle znatelný. Alkohol je jemný, kořeněný,
slabé intenzity. Sladový charakter je lehký s jemným mírně obilně-sladovým
nebo medovým dojmem. Nejlepší vzorky se pyšní nevídanou a harmonickou
souhrou mezi charakterem kvasnic, chmelu, sladu a alkoholu.
VZHLED
Temně žlutá až temně zlatá barva. Dobrá čirost. Perlivé. Dlouhotrvající krémová a velmi pevná bílá pěna, která charakteristicky kroužkuje na sklenici.
CHUŤ
Spojení kořeněných, ovocných a alkoholových chutí je podpořeno jemnou
zakulacenou obilně-sladovou chutí, občas s mírnými medovými tóny. Nízké
až středně výrazné fenoly jsou peprného charakteru. Estery připomínají citrusové plody jako pomeranče nebo někdy citrony a jsou málo až středně
výrazné. Obvyklý je nízký až střední kořeněný chmelový charakter. Alkoholy
jsou jemné kořeněné o nízké intenzitě. Hořkost je obvykle střední až vyšší
díky kombinaci chmelové hořkosti a fenolů, které jsou tvořeny při kvašení.
Intenzivní nasycení a hořkost spolu vytváří suché doznívání s výrazným
ovocně-kořeněným kvasnicovým charakterem. Sladce obilně-sladová chuť
neznačí vyšší zbytkový cukr.

CHARAKTERISTICKÉ SUROVINY
Plzeňský slad, obvykle surogováno světlým cukrem. Obvykle je použit chmel
žateckého typu nebo Styrian Golding. Jsou používány kmeny belgických
kvasinek, které produkují ovocné estery, kořeněné fenoly a vyšší alkoholy.
Tento charakter je často ještě podpořen vyšší teplotou kvašení. Přídavky
koření nejsou tradiční, a pokud je koření použito, mělo by jej být cítit jen
v pozadí. Dosti měkká voda.
POROVNÁNÍ STYLŮ
Může připomínat Belgian Golden Strong Ale, avšak je o něco tmavší, s plnějším tělem a s větším důrazem na fenoly a méně na estery. Obvykle má
více zakulacenou sladovou chuť, neměl by však nikdy být sladký.
PODSTATNÉ (VITÁLNÍ) HODNOTY
IBU
20–40
SRM 4,5–7 / EBC 9–14
OG
1,075–1,085 / 18,2–20,5 °P
FG
1,008–1,014 / 2,1–3,6 °P
ABV 7,5–9,5 %
KOMERČNÍ PŘÍKLADY
• Affligem Tripel
• Chimay Cinq Cents
• La Rulles Tripel
• La Trappe Tripel
• St. Bernardus Tripel
• Unibroue La Fin Du Monde
• Val-Dieu Triple
• Watou Tripel
• Westmalle Tripel
ŠTÍTKY
silné, světlé, svrchně kvašené, západní Evropa, tradiční styl, hořké

POCIT PO NAPITÍ
Nižší střední až střední tělo, které se jeví lehčí, než by vysoká stupňovitost dávala tušit. Vysoký říz (nasycení). Vysoký obsah alkoholu může klamat a nemusí se projevit, vykazuje totiž malou až neznatelnou hřejivost. Vždy perlivé.
KOMENTÁŘE
Vysoký obsah alkoholu bez silné alkoholové chuti. Nejlepší vzorky jsou
rafinované, ne prvoplánové. Vysoké nasycení a vysoký stupeň prokvašení
nechává vyniknout mnoha chutím a zvyšuje vnímání suchého doznívání. Většina trapistických (klášterních) verzí má nejméně 30 IBU a je velmi suchá.
Tradičně je pivo dokvašováno v lahvi.
HISTORIE
Původně zpopularizováno trapistickým klášterem Westmalle.

BJCP Beer Style Guidelines – 2015 Edition

|

© Cech domácích pivovarníků, z. s., 2017

PIVAŘ

| 89

Domovarnické setkání
a degustační soutěž
V prvním díle časopisu Pivař jsme si představili
základní koncept a předběžné organizační
informace k připravovanému prvnímu setkání
nejen členů Cechu domácích pivovarníků, které
bude spojeno s netradičně pojatou degustační
soutěží určenou pro širokou domovarnickou
veřejnost. Tuto krátkou zprávu máme tedy
za úkol stručně zrekapitulovat a doplnit o bližší
informace. Přehledné shrnutí informací také
naleznete v boxu níže.

