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Pivovarství.
Ú v o d .

říprava liliových nápojů známa byla 
všem národům od pradávna.

Důmysl lidský, potřeba a ná
hoda zajisté přivedly zponenáhlapě- 
stovatele zemědělství ku přípravě 
sytících, pak občerstvujících, oživu

jících a rozčilujících nápojů z obilí, když byli poznali úpravu moučných jídel 
(rozmělněním zni na místě surového požití), — když řidší pokrmy ty ve způ- 
sobě kaše sloužily za „tekutý c h l é b k d y ž  pak tyto přiměřeně zředěné na
hodile zkvasily, zkysly, pozuáua jakkosť nápoje vlastností příjemných, a tak asi 
uvedeno v život první a nejjednodušší pivo, jež dnes ve zdokonalené způsobě 
po celém světě rozšířeno jest a jehož výroba činí jedno z nej důležitějších odvětví 
v průmyslu národohospodářském.

Obecně připisuje se původ přípravy ječného nápoje Egyptskému národu, 
kterýž zajisté dříve ještě, než do veleúrodnýeh údolí požehnaného Nilu se 
přestěhoval z Asie, jakožto výtečný rolnický národ známost přípravy také již 
s sebou přinesl. *)

*) Tak již Babylonaué a jich. sousedé Hebrejští výrobu „piva" také dobře zuali. —* 
Nejstarší egyptské památky písemné (2000 let př. Kr.) zmiňují se o „vině ječmenovém". 
Zajímavé jest zachované kázaníčko pisatele Ameuemana k svému žáku (Papyrus Sallier I. 
a Papyrus AnastasilV. dle překladu Josefa Lautha): Bylo mi sděleno, že zanedbáváš studie, 
toužíš po radovánkách a touláš se z krčmy do krčmy. Kdo čpí pivem (haqeu), jest pro 
všechny odporným; pivní zápach lidi vzdaluje a duši Tvou zatvrzelou činí" atd. atd. Ke 
konci papyrusu Anastase IV. pojednáno o vaření piva v jednom z faraónských pivovarů.
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V krajinách hořcního Nilu podnes Kopíové vyrábějí z rozemletého žita 
a z vody kvašením nápoj nakyslý, mléčnatý nboazuu (buha), — druh silnější 
„umbiilbůr t. j. matka slavíků, an opilé zpěvu učí, —  jak tomu nejlépe na
svědčuje čilý ruch (zpěv a hudba) „v pivnicích", chatrčích to primitivně z rákosu 
spletených. Hostinský Nubičan nalévá hostům boazy z kotlíku do dřevěných misek.

K aferské  ženy nechávají kukuřici a proso zklíčiti mezi vlhkými šátky, 
tento prosový slad upraží a z něho vyrobenou cukernatou kapalinu (sladinku) 
zakvašují se stonky rostliny mesembryantheum.

Zdatní pijáci Kaferští vyznamenávají se znamenitou tloušťkou těla po 
fysiologickém účinku piva tohoto, a poněvadž tlustí lide u nich za vzácnější 
a přednější pokládáni jsou, nejeden Kafr z mohutné dýmky kouře vydrží u 
pramene „tloustnutí" kolik hodin nehybně —  pouze pilně přihýbaje si nektaru 
nabraného nádobkou zrobeuou ze zralé tykve.

Slavný Liwingstone vzpomíná ve svých listech o omamujícím kvase Ba- 
londů v Centrální Africe, jež mu přítel jeho král Schiute jakožto nejlepší 
prostředek proti horečce doporučil. *)

Číňané, jejichž kultura spadá v dobu předhistorickou, vaří své chmelené 
pivo „faraům" z pšenice a jiných stéblin, a zajisté jim byl chmel (jehož vlastí 
je  střední Asie) ku přípravě dříve než všude jinde znám.

Japonci připravují si zvláštní nápoj z rýže**) „saké," jehož výroba pro 
každého zymotechnika jest nejvýše zajímavou.

Výtrusy jistého druhu hub nasejí se na pařenou rýži, která jest promí
chána jistou částí popele dřevěného. Smíšenina nechá se asi po 10 duí při 
teplotě dosti vysoké ve tmavém místě, ve ktercž době se vyvine množství 
zelenavých hub, jichž výtrusů teprv se používá ku vlastní přípravě „saké." 
Popel má nahraditi ve smíšenině minerálně látky, které v rýži nedostatečně 
obsaženy jsou (draslo a kyselinu fosforečnou), které však pro vývoj správných 
organismů jsou nezbytné.

Semenní výtrusy zelených hub nasejí se znova na pařenou rýži a po
nechají se za tepla v tmavé místnosti několik dní, ve kteréž době se vytvoří 
bílé nitkovité podhoubí (mycelium) na rýži. Toto se důkladně promíchá a při
míchá se k němu nová část pařené a vychladlé (téměř na nulu) rýže vodou zředěné, 
a tak ponechá se asi 10 dní; v té době přeměňuje se účinkem rýže, prorostlé 
podhoubím, škrob v cukr, a když pochod tento dosti pokročil, zahřeje se horkou 
vodou celá hmota na 35° C. a ponechá se dalších 8— 13 duí.

Zahřátím a promícháním hmoty nastane v tekutině kvašení, při němž 
vyvinují se kvasnice. Teď nastává teprve vlastní příprava nápoje. K pařené 
rýži přimíchá se trocha rýže, na níž podhoubí se již vyvinulo, a trocha kva- 
sničné tekutiny; první přimíšeniua přeměňuje škrob v cukr a sotva že se tento 
byl vyvinul, změní se účinkem druhé přimíšeniny cukr v líh a kyselinu uhličitou. 
Obě přeměny dějí se soudobuě v jedné hmotě i v jedné nádobě a když přeměněn 
veškerý škrob v cukr, jest i brzy na to kvašení ukončeno. Prokvašená tekutina

:--------------
°) V 18tém století (v době úpadku průmyslu pivovarského) v Německu vařena zdravotní 

piva pro r&zné nemoci: pelyňkové (proti žloutenici, vodnatelnosti atd.) šalvějové (aby se 
euby v dásDÍcb upevnily), višňové (pro ty, kdo trpí na kámen), rozmarinové (způsobuje 
průjem a jest dobré pro trudnomyslné), levandulové (proti mrtvici, pakostnici), jalovcové 
(protilék při otrávení). (Bělohoubkovo Pivovaratví str. 43. 1. sešit). L. v. Wagner (Lehrbuch 
<1. Bierb.) uvádí mezi kořeněnými pivy ještě i nyní v Anglii zdravotní pivo námořníků (proti 
zimnici!) kořeněné výhonky smrků; ale pravý „Lankvar1* jest „pivo" francouzského lékaře 
en cbef Kerandréna (rovněž pro námořnictvo) — z jalovce a meiassy zbryndaný. — V pravdě 
vsak pivo pravé nižádným jiným nápojem nemožno nahraditi, ba — v jistých dobách jako 
potřeba lidská — každý jiný daleko předčí. Wagner ve svém spise v úvodě zmiňuje se 
o ocenění piva, jakého se mu dostalo ve válce francouzsko-némecké u armády této, — neboť 
bylo vzácným občerstvením nejen vojsku vůbec, ale raněným vojínům zvláště, a tak posloužilo, 
že dnes za nerozlučnou část zaopatření armády přijato jest.

**) Obyvatelé staré Indie vařili a vaří dosud rovněž lihový nápoj z rýže.
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Se scedí a ponechá se k vůli dokvašení v klidu. Vykvašená tekutina tají 12— 15% 
líhu. Učistěná kvašená tekutina podrobuje se pak zvláštní manipulaci, jejíž 
účelem jest, aby nápoj se stal trvanlivým; manipulace ta není nic jiného než 
pasteurování t. j.  zahřátí na jistý stupeň tepla, aby zárodky kvasničné se 
zničily a další změny v tekutině zadrženy byly. Podotknouti dlužno, že Japonci 
v letní době své zásoby „saké" opětovně pasteurují, ježto nemají přiměřených 
studených sklepů a tím po měsíce udržují si v místech 20—30° C. teplých 
své „saké" v dobrém stavu. Jest zajisté zajímavo zvěděti, že Japonci asi po 
300 let nápoj ten vyrábějí v množství značném a „pasteurování" zajisté pro
vozují právě tak dlouho, jelikož by jinak své zásoby „saké" nebyli s to 
přechovávati. *)

Pan Korschelt věnoval pochodu lučebnému při výrobě „saké" více po
zornosti a praví, že účinkem podhoubí na rýži vytvoří se zvláštní látka, která 
jest rozdílná od látek vzcházejících sladováním (klíčením) v zrnu ječném. 
Diastasa rýžová liší se v dvojím ohledu od diastasy ječmenové. Rýžová diastasa 
účinkuje již při teplotě 0° a dosahuje největšího účinku při 50° C .; účinkuje sice 
také ještě při 80° C., avšak účinek ten jest pořád slabší, jakmile stupeň 60° C. 
se překročil.

Dále udává, že kvasnice se tvoří z podhoubí, které promíšením a za- 
hřátím hmoty rýžové se rozpadává v jednotlivé buňky, z nichž složeno jest. 
P. Korschelt činí také některé návrhy, jak by saké se dalo zdokonaliti, jednak 
zkrátiti, ač uznává, že jest výroba sama tak dopodrobna promyšlena a ustálena, 
že jen stěží se dá hnouti celou tou umělou manipulací, aby nedoznala změn, 
které by měly za následek naprosto jiný výrobek. —

Nemusíme však ani tak daleko pohlížeti a zajímavo jest, že i v Evropě 
dosud nalézáme obraz výroby původní, nebot setkáváme se opět s národním 
nápojem: s „bozou11 u Albánců.

Albánci vyrábějí a roznášejí druh piva z prosa „bozua, oblíbený to chla
dící nápoj — a jsou tudíž sládci a ambulantní hostinští v jedné osobě, a mnohý 
z nich i velkého bohatství dosáhne, jakkoliv přísloví „desatero řemeslo, de
saterá nouze “ i zde se často osvědčí, nebot tito výrobci a prodavači bozy zároveň 
ještě i pecnářství jako hlavní odvětví své práce pěstují.

Náš krajan Josef Schwarz popisuje výrobu tu asi takto:
Proso máčí se ve vlažné vodě, a v téže nádobě, v níž patřičného stupně 

promočení dosáhlo, nechá se (po odstranění máčecí vody přebytečné) vyklíčiti. 
Poněkud (částečně) zklíčené proso suší se na teplém místě, obyčejně na peci 
pekařské — (kterážto živnost sloučena s výrobou „bozy"). Usušený slad rozemele 
se mezi dvěma kameny na ručním mlýnku, jehož konstrukci popisuje též bible 
v knihách Mojžíšových. Na hrubo rozemletý slad prosový smísí se s dvojná
sobným množstvím vody v kotli, jenž rovná se velikostí asi našim kotlům
k vyvařování prádla **) a topí se pod ním mírně dřevěným uhlím; toto mírné 
postupování tepla v zádělu děje se z té příčiny, aby hustá břečka, jak Arnauti 
dí, „zšerbetěla* čili zcukernatěla. Var trvá celých 6 hodin, při čemž se velmi 
pilné míchá, aby se na dně kotle nic nepřipálilo.

Celý obsah pak vyleje se do mělkého a přiměřeně velkého koryta dře
věného, aby hotová várka „mladinka* vychladla na stupeň ke kvašení způsobilý.

Prst ponořený do kapaliny, když pociťuje příjemné teplo — rozhoduje na 
místě teploměru, kdy schlazení u kouče (dle náhledu Schwarzova asi 25—30° C.), 
i dodá se na 15 částí prosového zádělu jedna část chlebového kynoucího těsta

*) Proces „pasteurování14 t. j. použití vyššího stupně tepla za tím účelem, aby látky 
(potravně) se konservovaly, jest asi tak starý jako kuchařství vůbec. Pasteurovou zásluhou 
jest, že objasnil příčiny kažení potravin a konaervacní účiuek žáru a že byl první, který 
Upotřebil prostředku od nepamětných dob známého také ku konservováuí piva.

**) Var obnáší aei 100 ok— 96 vid. mázů.
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(kvásku) a po řádném promísení nechá se celá smíšenina na místě mírně te
plém (obyčejně nad pecí) 5—6 hodin kvasiti.

Vykvasená kapalina procedí se od mláta jiným sítem a zjeví se jako 
tekutina kalná, barvy šedé, hustoty mléčné, má sladko-kyselou chuf, oživující 
a poněkud omamující účinek, a jest jmenovitě za parných dnů hledaným, ob
čerstvujícím nápojem chudších tříd.

První den převládá rozhodně čhuf sladká, a pivo sluje sladká boza (tatlý b .); 
průběhem kvašení dalšího stává se kyselejší a udrží se 4— 5 dní jako kyselá 
boza (ekší b.); proto nese každý bozaží (prodavač bozy) dvě dřevěné konve, 
aby dle chuti obecenstva tímto zvláštním, buď sladkým nebo kyselým nektarem, 
přání svých konsumentů vyhověl.

