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FAKULTA VARI

VLASTNI PIVO

Zemědělsf<á (alwlta /U udélala dalšl /,rok k soběstačnosti pt1 ,•yzkumu a vyuce
Díl<y nově olevřenému minipivovaru bude produkovat vlastni pivo ČL)•ralc
\I objektu našly zá;;:eml Lala} zpracovny mlelca a masa.
ROČNĚ 250 EIEKIOUTRÚ
Pivo Čtyrák na če_rvoovcm sJavL1ostnm1
OLC'vrcní01m1pivovaru vzbuc.Jilo SVOJI chuti
poziUvru ohlasv Vždyt 1ei lakéva/1 :.ládek
Miroslav Smutek s dvacetiletou prc1..� v pi
1enském pivo,aru Základním sortimentem
je \')rroba desilkr a dvanáctky,,. nabídce ale
budou i pivní speciál\, cidét')' a v budoucnu
dokonce i sladove vlno .Pro pivo teskeho
lypu použlvame tesky chmel a tesky slad
v kombtnad s bavorským Kvašcru Lrva osm
az devel dru. pal< pivo na1e v lezáckem tanku.
to trva u desitkv 21 dni, u dvanáctky kolem
dvou měsíců." dává sladek proniknoul do Laiů
výroby Mrnipivovar má ročni knpacitu 250
hektolitrů piva. Vice anl ncn1 potřeba, zakáz
kový prodej je Jen doplr'lkovou člnnosti. Pri
márně má pln lt roli výzkumnou a \')'Ukovou.
Podle děkana Zemědélske fakully profesora
Mllosla\ a Socha 1e 1edn 1111 z cilú do budoucna
\Tychovavat na [akulté kvnhm1 sladkv. *Pu
vodně se mčlo 1ednac pouze o minipivovar pro
vyuku studentu aJc Budéiovický Budvar nas
přesvědčil, abychom šli cestou výzkumného
minipivovaru. Finanl'ru náklady sice vzrosU\,
ale dlky unikálni technologii, která umož
i'tuje simuloval procesy ve velkých vamach,
očekav.ime ztirem podnlkú, ktere u mis budou
testov.it vl:i.stni v.i.rky; vysvěLluje děk,111
M doslnv <;och. l<onkurenl'n1 vyhodou je ole
jový ohřev varných kádi. klerývýrnzné šeltl
náklady Mezl ostalnimi malými pivovury je
lc1lo lccbnologiť ojedinělá.
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JOGl.JRTY JA.KO l HRMY
Mirůpivovar našel 7,n1emi ve staré stodole,
která je sOLLčásll élrefllu školnlho stal.ku.
Prostor, jenl dosud slou1il iako sklad, se
musel od základu přcbudo\'al .• Byly ale
zachovány kr.isné sloup\ postavené 7 lmmí
no\•ých cihel a nahote je otlkrylý plivodni
lramO\'} krov, který dodava degustaénJ
nustnosú pt11emnou acmosferu rika la
1emmk fal<LLIL 'r Michal vlarušak. Nal<lady na
rekonstrukci se\ yšplhal1" na ló.5 milionu
korun. z toho 10.5 milion) přispělo \lini
sterstvo školství, mlad1:.le a tělovvchovy
Y objektu kromě ntinipivo, aru sidli také
mirumlék.ima a zpr..1covnc1 masa. klere
sloužJ pro pni ktickou \<yuku student u.
.Mlnlml�lrnrna je vybavena zařizenlm pro
vyrobu všech l.lč!nych mlečnycbproduklu
1ako nu íarmc, lo z.naJ11enn Jogurtů. tvarohu

i l'erslvých sýrů," vvirnenovavá Pavel Sme
lana, vedouci Katedry kvality zemčdčlských
produktů Zemědělské fakwly fU K,aULni
vybavem umožilu1e vse poltcbnc od odslte
dém mleka pfes pasteraci a krmcntaci at
k lisovan1 hotovych V\ robku • l ady v1d1te
obytcjnv c.lfrvčn� pákovy Us nu lisovan1
sýrů. len už :máme Lisic Jel a 1en rak 1e1 něco
nepřekona; ukuuit Pavel Smetan.i na před
měl, klc.rý slále úspěšně odolóvn nerewvc:
revolucL �léko budou sludenti 1.iskávat od
školnkh k ra, plemene l'esl1á červi nkil, která
je genovým zdrojem a Zemědtl'lsl<á fakulta
Je jednnn z mála pracovist, kde �e stále
chova. Ve zpracovně masa 1sou zase všechny
potřebnc přlslro1c klcw dokaL1 Lpracoval
maso z přešlickych prdsal jcL fo kul La rov
néi chová jako gcnové' .tdroie. Ve výbavě je
například konvektomat s udtrnou

POSEZENJ U ETIKET
Minlpivovar, minirnlékárnu i 7Prncovnu
masa budou využJvat shldenti v rámci
svých praktických cvičeni a akadcmJtU
pracovmci pro védeck) vy.lkum. Ptcslav
bou budory vznikly v podkrovl fcš Lě dalši
prosrory, kterc mohou Iakultč poslouin
k přcdoáškam a semmarum Degustaéru část s kdpacitou pro lricet lidí nabí7i
lcmalickou výstavku ne1rů1něiš1ch typu
lahvi a elikeL Mohla by slou1it studentům
Jako i.nspixace v rámci studia 1.emědčlského
maLkcUngu: na.o;tiňuje pltmy PaveJ Smeta
na. Vysla\lkU dopl1\u1e 1 někollk předmétú
z.apújčenyc:h ze zemědělského mLLLea, jako
je káď na kv;isnic:e, pa Ilce na rozb1jen1 ledu
nebo ruční zatkoval'ka •

Text: Miros/m Vlasák
roto Pelr Zikmund

Oélul11 Lcmt-d�ls� I1k11l1, Mil 1"" 5och vlC'un a I c-1,. Mirui,I n· �m IIC't: r,h ,1nn�1mm
otcrtcni min1ru: 1\oil U
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