Domovarnická beseda a soutěž Černokostelecký žejdlík se bude konat v sobotu 16. 9. 2017 v Kostelci nad Černými lesy. Na akci jsou
srdečně zváni nejen členové Cechu, ale i všichni ostatní, kteří se chtějí o Cechu dozvědět něco více a zasoutěžit si v degustační soutěži.
Kostelec nad Černými lesy leží přibližně 40 km východně od Prahy,
z které se můžete do Kostelce dostat autobusem za cca 45 minut.
Vzhledem k možnostem levného ubytování na místě vřele doporučujeme dostavit se do Kostelce již v pátek před akcí a strávit zde
příjemný víkend. Ubytování je možné přímo v pivovaru (ubytovna),
nebo na nedalekém zámku. (Informace o ubytování zde.)
Součástí akce bude schůze Cechu, kde bude otevřena diskuze týkající
se domácího pivovarství obecně (jako jsou například zákonné limity),
ale budeme se také bavit o budoucí organizaci a směřování Cechu.
Doporučujeme tedy dorazit i pokud se nebudete účastnit degustační
soutěže, která je především atraktivním doplňkem našeho setkání.
Dále se můžete těšit na několik přednášek s pivní tematikou, podobně jako jste tomu zvyklí na Kosteleckém chmelovárku. Také bude
možné zúčastnit se exkurze zdejšího pivovaru, což všem vřele doporučujeme. Program je ve stádiu intenzivních příprav a ještě jistě
dozná řadu změn. Finální podoba programu bude ještě upřesněna.
Součástí besedy bude degustační soutěž s názvem Černokostelecký
žejdlík a grafická soutěž o nejhezčí domovarnickou etiketu. Soutěžní
kategorie a pravidla soutěže jsme si představili již v prvním čísle
časopisu Pivař, tudíž teď už pouze krátce zrekapitulujeme. Soutěžit
se bude ve třech kategoriích, které představují tři recepty z knihy Pivařka – Tajemství domácího pivovarství. Tyto recepty naleznete níže.
Úkolem soutěžícího je uvařit pivo podle tohoto receptu, což by nám
mělo poskytnout unikátní možnost porovnat vliv umění každého sládka na výsledek. Pivovarské dovednosti jsou to jediné, co vás může
v této soutěži dovést až na stupně vítězů.

POZOR

!!!

Účast členů Cechu je
žádoucí i v případě,
že se nezúčastní soutěže,
protože budeme v průběhu
akce jednat o činnostech,
úkolech a budoucnosti Cechu.
Na programu bude jednání
o změně stanov a vyhlášení
sběru podpisů pod petici
požadující úpravu limitů.
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Pravidla
degustační soutěže
Nutné je využití všech surovin, které jsou uvedeny v receptu
a ve stejných poměrech, jako je využil autor receptu. Například pokud je v receptu uvedeno 50 % pšeničného sladu, musí být
toto zastoupení dodrženo. Přesné hmotnosti samozřejmě vycházejí
z objemu várky a vaší výtěžnosti. Pivo by mělo mít také stejnou
původní stupňovitost, jaká je uvedena v receptu (odchylka
± 1 °P je tolerována). Následné technologické kroky (např. způsob rmutování, stáčení atd.) není nutné přesně dodržet, protože
disponujeme každý jiným vybavením. Nicméně recepty jsou to
kvalitní a ověřené, tudíž dodržení stejné základní technologie je
doporučeníhodné.
Uvařená piva budou poté hodnocena degustační komisí klasickým
stylem dle kvality vzorků. Účast autorů receptů v kategorii je dobrovolná. Vzorky zřetelně senzoricky odlišující se od zadaného receptu
budou ze soutěže vyřazeny, ale budou obodovány (například tmavé pivo při očekávání světlého, zřejmé nedodržení receptury aj.).
Objem vzorků je stanoven na 2× 0,5 L láhev (případně 1× 1–1,5L).
Účast v soutěži je možné využít jako podklad pro žádosti o cechovní
hodnosti.
Soutěžní recepty:
• Světlý ležák: MeGaL, autor Petr Měrka, str. 231
• Weissbier: Hefenweizen, autor Martin Urban, str. 251
• Saison: Rye Saison, autor Stanislav Štekr, str. 300
Pozn.: U receptu na Saison je v Pivařce chybně uvedena hodnota
IBU jako 52, přičemž správná vypočtená hodnota je 26 IBU. Množství surovin a další hodnoty však jsou v pořádku. Za nepřesnost
se omlouváme.