S l o v a n é ,  jakožto národ eminentně rolnictví oddaný, znali přípravu piva 
od pradávna a okořeňovali oblíbený nápoj chmelem dříve než Němci*); a již 
samo pojmenování značí nápoj nej obyčejnější a zajisté i nejrozšířenější. —

Nynější Rus poskytuje nám dosavád obraz postupováni výroby primitivní 
k dokonalejší.

Ruský yjkvasu připravuje se (v končinách odlehlých po domácku) z roze
mletých obilovin za přilévdní teplé vody, a to bez přísady nebo s přísadou 
sladu (toto jest již dokonalejší způsob a zakvašuje se i také droždím [kvasni
cemi]), čím pravidelnější kvašení nastává. Po zkvašení (zkysání) jest to kapalina 
hustá, zkalená, bleděžlutá, chuti kyselé**).

Černé (černoje) pivo vaří se na selských statcích jakožto oblíbený národní 
nápoj již ze sušeného sladu (buď na lískách — nebo přímo na peci). Rozemletý 
slad vystírá se do teplé vody — dokud břečka sladkosti nenabude. Na to se 
přeleje do kadečky cedicí —  jejíž jalové (cedicí) dno dostatečná vrstva slámy 
nahrazuje. Po „odpočinku** (usazení se mláta) stáhne se cukernatá kapalina 
(sladina), nechá se vychladnouti a přidá se droždí vrchní kvašení způsobující.

Pivo černé se též chmelí, ač v skrovné dávce. Kvasnice co vedlejší výrobek 
výtečně se zužitkují. Z rozdílu přípravy těchto nápojů národních na Rusi —  
(bílého, hnědého kvasu pak černého piva) nejlépe si představíme, jak asi krok 
za krokem výroba piva zdokonalována. Základ pravidelný zhlíží se v posledním, 
kdy výroba piva rozpadá se dnes rovněž v hlavní oddíly práce, totiž:

1. V  přípravu sladu | Hvoz°dění!

{s l)  Mletí (rozmělnění) sladu, 
b) Výrobu sladiny. (Rmutovánf, chmelení a' 

chlazení.)

*)vDříve než u našich spisovatelů, zachovala se historická podstatná zmínka o chrněli 
při uzavření míru cara Vladimíra s Bulhary r. 985 slovy: . . . .  uzavřeli Bulhaři, že tak dlouho 
s námi potrvá příměří, až kámen plovati bude a chmel počne tonouti (— „oli kamen načnet pla- 
vati a chmelj počnet tonuti") — poslední co známý tedy úkaz chmelných sošek při domácí 
výrobě piva (bragy?). — (Dr. K. O. Cech „O zeměpisném rozšíření chmele ve starověku" 
Piv. L. 1882. č. 7). — V Cechách první zmínka se stala r. 1088 v listině u příležitosti za
ložení kapituly při kostele Vyšehradském, v níž se o desátku v chmelí činí zmínka a i sládci 
(pivovarníci) Sobík, Sešur a Castoň se uvádějí. Hojné památky z let 1092 a 1100, jež za
chovaly zprávy o pěstování chmele (v Přelouči, Chotěšovicích, Litomyšli a na obou ostrovech 
Vltavských v Praze) — dále jiné o sladu, pivě, poplatcích z várek, jakož i o vývozu a pří
vozu piva. (Běloh. Piv. I. sešit). Chmel nazývá se u Čechů, Poláků, Rusů, Chorvatů a Bul
harů „chme\[ neb chmel"— jest pak u Slovanů odvslova „chmelj" množství slov odvozeno: 
Opiti se značí již ve staroslovančině dle Dra. B. Suleka chméliti\ v ruštině chmelj aneb 
chmejjok, (byt pod chme(j okem, býti opilým) ochmelenje (opilost); v polštině pochmiel neb 
chmelnicki značí pijáka, — u nás pravíme „to je chmel,“ — ochmelený, ochmela, schmeliti 
neb ochmeliti se, a což vsí, městeček, míst jménem tím pojmenováno: Chmelno, Chmelník 
v Krajině, na Chmelnici, Chmelnice, Chmelíky, Chmelná atd. v Čechách, Chmil, Chmileva, 
Chmilno, Chmilevka v Haliči, Chrnělo v v Lužici atd.

**) Bledý kvas šumivý a občerstvnjící „kyzliččí" zakvašují „kváskem" chlebovým. Kvas 
obyčejný „hnědý" jest oproti „bledému" více sytící povahy.



3. V  přípravu schlazené mladiny v nápoj lihový, podmíněnou přidáními 
kiařiric, \ zlu ? lijí cích krasfní (hla\ní a pak tiché neb mírné kvašení).—

U nás v Čechách vaření piva*) v jednotlivých domácnostech (ještě v 12., 
13. a 14. století stávající) ustupovalo znenáhla do místností zvláště k tomu 
určených, pivovarů, v následku poznání lepších výsledků — a tak výroba piva 
spočívající v rukou určitých (v rukou sládka) vyvíjela se utěšeně víc a více. —

R. 1407 byl zřízen již první pořádek sladovníků a sládků v městech 
pražských ve způsobu ostatních pcřádkův**).

Výsady a zvláštní svobcdy známe tudíž teprve počátkem 15. století, avšak 
již od r. 1330 nalézáme v naší vlasti přehojné zprávy o sladování a vaření 
piva v listinách královských, městských a panských, a tudíž zmiňováno se o sla
dovnách t  j. místnostech určených k výrobě sladu, o hvozdech, o sklepích a 
lednicích ***).

■v /

Ze zmáhajícímu se pivovarství vydatně napomáhaly výtečné suroviny, ne
třeba zvláště podotýkati.

Sladována pšenice (slad bílý) a ječmen (slad červený — tu bezpochyby po
jmenování přešlo buď z přibarvení sušením způsobeného aneb spíše z barvy 
výrobku červeného či ječného piva naproti bílému pšeničnému f).

Již tehdáž byla proslulá jakkosť chmele českého (Klatovského, Čáslavského 
a Žateckého), jehož vývoz do Německa došel takových rozměrů, že v 15. a 16. 
století bavorské chmelařství jen bídně živořilo. —

Pivo výtečné daleko a široko známé zvlášf ve 14., 15. a 16. století bylo 
jmenovitě staré pražské, olomúcké, rakovnické f f ) ,  žitavské, svidnické, jihlavské, 
turnovské, klatovské a domažlické f ff ) .

Z této doby rozkvětu pivovarství českého zachovaly se nám nejstarší 
známé památky o pivovarství vydané, tak : Rozmlouvání člověka stavu rytířského 
s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodech pivovarských. Jest vytištěno
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*) (Použito Pivovarnictví Ant. Bělohoubka). Sladovnictví vyžadující zkušenosti a zna
losti mnohem větší, — dříve samostatného místa mezi živnostmi si vydobylo a vysvítá ze 
všech žpráv. že se i promyslně provádělo dříve než vaření piva. Slušelo tudíž činiti rozdíl 
mezi sladovníky a pivovarníky.

°°) Společenstvo pražských sládkův jako dědic bývalých „pořádkůvu světilo okázalým 
způsobem dne 20. května 1883 nový skvostný prapor za přehojného účastenství spolků a obe
censtva v kapli sv. Václava ve chrámu sy. Víta (před 250 lety hájili stateční sládci a sla- 
dovníci při oblehání Prahy od Švédův touže kapli patrona Českého). Společenstvo mezi 
jiným jest šlechetným vydržovatelem I. sladovnické školy v Praze (zároveň se spolkem pro 
průmysl pivovarský) a v nejnovější době zavedlo v humánní snaze pojištění pense sladov- 
níkňm poctivě a vytrvale do určitého stáří pracujícím. — Předsedou toho času jest známý 
sládek Josef Klička.

***) Slovutný historik W. W. Tomek napočítal v Praze v létech 1348 až 1419 na 36 
pivovarníků a 287 sladovníků, 55 pivovarů a 86 sladoven. Prof. Bělohoubek k tomu při
pomíná neúplnost zpráv, z nichž čerpáno, a že tudíž i počet zajisté větší byl, což o utě
šeném rozkvětu pivovarství ve 14. století rozhodně svědčí.

f) Výtečná pšeničná česká piva zavedena byla na čas v sousedním Bavorsku v 16. 
století, kdy tehdejší červené pivo domácí nemohlo s ním soutěžiti. 

t t )  O rakovnickém pivě zdělán verš:
„Unus papa Romae, unus portus Anconae, 

vuna turris Cremonae, una Ceres Raconae."
(Jeden papež v Římě, — jeden přístav v Jakýnu, — jediná věž Cremonská, — je

diné pivo Rakovnické!)
f t t )  Listina o zvláštní hodnotěv„Domažlického* svědčící zní:

„Ferdinand I., z Boží Milosti Římský, Uherský a Český král, infant v Hispanii, arci
kníže Rakouské atd. atd. — Opatrní, věrní Naši milí! Věděti Vám dáváme, že k trunku 
císaře Římského Jeho Milosti bratra Našeho Nej milejšího a dětí Našich nej milejších piva 
potřebovati ráčíme. I majíc My vědomost, že Vy piva dobrá tu v Domažlicích vystavujete 
a Nás s tím fedrovati můžete, protož Vám poroučíme milostivě žádajíc, aby Jste hned a beze 
všeho meškání dva těžké vozy piva bitého dobrého a příhodného naložiti a je sem do 
Augšpurku dnem i nocí, aby nezkyselilo, dovézti dali.u atd.

Dáno v Augšpurku v pondělí po sv. Prokopu léta P, (1550) atd.
Ferdinand.

Kronika práce. Dii V. 2 6
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léta Páně 1554 (nově vydána byla u Daniela Sedlčanského léta 1604 v Praze, 
a po třetí v Rozmanitostech Fr. AI. Wackem r. 1818.).

Litovat! jest, že nedotýká se stránky technické, za to však jest velmi zají
mavým líčením panujících poměrů obchodních, společenských a hospodářských *).

Tadeáše Hájka z Hájku latinský spis „De cerevisia eiusque conficiendi 
ratione, natura, viribus et facultatibus opusculum. — Francofurdi. Apud here- 
des Andreae Wecheli A. 1585. („O pivě a zpňsobách jeho přípravy, jeho pod
statě a účincích).ft Věnován jest „Slovutnému i Urozenému pánu Vilému z Rožm
berků atd.— a popisuje ve 14 kapitulách (na 51 str.) již technickou stránku 
pivovarství.

Rukopisné „knihy řemesla sladovnického,u v nichž uvedeny mnohdy velmi 
správně jednotlivé manipulace pivovarství, —  za to ale také množství receptů 
na zlepšení, nájmě však proti „učarovaní“ neb na odstranění překážek „když 
bylo uděláno (učarováno)", musely míti velikého rozšíření, a jak Bělohoubek 
právem podotýká, že každý přičinlivější sládek měl alespoň jednu takovou knížku 
k sladovnickému řemeslu velmi potřebnou**).

Všeobecné poměry velesmutné, spůsobené válečnou vřavou 17. století 
téměř v celé Evropě, zasáhly zhoubně ve veškerý průmysl a obchod, a to tím 
více u nás, kdy naše drahá vlast byla jevištěm nejsmutnější doby Pobělohorské.

Úpadek pivovarství, tak úzce sloučeného s poměry ostatního průmyslu a 
hospodářství, musel tu nastati a tak pivovarství u nás přirozeně klesalo hlouběji 
a hlouběji; ba dědictví neblahé, bědyplné té doby: pověra, nedbalost, nevzdělanost, 
nabyly průběhem 18. století vrcholu svého, a tu kdy nehospodárnost v každém 
ohledu jako rakovina poškozovala tak důležité odvětví průmyslu národohospo
dářského, vyskytl se v Čechách muž ryzý, muž neúnavné činnosti, muž geniální, 
sládek Frant. Ond. Roupe\ kterýž vykázal práci naší správnou cestu, — a za 
jehož jasnou hvězdou vedeni jsme my sládci všichni, ctíce velmistra Poupěte 
jakožto vzor nej šlechetnější, jakožto vzor duševního velikána a zakladatele vý
roby racionalné.

Slavný sládek Frant. Ond. Poupě narodil se 26. listopadu roku 1753 
v českém Šternberku. Syn prostého kováře nabyl vzdělání v předmětech ele
mentárních v domově, a jako mladík 151etý nastoupil učení sladovnické u svého 
staršího bratra Jana ve Velké BytěŽi na Moravě.

R. 1778 asi po 61etém cestování doma i v cizině nabyv odborného vzdělání

*) Připomíná se, pšenice že český věrtel sutého ( ~  korci) kupován po 16 až 17 gro
ších českých (groš á 24 kr. =  3 zl. 84 kr. až 4 zl. 08 kr.) a věrtel piva (český věrtel dutého 
zzrvědrn) obyčejně po 35 groších č., tedy8zl. 40 kr., — při tom vařil „Pán" 3krát téhodně 
a z každé várky vystavil 30 věder, tudíž za rok 4680 v. v ceně 39112 zl. — a zmiňuje se 
(patrně přesvědčen o užitku z průmyslu pivovarského) že „— tak již rozumím, že mi jeden 
pivovar nebude moci postačiti, musím druhý dáti udělali.u — „Drva pivovařská a hvozdová 
mne nestojí mnoho" — nebo panovala robota, a případné k těm „starým zlatým časům" 
jest jen dotknutí se možných ztrát na zemanovo „I když se pak. jako se trefuje, pivo ne
podaří, buďto že bude smrduté, podpuštěné, zostuzené neb zkažené, tut také na to zisku 
žádného (není-li škody) míti neráčíte. — Pán: Nevěřte Vy tomu, musí chlapi piti všecko 
napořád, zdař se neb nezdař a zúplna zaplatíti jako za nejlepší.u (!)

**) Obyčejně jest původce návodu toho kterého jmenováu, — tak Be zachovaly z r. 1560 
až 1591 Jakuba Slaka u hraběte Buriána Trčky a Bartoše mistra u hrab. Šlika „zápisky 
zkušených věcí" (v archivu Jindřichohradeckém). Jak pověra tehdáž hluboce zakořeněna 
byla, poznáme uvedouce jen jeden návod: „Aby žádný nemohl nic překaziti v pivováre": 
„Kup rtuti a vezmi vosku z paškálu a potom vezmi nebozez a vrtej křížem okolo pánve 
v obrubě, at jest na každém úhlu,— pak pust té rtuti do těch děr azaraž klínem a zamaž 
tím voskem, tak ti nikdy žádný nepřekazí, byť by čert s holomky svvmi přijel: jest zkušeno od 
mistrů, zejména mistra Jakuba Slaka (který byl u hrab. Bur. Trčky)." Tak jiné zápisky 
jsou zprávy z r. 1567 od mistra Martina z pivovaru Vyškovského (v něm. jazyku), jiné 
z r. 1599 (české) „Probatum" od mistra Beneše, sládka obecního pivovaru v Plzni, dále 
z r. 1617 „Aby se nebál poškození při várce" jest od mnohých prubírováno, obzvláště od 
Jakuba Komejtky, mistra pivovaru v Krumlově Moravském.
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osvědčil se jako podstarší v některém místě jižních Čech, dosáhl místa sládka 
v S., — brzy na to r. 1780 ve Štěkni (u Písku) — a získav si přízeň vrchnosti 
dosazen po několika letech za sládka pivovaru v Tachově, odkud po smrti 
příznivce svého hrab. Windischgrátze r, 1791 ze služby propuštěn, zanášel se 
průběhem r. 1792 přestavováním pecí a hvozdů a zaváděním vlastní své ma
nipulace při várce a kvašení (tak v Hořovicích, v Nalžově, ve Voticích atd.), 
načež přijal místo v Jinonicích u Prahy nabídnuté mu přízní rady Frant. z Has- 
liugerů. Odpor úřednictva spojený s podlostí podstaršího Fikera vedl k propu
štění Poupěte již po uplynutí jednoho roku.

Na dobu svého sládkování v Jinonicích vzpomíná Poupě častěji s trpkostí 
ve spisech svých. R. 1794 přestěhoval se do Prahy a ubytoval se v domě 
„u tří zlatých koulí" na Perštýně, kdež pracoval s šlechetnou obětavostí na 
ukončení díla svého „Die Kunst des Bierbrauens," soubor to vzácných zku
šeností a přepilných studií podnes ve přemnohých oddílech plně platných *).

Ztráviv zbytky jmění svého octl se u veliké nouzi a bídě. (V prosbě, 
kterou připojil závěrečně k II. dílu svého „pivovarnictví," zřejmě se zračí 
zoufalý a přežalostný stav, v němž se tehdy již nalézal s milovanou manželkou 
svou a pěti nezletilými dceruškami), a tu v největší tísni nabyl velkomyslné 
příznivkyně v hraběnce Marianně z Clam-Martinicň **), která jej nejen štědře 
podporovala, ale i propůjčením místa sládka ve Slaném činnosti plné vrátila.

Pověst o úspěchu překvapujícím u výrobě znamenitého piva v Slaném šířila 
se víc a více, dál a dále: konečně po 4leté požehnané práci byv povolán 
r. 1798 za sládka do Brna***) dovršil Poupě úkol sobě vytknutý vynalezením 
pivní váhy a zavedením teploměru — obé veledůležitého dosahu, a dostoupil 
tak vrchole své práce i slávy.

Odevšad jak z Čech tak z Rakous spěchali sládci hledajíce u vzdělaného 
praktika poučení, jehož se jim od mistra vzácného i v plné míře dostalo f).

První samostatný spis o pivovarství v českém jazyku napsal Poupě v Brně — 
a vůbec na mnohých místech i v německých spisech jeho setkáváme se s ním 
co s uvědomělým národovcem ff) . Blahodárný život skončil 1. prosince 1805
l Y  Ci í i l  n o  ř r / \ i i « V i n f i m r
¥ jMO.il uu ICli ua ouuuiuuuj.

Poupě byl prvním sládkem, jenž vyslovil z nejhlubšího přesvědčení po
třebu vyššího vzdělání u sládků, aby tito vědomostí zejména v přírodních vědách 
nabývali na prospěch práce své, — a to v době, kdy chemie sama teprve na 
pevné základy geniálním Lavoisierem postavena.

Poznali jsme, že výtečná piva (poměrně k požadavkům tehdejším), ze
jména 14., 15. a 16. století, byla výsledkem čiré empirie, — která na základě 
zkušeností instinktivně opanovala pochody chemické k svému prospěchu — 
posuzujíc je  pokud možná dle zřetelných a případně měnících se úkazů ze
vnějších.

Pivovarství vyvinuje se rovně jako náuky přírodní samy, o kterých slo

*) Na domě tom zasazena péčí spolku pivovarského mramorová deska pamětní s ná
pisem: „Slavný reformátor českého sladovnictví Frant. Ondřej Poupě bydlel v tomto domě
r. 1794. Věnoval spolek pro průmysl pivovarský v království Českém 10/9 1878.“ Podnět
vyšel od výtečného životopisce velmistra našeho prof. Ant. Bělohoubka.

Český spis „Počátkové základného naučení o vaření piva r. 1801a něm. „Versuch 
einer Grundlehre der Bíerbrauerei in katechetischer Form“ věnovány jsou u vřelé vzpo
mínce šlechetné hraběnce na důkaz neobmezené úcty a oddanosti.

*+*) Zřídiv a valně opraviv pivovar, povznesl jeho výrobu na 52000 věder pivajakosti 
bezúhonné. Toť číslo zajisté ohromné a svědčí o vzácné dovednosti velmistra našeho.

f) Poupě ve svém katechismu uvádí celou řadu oněch, již praktického i theoretického 
vzděláni u něho dosáhli.

f f )  Tak ku př.: „Nepíšu z osobního zisku ale z lásky k vlasti a blahu celého lidstva." 
Jinde v obraně své v Prager Oberpostamts-Zeitung ze dne 2S/10 1794 vůči klevetám, ža
lobám a obviněním po vydání I. dílu konč. slovy: „— a nebude-li podepsaný jen proto zne- 
uznávón — poněvadž je Čechem.“

26*
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vutný chemik náš Vojtěch Šafařík v řeči slavnostní o II. sjezdu přírodozpytců 
a lékařů v Cechách v Praze zmínil se slovy: „Všecky náuky přírodní se vy
vinují nejdříve na základě dát empirických (fakta), potom srovnáním jich mezi 
sebou (indukce) objevují se památné pravidelnosti a zákony, naposled přistu
puje se k zbudování theorie čili dedukce t. j. k položení prosté základní do
mněnky, z nížto pravdy induktoricky objevené vyplývají co následky nutné. 
Také náuka chemická proběhla tyto tři stupně vývoje a mám za to, že to, 
co ona nyní chce, nejlépe porozumíme, když zkrátka seznáme, čemu chtěla 
v dobách dřívějších.

Už v dobách pradávných setkáváme se s technikou ku podivu vyvinutou, 
zbytkové umění sklářského a metallurgického ve hrobkách egyptských a v půdě 
řecké a římské jsou namnoze dokonalosti podivuhodné a fresky v hrobkách 
egyptských ze 16. století přeil Kr. dokazují nám už tytéž manipulace, kterýchž 
užíváme podnes. Avšak byly to pouhé zručnosti bez poznání zákonů řídících 
tyto pochody, —  a takž ani pozdější doba antická, ani Aristoteles a Theophrast, 
ani Ďioskorides a Galen nevědí ještě ničehož o chemii.“

Empirikové pivovarští — (praktikové) přičinili se k povznesení práce pivo
varské, ale nedovedli zadržeti úpadek snažení svého, — nedovedli a nedovedou 
stoupajícím požadavkům dnešním vyhověti, a konečně nedovedli soutěž udržeti 
s pokrokem v ostatních odvětvích průmyslu, kterým právě vědy neocenitelných 
služeb prokázaly a jichž pokrok dnes v úžas jímá celý svět.

Vývoj pivovarství pokračuje poměrně velmi zvolna (srovnej je j příkladně 
jenom s ohromným pokrokem našeho cukrovarství) ■— jednak nedosáhlo vyšší 
vzdělání u sládků (jejichž spolupůsobení jest nezbytné *)] potřebného rozšíření, 
jednak toho vinu nese i složitost a záhadnost pochodů výroby pivovarské.

Velmistr Poupě již před 100 lety vyslovil směr dnešní — jedině správný, 
kdy byl tento ryzy, nejvýše svědomitý a poctivy pracovník přesvědčen z té 
duše, že praxe, tato velice podstatná a cenná stránka umění pivovarského, po
strádá vědecké podpory, bez níž si pokrok a zdar ani mysliti nedovedl.

Nutnost a potřeba objasnění vyplyvá již i z ohledu toho, že se nám ob
jevuje matička praxe jako zkušenost namnoze trudná a obětiplná následkem 
tápání po náhodě, přirozeného při práci mrtvé, neoduševnělé tím spíše, když 
právě celá v základě i průběhu na fysiologických a chemických pochodech spočívá 
a na nich jest závislá, —  nad to dle okolností a poměrů zrovna panujících nebo 
nastalých ustavičně se mění. — My sládci nejlépe sami pociťujeme, že jsme 
věčnými učenníky a jimi o své vůli bychom zůstati museli.

Než nová kýžená a ovoce již dnes přinášející doba pivovarství založena 
následovníkem Poupěte — soudruhem v reformě pivovarství, nezapomenutelným 
Karlem N. Ballmgem.

Mohutné kvádry žulové k základu budovy: vynalezení cukroměru, — se
stavení geniální attenuační náuky — spisem o kvasné lučbě s vědeckého sta
noviska, — zásluhy nehynoucí jakožto učitele a spisovatele vůbec rozšířily slávu 
geniálního zymotechnika po širém světě.

Karel Balling **) narodil se dne 21. dubna 1805 v Huti Gabrielově v kraji 
žateckém a byl pokřtěn na jména Karel Josef Napoleon. Otec jeho byl tehdy 
kontrolorem v huti jmenované a stal se později vrchním ředitelem státních

*) Podnes sládci vzdělaní do slýchá ti musí každé chvíle neoprávněných a bezpod
statných podezřívání „chemikářu, „apatykářu atd., jako by jen pivovarství odsouzeno bylo ku 
práci neoduševnělé, — jako by jen pivovarství požehnání vědy postrádati muselo a jako by 
jediným údělem práce pivovarské byl tvrdý mozol práce tělesné. — Všeobecným pokrokem 
vzděláni ve všech třídách lidstva proniknuvši nahlédne neoprávněnost náhledů těchto fa
lešných a sezná průběhem krátkého času hlahodárnosť a ryzý směr podpory vědecké, kdy 
výsledek spojené theorie s praxi se zhlížet! bude v ovoci utěšeném.