Nejlepší pivní etiketa
Dále se bude soutěžit o nejhezčí pivní etiketu. Etiketa musí být vytvořena přímo soutěžícím a musí se jednat o etiketu nekomerčního (tedy
domácího) piva. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech, přičemž první kolo bude elektronické a proběhne před začátkem setkání.
V první fázi budou posuzovány etikety v elektronické podobě, zaslané ve formátech pdf, jpg, tiff apod. Na adresu: typo_art@volny.cz.
K registraci do grafické soutěže využijte stejný webový formulář jako
pro přihlašování vzorků piv (viz níže). Příjem soutěžních etiket bude
ukončen 9. 9. 2017 v 23.59 (SEČ).

Dobrovolníci
pro zajištění
hladkého chodu
akce a degustační
soutěže jsou vítáni.
Pokud byste byli ochotni pomoci,
nebo třeba přivézt posily
v podobě rodinných příslušníků
a známých ozvěte se Petru Měrkovi
na e-mail: merka.petr@email.cz
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Druhá fáze soutěže proběhne během cechovního setkání, kde je
nutné odevzdat jednu pivní láhev s aplikovanou etiketou a dále 3 samostatné etikety v tištěné podobě (9.00–10.30 v místě předávání
soutěžních vzorků). Všechny etikety budou vystaveny v místě akce
pro inspiraci ostatním. Nejhezčí etikety vybere hodnotící komise.
Hodnoceno bude jak etiketa koresponduje s pivním stylem, jak kvalitní je typografie, jak je etiketa originální a nakonec technické provedení a styl aplikace.
Složení poroty: Jan Doubek, Ondřej Mlejnek, Martin Urban a Radek Michel.

Registrace
Registrace vzorků do soutěže a pivních etiket bude probíhat elektronicky pomocí webového formuláře na následujícím odkazu. Piva
přihlášená do 10. 8. mají zvýhodněný registrační poplatek ve výši
30 Kč. Pro vzorky přihlášené později je výše poplatku stanovena
na 50 Kč. Poplatek slouží k pokrytí nákladů na degustační soutěž.
Přihlášení etikety do grafické soutěže je zdarma. Registrační poplatky budou vybrány v hotovosti, na místě při předání vzorků.

Datum a místo

Sobota 16. 9. 2017 od 9.00 h
Pivovar Kostelec nad Černými Lesy (Malé humno)
Více zde.

Předpokládaný program

9.00—10.30
příjezd účastníků, přejímka vzorků do soutěže
10.30
zahájení
11.00—14.00 	schůze Cechu, blok přednášek, představení partnerů Cechu,
souběžně degustační soutěž (degustace vzorků v oddělených
prostorách)
13.30—15.00
oběd
14.00—16.00
exkurze v pivovaru pro zájemce
(kapacita 30—35 osob, možné 2 skupiny)
délka exkurze cca 1 h, cena 70 Kč
17.00
vyhlášení vítězů, konec oficiální části, volná zábava

Degustační soutěž

Registrace:
na docs.google zde nebo na homebrewmap zde
Registrační poplatek: 30 Kč za soutěžní vzorek (registrované do 10. 8. 2017)
50 Kč za soutěžní vzorek (registrované po 10. 8. 2017)
Pravidla a soutěžní recepty jsou součástí této zprávy.

Kontakty

Petr Měrka: merka.petr@email.cz
Cech domácích pivovarníků, z.s.: cech.pivo@gmail.com