*“) Konám zde mílou povinnost, za laskavé podání životopisu tohoto veleet. příteli 
prof. Ant. Béloboubkovi díky své vysloviti.
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hutí železných na Zbirově. Prvního vychování se mu dostalo doma učiteli sou
kromými, později navštěvoval školu farní u sv. Mikuláše v Praze a pak stu
doval v soukromí gymnasium za správy zámeckého kaplana na Zbirově. Odbyv 
zkoušky veřejué, vstoupil r. 1820 na pražskou polytechniku, jež tehdy zkvé- 
tala za řízení geniálního Gerstnera. Studia, jež z části i na pražské universitě 
konal, skončil r. 1823 s vyznamenáním, přilnuv se zvláštní zálibou k chemii 
technické. V r, 1824 1. listopadu stal se (oddav se roku předchozího cestování 
a praxi při hutích) prozatímným, po zkoušce konkursní r. 1826 definitivním ad
junktem chemie při pražské polytechnice. R. 1831 převzal zároveň správu 
bibliotéky téhož ústavu, již po 30 let zastával k zvelebení a rozmnožení 
sbírky kněh

R. 1833 stal se suplentem stolice chemie po úmrtí prof. Steiumanua a 
r. 1835 (16,6) skutečným professorem chemie.

První svou práci spadající v obor hutnictví uveřejnil r. 1829 v Lipsku, 
a po té podal na veřejnost celou řadu pojednaní věnovaných průmyslu hospo
dářskému, hutnictví, areometrii, palivu, kapacitě tepelné kovů roztopenych, 
cukrovarnictví, cementářství atd. atd. —  ve zprávách král. české společnosti 
nauk a v českých časopisech a sbornících.

Vydatně jal se pracovati samostatné v oboru chemie kvasné rokem 1833 
a věnoval předmětu tomu své nejlepši síly.

Monumentální dílo nadepsané „Die Gáhruugsehemie," jež vyšlo r. 1841 
až 47 poprvé, r. 1854 až 55 podruhé a r. 1865 potřetí ve 4 svazcích, 
z nichž I. obsahuje chemii kvasnou, II. Pivovarnictví, III. Líhovarnictví, ro- 
soluictví a výrobu lisovaného droždí, IV. Vinařství a octářství, zabezpe
čilo Ballingovi jméno slavného reformátora a zásluh nehynoucích; kdy, jak 
jsme již podotkli, nej důležitější moment díla tohoto velkolepého vyplnilo koii- 
struovdní cukroměru a sestavení geniální nauky attenuaČní, Čímž přispěl 
k zvelebení nejen pivovarství šatného ale i ostatních odvětví zymotechnickych 
v míře nejvyšší.

Kromě neúmorné činnosti spisovatelské účastnil se jakožto člen mnohých 
spoiků, najmě vlastenecko-hospodářské společnosti, jednoty průmyslové, — dále 
reorganisace škol reálných, — řídil jako předseda rakouské výstavní komise 
na I. světové výstavě v Londýně jednání dotyčná a zastal se co nejrozhodněji 
průmyslníků rakouských, — též i r. 1835 jako člen poroty pařížské výstavy 
světové. R. 1865— 66 zvolen byv rektorem techniky pražské, tehdá již utra
kvistické, zjednal sobě svou nestranností a spravedlností (jako vždy) úctu 
Cechů i Němců. Ač rodem i smýšlením Němec, jevil vždy sympatii ke svým 
posluchačům českým, odporučuje je, když se byli osvědčili při zkouškách, 
vřele i vydatně.

Zásluhy Ballingovy jakožto učitele byly uznány od jeho žáků, již s úctou 
nejšetrnější lnuli k němu a u příležitosti 40letého jeho učitelského jubilea 
r. 1865 jej oslavili a pohárem stříbrným a věncem vavřínovým obdarovali. —

Činnost blahodárnou jeho uznaly učené jednoty a spolky odborné, jme
nujíce je j členem skutečným, dopisujícím a čestným (jako cis. akademie ve 
Vídni, učená společnost česká, hospodářské jednoty Saské a Bavorské a j. v.) — 
zeměpán náš pak sám Ballinga vyznamenal zlatou medalií pro vědu a umění 
a rytířským křížem řádu Františka Josefa.

Balliug, muž ryzé, poctivé povahy, skončil svůj život činný a záslužný 
dne 17. března 1868 a byl pohřben na hřbitově Olšanském. Zanechal tři dítky, 
z nichž jedna dcera provdala se za slovutného professora Aut. Bělohoubka 
a uejstarší syn jest nyní ředitelem a professorem báňské akademie Příbramské.

V létech 40tých — v době činnosti Ballingovy —  znamenáme nad to 
dalekosáhlý obrat v našem pivovarství, kdy téměř všeobecně zavedené vrchní 
kvašení ustupovalo krok za krokem spoduímu, ba můžeme říci. že poměrné
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v kratičké době zvítězilo kvašení na spodní kvasnice šmahem *). Pivovary 
k účelu tomu musely nově zřizovány byti nevyhovujíce požadavkům spodního 
kvašení, a tak počal mizeti onen obraz pivovárků venkovských, ony velečetné 
pomníky Poupěte, kdy z valné většiny dle osvědčených návrhů jeho postaveny 
byly a každému, i laikovi na první pohled bývaly vítanými útulky, co známé zá
vody, o nichž stará píseň péje:

„Kde se pivo vaří, 
tam se dobře daří."

Průběhem dalšího čtvrtstoletí znamenáme nejlépe obrat ten (jest dosud 
otázkou, zda-li všude s prospěchem se stalo) projdeme-li seznamy staveb a se
řízení firem známých a slovutných, zejmena J . V. Nováka a Gustava Nobacka, 
rozšiřujících činnost svou i daleko za hranice vlasti naší; znamenáme i pů
sobnost mechaniky a stavitelství, a pokud pokrok techniky mocně zasáhl ve 
vývoj našeho průmyslu důmyslným a účelným zařízením závodů.

Y době té i jméno českého pivovarství nabylo rázu čistě speciálního. — 
Vyznám onoho zlatožlutého neb zlatozeleného granátu doznal v celém světě 
uznání a rozšíření v Asii, v Africe, v Austrálii, v Americe, ano cizina snažila 
a snaží se výrobu českou nápodobiti — a tak povstalo je ště : „tak zvané české 
pivo." (Jmenovitě v Německu a Americe).

Typ českého piva representuje na prvém místě měšťanský pivovar v Plzni 
založený r. 1845**), kterýž za okolností a poměrů dodělal se světového jména 
i rozšíření, -— a representuje v cizině na prvém miste české pivo, —  avšak 
nesmíme opomenouti i ostatních pracovníků na zdaru a cti jména české vy- 
roby —  jež podstatným, ba možno říci v posouzení spravedlivým stejným dílem 
hodnotou výtečnou uznání slaví i daleko za okeánem. Jmenuji jen akciový 
Plzeňský (sládek Haller) — nádherně to zřízený velpivovar; Budějovický (sl. 
Petzlbauer) —  jehož výrobek zejména v Americe vedle Plzeňského velice oblíben, 
ve Vídni starý a vždy vítaný známý Třeboňský (sl. Valenta), Protivínský (mladý 
závod velkolepého provedení (sládek Svoboda B.), Zatecký, Litoměřický, Smí
chovský —  a jakou řadu bych tu musel vyjmenovati závodů —  jichž sládci

*) Výtečný sládek Josef Daněk napsal a vydal v té době(r. 1855) spisek v populárném 
jasném slohu „o spodním kvašení*4 — zavděčiv se v plné míře svým kollegům — sděliv s nimi 
své zkušenosti v Mnichově nabyté. — Poupě zmiňuje se již o spodním pivě za časů jeho 
(v Jirkově, Petršpurku, Rakovníku, Žatci atd.) — Přechod vrchního na spodní, vlastně —■ 
konec převratu nalézáme v následující tabulce (dle Dra. Bernáta).

Roku
pivovarů 

v činností

Výroba piva

na vrchní na spodní na vrchní 
a spodní

1873 945 5 885 65
1874 938 4 918 16
1876 927 1 925 1
1882 836 — 836 •—

**) Dnes vyrábí Plzeňský pivovar téměř 300.000 Hl. ročně, humna (sladovny) zaujímají 
plochu 275000 Q* (35 máčecích štoků), 9 hvozdu, 3 várny (se 7 pánvemi obsahu 750 HL) 
7 parních strojů v celku o 170 sílách koňských, 7 kotlů parních. Zaměstnáno jest 113 sla
dovníků, 50 dělníků pro čistění nádob, 100 bednářů, 25 tesařů. Administraci obstarává 
11 úředníků. Vrchní sládek toho času jest Josef Binder. Celkem na ploše 450.000 □  m. se
stává pivovar z 5 budov pro administraci a byty, 4 sýpek na 100.000 Hl. ječmene, 9 sladoven, 
7 kvasíren (spilek), 3 chladnic se 14 chladicími stoky, 1 dílny bednářské s 28 kůlnami. 
Délka sklepů obnáší celkem 6 kilometrů (— % něm. míle). Sklepy jsou vytesány z písečné 
skály a dlážděny žulovými plotnami: 50 lednic celkem (i se 4 zásobnými lednicemi) obsa
hující 32.000 k. m. ledu schlazují prostor sklepní, v němž dozrává pivní zásoba ve 4000 le- 
žáckých sudech. V kvasírnách založeno 1200 kusů kádí. Transportních nádob drobných 
zapotřebí 90.000 kusů. Dvorní prostory osvětleny jsou 8 elektrickými svítilnami soustavy 
Křižik-Piettovy — (Viz obraz titulní.) —
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(výteční Brejchové, Čečetkové, Dušánkové, Hájkové, Hartmanové, Kořanové, 
Mattušové, Miklasové, Svobodové, Trnkové, Urbánkové atd.) výrobkem jasným 
a krásným o dovedné a promyslné práci naší vysvědčení nejlepšího podávají, 
již všichni snahou po zdokonalení výroby zápasí o úděl uznání světového.

Ballingova snaha o zvelebení průmyslu ve vlasti naší byla výsledkem 
skvělým korunována a poznáme, že i símě učitele uloženo bylo v úrodnou 
půdu, — zklíčivši, že nese (požehnáno velikým duchem jeho) bohatého ovoce— kdy 
řadu žákfiv jeho spatřujeme v legii dělníků, práci pivovarské nadšeně oddaných!

Z kruhů praktických sládkův súčastnil se ruchu jako vynikající odborník 
Jos. T. Svk, zanechav nám předčasnou smrtí vzpomínku tím živější, jakých 
výsledků od neúmorného a velenadaného ducha, od všestranně vzdělaného 
mistra s plnou nadějí jsme mohli očekávati. (Viz přehled literatury).

Josef Suk narodil se 28. října 1842 v Nepomuku ze staré sládkovské 
rodiny. Absolvovav tehnická studia v Praze a odhyv praxi dostal 9. února 1868 
v pivovaře „u Primasů" za vyučenou, cestoval po vlasti i v cizině, aby z osob
ních seznání posouditi mohl poměr? a okolnosti panující v různých pivovarech. 
Sládkem bvl v Halberstadtu, v Interlakenu (ve Švýcarsku), ve Vlašimi a konečně 
v Pacově. Od r. 1878 stal se jednatelem spolku pro průmysl pivovarský a re
daktorem spolkových listů, v kteréž hodnosti mu jen krátce dopřáno bylo 
úspěšnou činnost vyvinovati. Zemřel 14. května 1878*).

Technický sládek František Skvrna (narodil se vČistovsi u Hradce Krá
lové 19. března 1842, zemřel 12. list. 1880) sepsal „Stručné pivovarnictví" 
spolu s redaktorem „Kvasu" Ant St. Schmelzerem, jehož péčí r. 1876 vydáno 
bylo. — Technický sládek Josef Heindt konstruoval před Gallandem své pneu
matické sladovadlo důmyslně a v jednoduchém seřízení, jehož formu akceptovali 
dnes Galland, Golav, Mautner atd.). — J  M. Schary (nar. 1825, f  9. února 1881), 
jehož všestranná činnost vděčné paměti zachována, činnost, jež vrcholila v há
jení zájmů průmyslu našeho, neboť ještě dříve než povstal spolek pro průmysl 
pivovarský v království Českém r. 1867, uvedl v život petici za zavedení daně 
ze sladu, podepsanou 527 sládky z Čech; jakožto předseda (1877 až 1879) 
spolku pivovarského pokračoval v této snaze své se vší mu vrozenou rozhodností.

Nejtrvalejší zásluhu získal si Schary svým přičiněním o založení pivo
varské Školy odborné v Praze (r. 1868) **).

Prvním učitelem byl náš Antonín Bčhhonbek, professor technické chemie 
na polytechnice české, jeden z těch učenců, kteří věnují s nadšením veškeren 
čas svůj, ba i oběti přinášejí hmotné ve prospěch a ku zdaru všeobecnému 
ak  oslavě českého jména. Antonín Bělohoubek prácemi svými uznán jest i za 
hranicemi za odborníka první třídy a u nás zahájil práci veleúspěšnou v čele 
vědeckého ruchu. Přejeme si z plna srdce, by slovutný odborník náš ve své 
neúmorné 'činnosti zymochemii posvěcené nalezl ještě mnoho let v práci tak 
požehnaných, jako byla dosavadní, kdy s dobou dnešní — nejnovější— jméno 
Bělohoubkovo jako slovutného učitele i spisovatele nerozlučně jest spojeno.

*) Suk ve spolku pivovarském náležel k nejčinnějším členům, několikráte ve výboru 
jebo zasedav. O banketě po valné hromadě r. 1878nadšeným slovem jakožto ctitel velmistra 
Poupěte přiměl shromáždění k založení „nadace Poupěte", jejíž účel: poskytnouti podpory 
na cesty nadaným nemajetným sladovníkům, velice šlechetný jest a zasluhoval by právem 
většího povšimnuti a paměti, než dosavád se stalo. Nadace dospěla teprve asi k 600 zl.

<k\ n  m i/ > ______*  i-----x r»D —-^\ .. A)  IV. lO iO  m arn é  se  jM m uuscu aiauci (p e n c i  z e  uu e -so. m cz.ii a)  u v í a u j  u z.niiz.cui
tak velenutného ústavu. Sládek závisí na kvalitě práce, — kvalita práce na hodnotě pra
covníka. Nutnost vzdělaných sladovníků pochopil již Poupě vysloviv, že nezbytno jest, aby 
měli vědomosti potřebné k práci samé, a podal sám obraz první sladovnické školy s nej- 
větším úspěchem se prokázavší, jejíž program jasně a přesně nejen naznačil ale i prováděl. — 
I. Pivovarská škola v Praze udržována obětí Scharyho, pak na prvním místě roční pod
porou (500 zl.) společenstva pražských  ̂sládkův, dále města Prahy a v posledních létech 
spolkem pro průmysl pivovarský v kr. Českém.
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Vedlé Bělohoulka s chloubou čítáme svou svědomitostí a mravenčí pil
ností nejchvalněji známého Františka Farského, ředitele vyšší hospodářské školy 
v Táboře, a mistrného analytika, slovutného Dra. Františka Ullika, professora 
na vyšším hospodářském ústavu v Liebwerdě, jenž svými pracemi vzruch 
a pozornost v pivovarském světě vzbudil.

Litovati musíme, že Dr. Jos. Hanamann, správce zkušební stanice v Lovo
sicích, pracemi v jiný obor spadajícími na čas umlkl, a doufáme ve prospěch 
průmyslu našeho, že se opět k soudruhům vzácné práce navrátí.

V stručnosti poukazujeme dále na činnost sládků praktiků, jež se sou
středí ve spolku pro průmysl pivovarský v král. Českém (založeném v Par
dubicích dne 20. dubna 1£73, jehož členstvo kolísá mezi 3 až 400) a pak 
hlavně v odborných éasopitech našich i  cizích, a slouží je jich  pilné snůšky 
a úvahy z praktického působení za vzor pro cizinu *). Úkol a snaha praxe 
dnes nabyly určitého směru, a tak bylo pisateli těchto řádkův možno o zda
řilém I. sjezdu sládků Českomoravských v Praze 15. května 1883 řeč svou 
ukončiti takto:

„A tak přicházím k naší úloze (a s tím spojen i vysoce důležitý význam 
praxe), bychom neopomenuli veškeré úkazy a zjevy pilně pozorovati, průběh 
naší práce porovnávati a to vždy veškeré pochody, nebot nesmíme si mysliti. 
že by jeden neb druhý pochod byl důležitější; praxe naše nás učí, že veškeré 
pochody, veškerá práce, již podnikáme, závažně zasahá jedna v druhou, zá
važně podporuje jedna druhou, a tudíž vždy podstatným dílem ku zdaru nebo 
nezdaru výsledku přispívá.

Naše úvahy věrně podané, naše dotazv v případech nepravidelných při
spívají k rozřešení, přispívají k poznání příčin rušivých, naše úvahy u pravi
delných průběhů k poznání příčin správné práce když i vědecká stránka sou
činně pracuje, a tu přicházím ku konci své úvahy dnešní, k úkolu dnešnímu 
nás praktiků, přesvědčen jsa z té duše, že souhlasu Vašeho dosáhnu, když Vaši 
nejpilnější pozornost obrátiti hodlám k potřebě nej naléhavější —  k založení 
zkušebné stanice pivovarské.

Nechtějme býti posledními — neboť bez stanic těch nebude nám možno 
spolupracovati na vývoji a žádoucím pokroku — kdy tolik otázek nevysvě
tlených zůstává ještě k rozřešení. — Prospěch obecný stanic těch poznala nej
prve vláda pruská, kdy vedlé lihovarské stanice svorně zařízena i pivovarská, 
když kolegové němečtí obětavé co spolek k udržování stanice té se nejen 
přičinili, ale i spolupůsobením z kruhů praktických o ni se zasadili. V tom 
spočívá právě důležitost a účelnost dalekosáhlá zkušebních stanic, že praxe 
zde suoubí se s theorií, kdy víme, že jedno bez druhého dnes plané namahání 
jest a planým by zůstalo.

Jsem přesvědčen, když myšlénka v skutek přejde, že by to byl nejdů- 
stojnějsí pomník prvního sjezdu sládků českomoravských věčné paměti, a jsem 
přesvědčen, že průběhem let působením zdárným a svorným všech stauic, pů
sobením plné součinnosti praxe s vědou, dosáhli bychom cíle: jednotné, správné, 
dokoualé práce, a pak by dopřáno bylo dr. Holznerovi **) opět v článku „lučba 
pivovarství" končiti podruhé slovy vzdělanstva, posuzujícího úspěch naší práce 
oduševnělé blahodárnou vědou: „Bůh žehnej vědám, pivo jest den ode dne 
lepší! Bůh žehnej lučbě!“

*) Jmenujeme jen hlavni „síly: velmi pilného a nadaného Ad. G. Jeřičku, dále M. Brejchu, 
Jos, Heindla, G. Čečetku, Fr. Řeháka, Karla Čermáka, Čestmíra Langa, Em. Trage-ho atd. —

**) Dr. Holzner, redaktor časopisu „Zeitschrift fiir das gesammte Brauwesen“, na slovo 
vzatý odborník německý, v článku „Chemie v pívé“ počíná posudky obecenstva; „Bůh nás 
potěš! Pivo jest den ze dne horši! Lučba se dostala do výroby piva!u a uváděje výsledky 
lučby na prospěch práce líčí, jak předpojatá jest domněnka širšího, a to hlavně i vzdělaného 
obecenstva.
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P ř e h l e d  p i v o v a r s k é  l i t e r a t u r y  č e s k é  ( o d  r .  1 8 0 1 ) .  

Frant. Ond. Poupě: P o čátk ové zák lad n éh o um ění o v ařen i piva. (V Olo
mouci 1801.)

Josef Daněk: P op is pivovarství n a  spodní k vasn ice . (Y Praze 1852.) 
Adolf Práchyňský: P ivovarství. (V Táboře 1855.) Vyšel pouze I . díl. 
Dr. Josef Bemat: S ta tistik a  pivovarství v k rál. Č eském  za rok 1873.

(V Praze 1875.)
Frant. Skvrna a Ant. St. Schmelzer: S tru čn é  pivovarnictví. (V Praze r. 1877.) 
Josef T. Suk : M ateriál ku slovníku technologickém u pro prům ysl pivovarský.

(V Praze 1878.)
Josef T. Suk: Nový Poupě. (Katechismus sladovnický). (Doplnili a k tisku 

upravili Ant. Bělohoubek a Frant. Chodounský.) I. díl 1880. II . díl 1882.
Ant. Bělohoubek: P ra ž s k á  slad ovn ick á šk o la . (V Praze 1870.)
—  —  —  P ivovarn ictv í. (Díl I. sešit 1. 1874.)
—  —  —  Několik slov o stav b ě  a  zřizován í pivovarů. (V Praze 1875.)

—  —  O vrchním  kvašení m ladinek pivních. (V Praze 1877.)
—  —  —  Život a  působení F ra n t. O ndřeje Poupěte. (V Praze 1878.)

Č a s o p i s y  v ě n o v a n é  p i v o v a r n i c t v í .
K vas od r. 1873. Redaktor a vydavatel Ant. St. Schmelzer.
V zorný pivovar od r. 1876— 77 (redakcí A. K. Markla).,
Č asopis spolku pro prům ysl pivovarský v království Č eském . (Český 

sládek.) Redigoval Jos. Heindl (od r. 1878 do 1881).
P ivovarsk é Listy od r. 1882. Redaktor a vydavatel Karel Tiller.
Mimo tyto nalézáme k pivovarství se vztahující články hojné v časopise 

„C hem . L isty " (redakcí K. Kruise a K. Freise) a ve „ Z p rá v ě  o hospodářsko- 
ch em ickém  ústavu zkušebném  v T á b o ře ."  Podal Fr. Farský, (str. 180 až 
214) r. 1880.

( ,  S l a d o v á n í .
Počátek práce pivovarské —  sladování jest v pravdě základnou mani

pulací, jest nejdůležitějším a rozhodujícím momentem výsledku naší snahy. 
Kdo mistrem jest v sladovnictví, jmenován býti může teprve sládkem.

Obsáhlá proměna ve složení zrna, získaná sladováním, upravena dokonale 
a správně, vykazuje i dokonalý a správný směr další výrobě.

Chybný nebo špatný slad podobá se tudíž základům v písku stavěným — 
nejmenší nehoda, nejmenšf nepříznivá okolnost ohrožuje podstatně celou další, 
beztoho obtížnou práci a dospívá přese vše namáhání pozdější, ale vždy marné, 
neúprosně na účet ztráty.

Nejplatnější podporou výkonu správného jest zdravá, příhodná surovina, 
účelné zařízení sladovny (humen a hvozdu) a konečně promyslnosf a hodnota práce.

Od pradávna k nápojům lidstva používáno plodin zemědělství; jsou to 
rostliny, jichž životní výkon vrcholí v tom, že škrob nashromažďuje se v orgá
nech dotyčných: bud v zrnech klasů, bud v zrnech lusek, nebo ve hlízách 
okopanin.

Luštěniny (hrách, Čočka, vikev, boby, fazole, sója) pro skrovnou extrakci 
(až 33 °/0 extraktu) tak i za příčinou kalných sladin a výrobků z ní vyplývajících

Kroniku práce. Dii V. 2 7
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jsou naprosto nepotřebnou surovinou. Oves (extrakce 45 až 50°/o) z těchže 
příčin nenalézá upotřebení*).

Ze žita vaří dosud (jak v úvodu podotknuto) na Rusi „kvas“, ale pro 
sliznaté bílkoviny poskytuje taktéž kalný výrobek, a proto jen obniezeného 
upotřebení nalézá při výrobě speciálních místních piv v Belgii. Extraktu dává 
65 až 70 %.

Pšenice poskytuje obilky slupek tenkých, obsahující 65 až 70 %  škrobu, 
a ač dává o 10 %  větší extrakce než ječmen, přece jest dražší surovinou 
než tento, nehledíc ani toho, že sladina za příčinou nedostatečného mláta (pše

ničného) stéká obtížně a většinou zakalená. 
Zrno obilky pšeničné jest nahé a poznáme 
rozdíl oproti ječmenné, pohlédneme-li na prů
řezy (obr. 112. a obr. 115).

Pšeničné obilky nemají pluch srostlých 
k oplodí. Při klíčení rostou kel i kořínky 
u téhož konce. —  Piva z pšenice vyrobená (ač 
historické zmínky o proslulých pšeničných pi
vech se zachovaly) z těžká a špatně se čistí a 
skrovnou trvanlivostí se vyznamenávají. Do
sud vaří se pšeničná piva porůznu v sever
ním Německu a v Belgii.

Brambory obsahují dle Raaba 8 -79 až 
26'09 °/0 škrobu, vedlé skrovné cellulosy (0 52 
až 1-40 °/0) mnoho extraktivných a barvivých 
látek, kteréž nedovolují suroviny samé v pivo
varství použiti**).

Zbývá upotřebení škrobu bramborového a to nejlépe ještě, kde příle
žitost se naskýtá, nabýti surového (s 34 až 48 °/0 vláhy), aČ celkem spracování 
neprospěšným se jeví při nevysokých cenách ječmene. Balling horlil svého
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Obr. 112. Prftrez oblíky pSenlČué, a pokožka, 
bbJc oplodí, d caemeni, « vrstva bunic skelných, 
f  vrstva bucle glutlnových, gh bmrice bohaté 

skrobem.

____ 11 nfilíiAVi Ar» f __________p i v  U p U ll  v u t m  o u i u v i u j ř X f  A  4 - ť i l t  M A r / n  í í i A w ,  X  n  l * r n / l 7 1
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  .ibttri/í Âni-i*a.UDCLlUE>LI,
jakkost vyrobeného piva za přísady škrobu bramborového nedoznala změny.

Kukuřice (v Uhersku 15 °/0 orné půdy vyseté) dávno v Americe (ve vlasti 
své) s prospěchem se užívá při výrobě piva. V Uherském Starohradě správec 
pivovaru Hacker přičiňoval se všemožně o uznání tohoto nejdůležitějšího su- 
rogátu ječmene, ale dosud v Rakousku, v této eminentně ječmenu příznivé 
zemi nenalezl přirozeně příznivců a následovníků. Kukuřice se nesladuje, 
nýbrž béře se ve formě tluče velmi opatrně semleté ***).

Nemůžeme ze zkušenosti vlastní (při dávce přiměřené lj5 až */6 sypání) 
svědčiti proti účelnosti — ale, ač jest extrakt kukuřičný (dává 60—65°/0) nej
levnější i ač neohrožuje chuť výrobku nikterak, nemůžeme přece dávati kukuřici 
přednost, jsouce zásadnými přátely našeho ječm e n e  — výtečné, od pradávna 
uznané suroviny pivovarské. Nemůžeme se rovněž nadehnouti ani vlastnostmi 
rýže f), nejbohatší to obiloviny na škrob (74 až 80°/o), a dávající i nej vyšší 
extrakci 68 až 70°/0. I  tato náhražka jest jen případné prospěšnější, skytajíc

*) Ye Vídui dle Wagner a lze prý dosud doptati se na oveBné pivo, silně pěnící, ale 
kalnc, takzvané „Horner Bicr“. Oves klíčí podobně jako ječmen Pluchy věak jsou a obilkou 
srostlé. Oves poskytuje mnoho mláta a možno ho použiti při špatném ztékání jakožto zky- 
přidla slehlého mláta ječného.

**) 25 kg sladu — 100 kg bramborů, jest tedy asi o 33% lacinější.
**°) Nejlépe direktně před vystírkou. Mletí vyžaduje opatrnosti, aby se nezalhřála na 

škodu svého složení.
f) Dnešní výroba směřuje k nejdůkladnějšímu využitkování materiálu & tak se dnes 

blížíme extrakci z ječmenného sladu až i 70% i více, což rovněž jest závažnou příčinou pro 
spracování ječmene.
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levnějšího extraktu *), celkem ale zase nedostatkem látek k výživě kvasnic 
(tak po skrovně obsažených látek proteinových) nezbytných, hodnotu mladiny 
(základ budoucího piva) vždycky seslabuje.

Již z hospodářských ohledů naší vlasti i z ohledů obchodních pravíme 
tudíž s plným právem: zůstaňme při surovině ječmenné, byt i některé jiné 
suroviny (najmě rýže a kukuřice i škrob bramborový) se úplně hodily jakožto 
částečné náhražky k výrobě piva, jakkosti jeho v podstatě nijakž na újmu 
nejsouce. Škrob (jakožto nepodstatnější součást surogátu) doznává stejné změny 
jako škrob sladu ječného (a za pomocí součástek tohoto) při výrobě sladiny.

Staré přísloví i dnes úplně případné, naším Poupětem uvedené „pšenice 
na koláče, oves pro koně, ječmen na pivou zůstane naším heslem, pokud naše 
vlast k výrobě „zlatého ječinénka" výtečnou surovinu domácí dodává v množ
ství přebytečném.

Zlepšené pesťomni ječmene (v pravdě cenné hospodářské obiloviny — pro
tože průmyslové) vystupuje v popředí v posledním čase tím více, kdy opráv
něných stížností na zanedbávání kultury se ze všech stran množí — kdy k do
sažení suroviny správného složení směřují snahy pivovarníků přesvědčených, 
že přičiněním rolnictva lze dosíci účele.

Malé Elsasko ruchu záslužnému vévodí v čele: sládek D. Gruber slovem 
i skutkem doporučoval zlepšení kultury (od r. 1875 počínaje) neúnavně; jeho 
snahu záslužnou provedla ve velkém „Société des Sdens, Agriculture et Arts“, 
(společnost pro vědu, umění a zemědělství**) a činnost jen několika málo let sto
násobně odměněna službou veleplatnou vlasti prokázanou, neboť v desetiletí uply
nulém dosáhlo Elsasko čtvernásobného množství pivovarského výborného zboží***).

Vábný a mnohoslibný příklad Elsasanů vzbudil následovníky zejména 
v Rakousku, a tu spolek pro průmysl pivovarský v král. Českém v pamětním 
spise k zemědělské radě f) v lednu 1881 dovolává se pěstování, jež později 
i jednota rakouských sladovníků (30. března 1881) ochotně následovala.

V zemích koruny České, kde rodí se světoznámý ječmen — hanácký — 
čelící do dnes světovému trhu, hospodáři zajisté nenechají hodnotu klesnouti, 
když v cizině ba i v slovanské Rusiff) ruch pěstování příhodných ječmenů ja 

*) Používá se tak zvané „podrcené“ ,{drobné) rýže. Mletá pro lehké falšování se ne- 
odporučuje (viz Bělohoubkovu zprávu v Cas. pro průmysl piv, v kr. C. 1878. str. 101 
„O porušené mouce z rýže." Výsledky výzkumu 100 č. mouky rýžové: 

mouky (rýžové, vikvové, pšeničné atd.) . 62”243 
podrcené rýže (krupice) . . . .  7-998
hrubších otrub pšeničných, tluče vikvove 17-155
p í s k u ............................................................ 0-798
vláhy (stanovené při 100°) . . . 11'776

úhrnem 100000
**) Vkládám porovnáni jen dvou posledních ročníků vedlé sebe, z nichž patrný po

krok se jeví v zemi, kde průměr obecných ječmenů obnášel 61 až 62 kg, ovšem vedlé 
hodnoty nedostatečné. Pakli béřeme číslici 5 za maximum, byly ječmeny připuštěné ku 
konkursu v r. 1881 (50), roku 1882 (25).

roku co do barvy vůně tvaru obilek znečistění
1880 4 08 4-30 3-99 3-93
1881 3-93 4-23 3;88 3*92

Chemické složení rovněž prospívá, jak později (viz stat „o posuzování hodnoty ječ
mene") uvidíme. K nepříznivějšímu výsledku v r. 1881 (proti 1880) přičinily atmosférické 
okolností roku (tropickým vedrem uzrály ječmeny předčasně).

Roku 1878 byl ječmen těžký průměrně 69 9
* 1879 „ „ „ „ 68-6

1880 - _ 71-187
P 71 Jt TT Tt -----------------

„ 1881 „ * „ „ 70-947
Odpadků bylo r. 1880 0-898%. r- 1881 1-337%, což značí příznivé a stejné vyvinutí 

zrna. Zprávy výroční vysoce čilého spolku jsou vždy velmi zajímavé a zasluhují nejširší 
pozornosti.

***) Obětováno během 6ti let na 20.000 franků na odměny, pokusy, poučení atd.
t )  Po návrhu pisatele této statě.

f t )  Viz zprávu Míkulejského v „Piv. Listech" 1882, str. 111.
27*
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kosti náležité vzbuzen, neb mohlo by se státi na ohromnou škodu hospodářskou, 
že by konečně nejen soutěžit! nemohl, ale i vytlačen byl z místa po drahná 
léta zaujatého *).

V nepravidelném, neblahém roce 1882 pokazila trvalá nepohoda práce 
zkušebných stanic v Čechách, směrující k poznání druhu ječmene pro rolníka 
i pivovarníka vhodného, a tak nezbývá než poznovu v ušlechtilém závodění 
pokracovati, a doufejme, že na prospěch českého zemědělství a pivovarství 
v létech následujících co nejdříve tak se stane. Ječmeny zaseté byly druhy: 
oregon, imperiál Phoenix-Thielau, Bestehorn, a kavalírský ječmen. (Tento 
poslední druh vybrán v Elsasku pro setí všeobecné a pro tamější poměry nej
lépe se hodící**). Nesmím nevzpomenout!, že v okresu Jaroměřském rolník 
Chmelík z Hořenic s výtečným výsledkem po 3 léta pracoval se „zlatým me
lounemlí, pěkného zrna a moučnatého bílku, a že zásluhu má o valné jeho 
rozšíření. Snad i jinde příklad následování hodný po vlasti nalezne neb nalézá 
přátel přispívajících tak platně i k povznesení hospodářství vůbec ***).

Ječmen náleží do druhů travin (graminea) a dle tvaru klasu (seřadéní 
zrn) rozeznáváme:

1. Dvouřádkový (obr. 113. a) v 20 odrůdách, v Evropě obecný a nejob
líbenější.

2. čtyřřádkový (obr. 113. b) v 16 odrůdách.
3. Šestiřádkový (obr. 113. c) v 8 odrůdách.
4. Střední ječmen, ve 2 odrůdách f). Ječmeny nahé, a tu zejména Hi

malájský či jeruzalémský (dvouřádkový) a pak černý (s černými pluchami) mezi 
příhodné suroviny nenáleží.

Anatomie ječmene f  ý).

Zrno ječné jako plod rostliny (nikoliv setneno) má zevně žlutou pluchu 
(wi, obr. 114.), pod ní oplodí a osemení (k & l) & uvnitř bílé škrobové tělo čilí 
bitek (i) a pak matku nebo-li zárodek (c); bílek a zárodek jsou od sebe 
odděleny štítkem (h). Bezprostředně pod osemením tenkým jest vrstva po
někud tmavší škrobového středu, která jest obzvláště bohata na bílkoviny a při 
máčení nejdříve promočena jest. Zmo, jak v klase stálo, jest na dolejším konci 
tupější, kdežto konec, kde osina vyrostla, jest ostřejší; na straně vnitřní, ke 
vřetenu klasovému obrácené, jest stružka či rýha (o), v níž leží tak zvaná 
štětina (basální) («), kdežto na straně opačné při dolejším tupějším konci přímo 
pod slupinou znamenáme nepatrně vyvýšený hrbolek, je  to matička {a—g) zrna, 
na jejíž klíčivosti celý pochod sladovní založen jest.

Prořízneme-li obilku ječnou na přič, odřízneme-li si pak řízek tenký a 
pozorujeme-li jej drobnohledem, poskytne nám obraz znázorněný v obr. 115.

°) F. Fasbender ve své přednášce r. 1881 „o zlepšení při pěstování ječmene" v ho
spodářské sekci moravsko-slezské společnosti pro orbu uvádí, že v krajích bohaté a po
žehnané Hany i zadinu k setbě používají! Kam by dospěla kultura ječmene na takový, 
v každém ohledu nehospodářský způsob?

**) Zkušebné setí podnikli obětavě: známý věhlasný průmyslník G. Holek vPětípsech, 
statkáři V. A. Sustr v Uhách a Zábranský v Noutonicích a velkostatek Kolín. —

***) Pan J . Chmelík se mnou sdělil, že sklízí po 1 korci půdy 10 až 14 hektolitrů 
ječmene. Pěstuje druh zlatý melcun od r. 1879 se zdarem výtečným: nej menší váha byla 
67 kg, největéí 70 kg (v r. 1882), — zadiny nepatrného množství odpadává a patrno, že se 
ani dost málo „neosívá**. Rolníkům v obci a vůkolí (tak Kadaník, Stárek, Slovárek atd.), 
kteří semeno odkoupili, posloužil, nebo všichni si chválí výsledek, a zasluhuje „zlatý me
loun* širšího povšimnutí, neboť i co pivovarské zboží ve tvaru obilky a hodnoty bílku vyniká 
velice výhodně. Letos s výtečným zdarem pěstoval také kavalírský ječmen.

f) Bedřich Komické „Die Saatgerste", Zeitscbrift fůr das gesammte Brauwesen 
1882. str. 118.

f f )  Nový Poupě I. díl str. 112.
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Oor. 113,

Obr. 1X4. Podélný prňřrz jeimene. a pochva korinkfl, b herinky, c  základ zárodku, d, e, /, g  pírko, A itítek 
> bilek, Jc oacmeni, I oplodí, m plochu, n átétina, o rýha.
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Předně vidíme pokožku a, pod ní plachu bb', oplodí c a osemení d, načež ná
sleduje vrstva bunic průhledných nebo-li skelných e; po té pozorujeme tři řady 
bunic platinových f, bohatých bílkovinami, a s nimi sousedí konečně buinice g 
a h, bohaté škrobem, jež prostupují všechen bíleh.

Štítek dělící bílek od matičky jest v příčném průřezu znázorněn v obr. 116. 
Bunice aa' náležejí k tělesu škrobovému čili bílku a bunice dď  k zárodku;

Obr. 115, 1'íiéný prfiřez oblík)' jočné. a pokožka 
pluchy, bb‘ pilicha, c oplodí, ď osaměni < bunice tkelné, /pásmo 

bunic gluti nových. g, h bunice ikrcbnaté.

^ L J U U V Q x J L J y Ů  J

jOCOQDQQme
Obr. 116. P o d é l n ý  p r ů ř e z  š t í t k u .  
aa‘ bunice bílku, bb' a ec' itltek, d ď  bu* 

nice zárodku.

mezi nimi jsou umístěny dvě vrstvy tkaniva bb' a cc', z nichž jmenovité vrstva 
bunic klínovitých cc' nápadnou se býti jeví.

V obrazci 117. jsou zobrazeny bunice glutinové aa'a", bb'b", pak po
kožka oplodí cc'c" s chloupky krátkými f f  a s pichy dď a posléze buňky z po
kožky pluchy gg’ velice tlustostěnué.

V matičce dřímá bujný ži
vot zrna, pírko i kořínky, jež za 
okolností příznivých (vláhy, tepla
n  z i r t / í í m V k i i  /  l r i r í i l í l r » i \  n / z  w / \  A r i  a u
(V V Í U U L U U  J l M i l V U /  D C  ^ U U i l U U

vyvíjeti, rusti, klíčiti, — potřebné 
látky výživné přivádí jim bílek 
zrna jakožto zásobárna mateční, 
jehož součástky vlhkem částečně 
rozpuštěny slouží životní síle 
k první proměně; kyselina uhli
čitá jako znatelný úkon činnosti 
svědčí, patrně při máčení ječmene 
o probuzeném životě v zrně*), 
totiž že látky přítomné dozná
vají změny, rozkladu, sloužíce za 

základ nových sloučenin, zrno počne klíčiti, kořínky protlačí se ze zrna, „zrno 
puká", a rostou průměrně o 4 až 6 kusech, pírko posouvá se pod pluchou k dru
hému konci, ono jest budoucí list, budoucí stonek klas nesoucí.

Pro pivovarníky jest zdraví matičky veledůležité: ječmen neklíčící, ječmen, 
jehož matička jest splesnivělá, zpařená, „udušená" neb dokonce nahnilá, ne
můžeme v pivovarství potřebovati.

Obr 117. aa'a“, bb‘b" bunice lepové é. glutinové, cc'e" po
kožka oplodí, dď pichy, f f  chlupy, gg' bunice x pokožky 

pluchy.

*) Rozdíl v sušině máčeneho a nemáčeneho ječmena obnášel (v případě uvedeném 
Dr. Ullíkeni) 2 36  gramů; tato ztráta jest značně větší než ona, jaká vyluhováním (v pro- 
cessu máčení ječmene) byla způsobena — neb tato obnášela 0301 g, rozdíl 2 g  na hmotě — 
povstala zajisté jen okysličenírn, čehož příznakem patrným jest vyvinování kys. uhličité, 
pak větší množství cukru a rozpustného dusíku v máčeném ječmeni.
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Nejlépe přesvědčíme se o klíčivosti zrna přímou zkouškou, a tu výletně 
poslouží klíčidla Nobbeovo, Knoppovo neb Stainerovo *).

Mimo to možno v rychlosti pravděpodobné o zdraví matičky se přesvěd
čit! dobrou lupou (alespoň 5kráte zvětšující) aneb mikroskopem. Barva kořínků 
v embryu má býti dle Haberlandta (v prů
řezu) zelenavá až voskově žlutá, pírko rov
něž pěkně žluté; barva mdlá, šedohnědá 
a vůbec barvy zvrhlé, nečisté, až hnědé 
značí stupně seslabené neb zničené klíči
vosti **).

Chemické součástky zrna ječného.

Jak již z anatomického obrazu ječné 
obilky jsme seznali, hlavní součástkou bílku 
jest škrob jako hlavní representant obsahu 
a zároveň skupeniny tak zvaných uhlahydrátů 
(k nimž počítáme ještě cellulosu, gumi, dex- 
trin a cukr). Nalézáme tudíž:

1. látky bezdusikaté (k nimž draží se 
tuk z ječmene a látky extraktivně)',

2. látky dusíkaté významu pro pivo
varství vysoce důležitého (látky bílkovité 
či proteinové);

3. minerálně součástky;
4. vodu.
1. Látky bezdusikatéskládající se 

z uhlíku, vodíku a kyslíku, poslední dva 
v poměru atomovém jako ve vodě 2 :1  — totiž mH.,0. a příčinou toho jest 
i pojmenování skupiny. Ke složení takovému, celé řady látek přináležejí:

a) Škrob (C6H100,s) jest látkou bílou, beztvárnou, bez chuti a vůně, ne- 
rozpouští se ani ve vodě, v líhu ani v silicích a olejích, V horkém glycerinu 
se rozpouští. Hutnota čistého škrobu dle Payena obnáší 1 -505.

Jodem zbarví se za st-udena škrob modře, čím i sebe nepatrnější množství 
snadně a určitě se poznati může. Jest to nejcitlivější reagens, tedy i roztok 
jodkalia, v němž jen 3 procit j°^u zbarví škrob při 0° znatelně modře, při 13 až 
30°C třeba však již většího množství jodu.

Při ohřátí mizí zbarvení, ale netrvalo-li dlouho, aniž jod prchl, vrací se 
při vystydnutí.

Ve vodě teplé škrob nabobtnává (jádro zrnek škrobových se trhá, při
jímajíc více vody nabývá na objemu, až obal praskne, se roztrhá), škrob na
bývá povahu huspeniuy. Povstalý maz škrobový či rosol zřídne přidáním mnoho 
vody na lepkavou zakalenou kapalinu, aniž se proměněný škrob dokonale roz
plyne, což teprve se stává dlouho trvajícím varem neb účinkem póry napjaté ***).

Obr 116. Stainerovo kličidlo. . i mieka porcelánoví 
nebo aldeniná, B  deska pcrovltá s důlky pro jad

rnou, C přiklop.

*) Stainerovo klíčidlo sestává z porcelánového talíře, na nějž se rozloží vrstva jemného 
pisku, pak vlastní deska porovitá (z hlíny chamottové, mouky a jemných pilin), v níž nalézáme 
100 prohlubin na tolikéž zrn ječných Zvonovitý přiklop jest skleněný. Ventilace zřízena
í í m  m v í i o r . K n t Y i  t r n  n A r m p b o  n  n  w ť n i t ř o d  J n e b i t  n  t f l l ť ř n  n ř r r A i *  _ _  n ú m u v  n m í c t O í l  V O  TVT*Í«
liliu ZijlUOUUClilj £tC puuccuau LI usu uu uuanj a  tCUli C VJlfUl ------- p i u u  UOlUUU uuikuvvu v v

klopě komínek ke vzbuzení proudění vzduchu klíčidlem. Redaktor pan Karel Tiller v časopisu 
„Pivovarské Listy" str. 183. r. 1882 nejlepší posudek o správnosti klíčení v Stainerově apa- 
rátku podává. —

*•) S kyselinou sírovou (hutnoty l -6) vystoupí žluté zbarvení embrya zdravého ve 2 až 
5 minutách a začasto zbarví se růžově — kdežto u nemocného nastává zbarvení nejvíce 
hnédé neb zbělení, po 5 až 10 minutách pak zbarví se špinavě neb hnědočeroeně.

*#*) Proměna v maz má praktickou důležitost, nebot maz jest další řady proměn schopen, 
jež končí ^cukrovatěním, a to tím lépe, čím důkladněji škrob v maz proměněn. V lihovarech
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Čím vyšší teplota, tím více zvětší se objem a tím řidší jest rosol. Filtrát 
řídkého rosolu jest úpluě čirý; s jodovou reakcí konstatujeme však Škrob, 
aČ mikroskopem pro velejemné rozdělení (nikoliv rozpuštění) pozuati ho nelze. 

Proměna v maz stává se za nižných teplot u různých škrobů;

z kukuřice . .
z rýže . . .
z pšenice . . 
z bramborů 
z ječmene . .
z ječného sladu

. při 55— 62°C teploty

. při 58—61°C „

. při 6 5 -  67°C „

. při 58—62°C „

. při 57—62°C „

. při 48—50°C „

Vyschlý neb zmrzlý rosol nenabobtná více v horké vodě.
Pražíme-li škrob při teplotě 120 až 130°R, sežloutne nebo zhnědne a stává 

se rozpustným ve vodě; pražením změnil se v novou sloučeninu, podobnou 
klovatině arabské, v dextrin, a protože za účinku tepla povstává, jmenujeme 
jej pyrodextrimm; uavlhčíme-li škrob */s procentovou lučavkou, usušíme-li jej 
do 90°R, povstává dextrin barvy žlutavobílé *). Dále doznává škrob proměny 
vařením se slabou kyselinou sírovou neb solnou, aueb i účinkem sehnaných 
kyselin za studená**); tu tvoří se dextriny a cukr- (Glucosa).

Ze škrobu tvoří se amylodextrin (o dvou videch, I. jodovou tinkturou 
zbarví se na modro, n . na červeno), pak přechází postupně v erythrodextrin 
(jenž rovněž jodem červenou reakci dává), dále v bezbarvé dextriny, achroo- 
ďextriny (jodem se nezbarvují).

Veškeré pak dextriny vařením mění se v cukr (glukosu).
Ferment sliu (ptyaliu), pepsin a slina břišní proměňují rovněž škrob 

v dextrin a cukr.
V pwovarství však nej důležitějšího významu jest proměna škrobu způso

bená diastdsem, látkou vzuikající při sladování z bílkovitych látek zrna obilného.
Maz škrobový mění se diastásem v dextrin a cukr {maltosu). Dosud není 

proměna tato vědecky vysvětlena a panuje velká různost náhledů o pochodech
zcukernatění. V případě nejpříznivějším 
nalezneme po ukončení proměny, že toliko 
ze 3/4 škrobu vznikla maltosa, z ’/4 však 
amylodextrin a dextrin; kdybychom mohli 
maltosu odstranili, účinkoval by přítomny 
diastás na novo podobně na zbývající 
dextriny. (Viz stať o vaření piva.)

Šlírob veškerých obilovin jest stejného 
chemického složení, avšak ne tak co do fy- 
sikalných vlastností, a zejména dle charak
teristického tvaru a velikosti zrn lze mikro
skopicky přesně původ škrobu poznati.

Nej větší zrna vykazuje škrob bram
borový (obr. 119.); jsou tvaru nepravi

delně vejčitého a obsahují dutinku v užším konci svém, kolem které vrstvy 
škroboviny soustředně uloženy jsou.

Obr, 119. Š k r o b  b r a mb o r o v ý ,  aghf zrna 
jednotliví, de složení (dvojčata).

nalezlo tudíž 8 výsledkem výtečným upotřebení ohřívání za vysokého tlaku (napjetí) 2 až 
2 V2 atmosfér o době až S hodin, — škrob úplně ztekutí, ano dozná i chemické proměny 
v skrovné míře v cukr přecházeje.

*) Obého se používá ve velkém v továrnách na nahražky gummové a vyrobený dextrin 
jako pražená gumina či leiocome a dextrin v tiskárnách kartounových atd. upotřebení 
nalézá. Prvý nejvíce dělá se z kukuřičného škrobu, druhý z bramborového. Obé se semele 
na jemnou moučku. — Pyrodextrin nalezneme též ve sladech silné barevných.

**) Za tepla mění se v kyselinu šťavelovou, podobně i žíravinami.
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Zrnka škrobu kukuřičného (obr. 120) jsou o % menší, a opět bud jedno
duchá (e, e, e) neb složená či hromadná (a, /, g). Uprostřed každého zrnka je 
obyčejně dutinka (fc, c), však vrstvení není zřetelné a jen |v případech vzácných 
lze ho postihnouti (obr. 121. d).

Obr. 121. Škrob kukuřičný. (ZvétSený 119^

a, c zrna hromadná, d  jednoduché zakula
cené, & polyedrickd, na a a e lze pozoro
vat! dutinku paprskovitě rozvětvenou, d  

kulatou.

Obr. 122. Škrob rýžový (zvět-
í ■ 440>. ieny — )'

Ještě menší než zrnka škrobu kukuřičného 
jsou zmka škrobu rýžového a ovesného. Škrob rýžový 
vykazuje hlavně zrna hromadná (obr. 122. c), jež 
skládají se z čtyř-, pěti- až 6tihranných zrnek. Zrnka 
jednoduchá jsou po výtce polyedrická s rohy poně
kud otupělými (b, h).

Dutinka jest vždy zřejmá, vrstvení teprve až za účinku kyseliny chró
mové. Zrna drobná a, ď,/, g, e nalézáme v zrnu složeném i v množství 50 a více. 
Zmo h znázorňuje obraz ve světle polarisovauém.

Obr. 120, škrob kukuřičný.

Obr 123. Škrob rýžový, cd /  bunice rýžové na
plněné velikým počtem 4 až 6tl braných zrnek 
Škrobových, e, e zrnka složená, b dr bná, a  tři 

vespolek spojená zrnka.

Obr 124 Škrob ovesný, b, f  zrna složená v uza
vřených bunicích, o. e, d, e, h jednoduchá zrna.

Škrob ovesný (obr. 124.) skládá se namnoze ze zrn složených, dutinku ani 
vrstvení nelze viděti, tvaru jsou podobného rýžovým (g), jen že jsou poněkud větší.

Škrob pšeničný (obr. 125.) a žitný jest podobný ječnému.
Pšeničný vykazuje nejvíce jednoduchá zrna tvaru oválného neb čočko- 

vitého o, b, č, e, řídká složitá zrna skládají se z dvou, tří až 10 zrnek tvaru 
polyedrického d, f. Vrstvy škrobu uloženy jsou soustředně a znateiny jsou 
zřetelně, když utrpěla zrna působením diastásu neb kyselin b, e. V polarisovaném 
světle vystupuje kříž temný zřetelně c.

Zrnka škrobu ječného jsou podoby okrouhlé, čočkovité, uprostřed na
lézá se dutinka a kolem ní ve vrstvách uložena jest škroboví na. (Zrnko i  na 
obr. 126. jest ze sladu a vrstvení na něm nejpatrnější).

Kronlkz práce. Dii V. 28
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Dle Wiesnera jest rozměr zrnek škrobových následující:
Malá zrnka velká zrnka i  M , j___A ........ ..........i— ^

krajní hodnoty obyčejné krajní hodnoty obyčejné.
u škrobu ječného Ó 0016 — o"o064 mm 0 0046 mm 0-0108 — 0 0328 mm 00203 mm.
„ „ pšeničného 0 0022 — 00082 mm 0 0072 mm 00111 — 00410 mm 00282 mm.
„ „ žitného 0 0022 — 0-0090 mm 00063 wito 00144 — 0 0475 mm 00369 mm.

? 0 *
Obr. 125. Škrob pšeničný. Obr. 12C. Škrob je ín ý . a. b, c, d 

«. f> tt jaou zrnit veliká, g malá.

b) Amylodextrin jest prášek bílý, nevonný, bezehutný, a skládá se (pod 
drobnohledem pozorován) buď z drobných tvarů krystalinických, jež se rozplývají 
ve vodě teprve při teplotě 60°C, neb z kotoučkův, v nichž lze rozeznati sporé 
vrstvení mimostředné; týž rozplývá se již v studené vodě.

Odkouříme-li vodný roztok amylodextrinu do sucha, nabudeme sklovité 
a bezbarvé hmoty, jež s vodou poskytuje hustou a lepkavou tekutinu.

Jako škrob tak i amylodextrin nerozpouští se v líhu, étherických olejích, 
v silicích a jiných rozpustidlech obecných. Jod dává reakci dvojí, jak jsme 
již příležitostně podotkli; obě mizí ohříváním, ale po vychladnutí objeví se 
opět. Vaříme-li amylodextrin se žíravinami, mění se na dextrin a z Části na 
cukl-; podobně účinkují kyseliny zředěné (zvlášť sírová).

Z roztoku vodného lze vyloučiti amylodextrin lihem prostým, ale nikoliv 
tříslovinou, čímž od škrobu podstatně se liší.

Jako škrob tak i amylodextrin postrádá schopnosti blanami buněčnými 
diíiundovati.

Paprsek světla polarisovaného otáčí (o něco méně však než roztok škrobu) 
na právo. V obilovinách nalézáme amylodextrin, v sladovaných ovšem u větší 
míře, a setkáme se s tvořením jeho u míře postupné průběhem práce pivovarské.

c) Dextrin jest zrnitý bílý prášek bez vůně a chuti, rozplývá se snadně 
a dokonale ve vodě studené, z kteréhož roztoku se nedá vyloučiti ve tvarech 
krystalinických ani chladem, ani lihem, aniž prostým odkuřováním roztoku; tím 
se liší od amylodextrinu. Vodný roztok dextrinu jest hustý a lepkavý (podobný 
roztoku klovatiny arabské); paprsek polarisovaného světla otáčí na právo, však 
méně ještě nežli amylodextrin (a škrob).

Dalším vařením roztoků vodných mění se částečně na cukr, slabými ky
selinami mění se již za studená na cukr (glukosu), ovšem že rychleji za tepla, 
slabými žíravinami za varu, diastásem (pak fermentem sliny ústní i břišní) 
podobně se proměňuje avšak v cukr jiný, v maltosu. Jsou známy rovněž d\a 
vidy dextrinů, jeden dává v roztoku vodném s jodovou tinkturou reakci čer
venou (I. erythrodextrin) druhý se nezbarvuje (II. achroodextrin *). Tříslovina 
dextrin nevylučuje. Dextrin kysličník mědnatý neredukuje. V obilovinách dle 
jedněch nalézáme 2 až 6°/0 dextrinu — v sladovaných ovšem se množství 
zvětšuje —  jiní však popírají přítomnost jeho.

Amylodextrin i dextrin jest podstatnou součástkou piva.
*) Brown a Heron soudí, že musí býti celá řada dextriúfiv, a sice počítají dvaerythro- 

dextriny a a9i 7 achroodextrinft za účinku diaatásu na škrob.
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d) Cukr sladový (maltosa *) objeven r. 1819 Saussurem, blíže zkoumán Du- 
brunfautem r. 1847, a!e teprve 0 ’Sullivan na osoblivé vlastnosti poukázal r. 1874.

Cukr sladový hraní v bílých jemných jehličkách bezbarvých aneb běla- 
vých, aneb ve tvarech bradavkovitých, krystalických, a honosí se slabou pří
jemnou chutí sladkou.

Ve vodě se rozplývá — za tepla snadněji — též v líhu 80procentovém 
se rozpouští. Vodný roztok odchyluje paprsek světla polarísovaného na právo, 
a sice o trojnásob větší podíl než cukr hroznový. Fehlingův roztok redukuje, 
a sice o V3 menší mohutností než hroznový. (Dle Browna a Herona jest mo
hutnost redukční maltosy 61°/0 dextrosy). Maltosa mění se vařením se slabými 
kyselinami na glukosu Čili dextrosu.

Zda-li cukr se nalézá v obilovinách nezklíčených, jest rovněž dosud ve 
sporu, ač valná část učenců jeho přítomnost (2-7 až 5°/0) dovozuje.

e) Buničina (Ct H100  ) náleží rovněž ve skupinu druhdy uhlohydráty
zvanou. Stěny buněk a cév rostlin sestávají z buničiny a tak ovšem náleží
sloučenina tato mezi nejrozšířenější na světě.

U ječmene shledáme buničinu v pluše a v pokožce změněnou v dřevovinu.
Čistá buničina jest bílou a dle původu svého buď hedbávně lesklou neb 

rohovitou, nevonuou a nechutnou hmotou, hutnoty 125  až 145. Ve vodě, líhu 
a obecných rozpustidlecb (étheru, olejích, benzolu) se nerozplývá, ano vzdoruje 
za studená i slabým kyselinám **) a žíravinám. Jodem se nezbarvuje. V ječném 
zrnu počítáme na 8°/0 buničiny (kteréž množství průběhem sladování se zvětší). 
Buničina slouží za ‘přirozené a znamenité cedidlo pro předek a výstřelek při 
vaření piva.

f )  Tuk ječný jest látkou olej ovitou, barvy žluté až červenožluté (někdy
hnědožluté); nemá chuti, ale zapáchá poněkud kysele, chladem tuhne, na vodě
pluje (hutnota 0 ‘94), jest z části v líhu, ale dokonale v étheru rozpustný. Tuk 
ječný obsahuje zvláště matička a bunice blízko slupky — a bývá ho v množství 
2—3 % ; tak nalezl Dr. J . Hanamann v otrubách ječmene 3 až 3 ‘5°/0, v moučce 
0'8 až 1%, Sladováním tuku ubývá a sice celé procento ***), zbytek z nej větší ho 
dílu zůstane v mlátě a jen nepatrná, skrovná část přechází v pivo. Poznání 
tuků rostlinných dosud jest namnoze nedostatečné.

j )  Látky extraktivné obsaženy jsou v slupce (v pluchách a oplodí) a jsou 
to dosud velmi málo známé látky.

Víme jen, Že se skládají z uhlíku, vodíku a kyslíku, že mají nepříjemnou, 
trpkou, odpornou chuť a vodou se ze zrna vyluhují, kterýmž způsobem (má
čením ječmene ve vodě) se z něho odstraňují, kde by nebyly nijakž k prospěchu,

*) O cukrech viz stat J. V. Diviše „o cukrovarství" str. 21. sešit 47. Celkem radíme 
cukry do dvou tříd

I. Glukosa a levulosa, [s formulí Ce Hlž 0 6]
hroznový, dextrosa, škrobový cukr, močový

II. Cukr třtinový (sacharosa), sladový (maltosa) a mléčný (laktosa) [s formulí CI2II22 O,,].
První skupinu moderní chemie počítá mezi aldehydy 6atomových alkoholů J Ofi) ;

druhá vyznamenává se opět tím, že přijetím vody rozpadávají se ve 2 molekuly jedné specie 
aneb dvou isomemích glukos. Ku př. třtinový cukr ohříváním zředěnou kyselinou sírovou 
rozpadá (přijetím vody) v isomemí glukosy hroznovou a ovocnou (tyto pak pojmenovány 
dohromady invertným cukrem),

CiS H,2 O,, -f- HjO ss Cs Hl2 Oe -f- Cg H,j 0 6 
Třtinový cukr -f- voda ~  hroznový c. |- ovocný cukr

-  ■ .i * ii mn ■
mvertný cukr

a tak členy této skupiny představují zhuštěnou (kondensovanou) glukosu. — Zkvasitelné 
jsou třtinový, ovocný, hroznový, sladový a mléčný cukr. Mléčný cukr (v mléku ssavcft se 
nalézající) nemá v sladovnictví žádné důležitosti.

**) Sehnanou kyselinou sírovou změní se buničina v dextrin a hroznový cukr; kyselinou 
dusičnou pak v pyroxilin (střelnou bavlnu).

***) Tuk ze sladu ječného jest tmavší barvy a příjemné zapáchá.
28*
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ale naopak spíše ku škodě budoucího výrobku. S nimi zároveň i barvivo (jež 
také k látkám extraktivným počítáme) pluchy a oplodí se účelně odstraňují.

2. Bílkoviny jsou látky organické, obsahující vedlé kyslíku, vodíku a uhlíku 
ještě dusík a síru. Mulder pokládaje protein za základní hmotu, shrnul je pod 
jménem látky proteinové.

Bílkoviny jsou hmoty beztvaré a nehranitelné, bez chuti a zápachu; za 
přítomnosti vláhy, tepla, vzduchu a jistých kvasinek nad mini snadně se mění 
a rozkládají, při čemž povstávají plyny čpavek, sirovodík*) vedlé kyseliny 
uhličité atd.

Při ohřívání se nadouvají, hnědnou, zuhelnatí; za přístupu vzduchu shoří, 
vyvinujíce zápach podobný, jako při spálení vlasň, peří, rohu atd. Popel jest 
bohat na vápno a kyselinu fosforečnou.

Rozeznáváme dva vidy bílkové: rozpustné a nerozpustné; první rozplývají 
se ve vodě za teploty obecné. Rozpustné bílkoviny ve svých rozpustidlech 
ohřívány srážejí se (koagulují) jako klkatá, nechutná a nevonná hmota, která 
jest pak nerozpustná ve vodě, líhu, étheru, olejích.

Bílkoviny jsou rozpustný ve zředěných kyselinách (solné, fosforečné, octové, 
mléčné) a v slabých žíravinách; sehnanými kyselinami a silnými roztoky ží- 
ravin ruší se nadobro. Nejúčinnější reagens na bílkoviny za červeného zbar
vení jest Millonův dusičnan ítuťnatý **), obsahující volnou kyselinu dusičelou, 
při ohřátí na 60 až 100°C. Veškeré bílkoviuy jsou důležité pro znamenitou 
výživnosf svou lidstvu i zvířectvu — slouží zejména k vývoji krve a svalstva.

V těle rostlinném neb živočišném nalézají se bud rozpuštěny v mízách 
aneb ve způsobe rosolů i v pevných útvarech; poslední ve formě zrn neb klků, 
vláken neb blan, pod drobnohledem sloh zrnitý vykazujíce. Není ústroje rostlin
ného, v němž by nebylo bílkovin, jmenovitě v semenech, a jsou u člověka a 
v ústrojí živočišném nejpodstatnějším článkem. Rozpustné bílkoviny pozorně 
usušeny podobají se klovatině arabské co do barvy i co do lesku.

Bílkoviny v obilovinách se vyskytující jsou albumin ), glvtin-
fibrin (vláknina z lepu), glutinkasein (sýrovina z lepu), gliadin (a dle
nejnovějších výzkumů v ovsu a v kukuřici legumin), z nichž mezi nerozpustné 
ve vodě náleží glutinkasein a glutinfibrin ***). Jediná pšenice obsahuje všech 
pět bílkovin f), žito nemá gliadinu, rýže pak chová jedinou bílkovinu (albumin), 
v ovsu nalézáme kasein, gliadin, bílkovinu a legumin, v kukuřici schází gliadin 
a mucedin.

Řádný ječmen chová v sobě 10 až 14% bílkovin; nalézáme v něm 
bílkovinu, glutinfibrin, glutinkasein a mucedin.

Lintner uvádí, že nejlepší množství jest 10 5, což z velké praxe Dr. W. 
Schulze potvrzuje f f ) .  Dlužno však připomenouti, že není lhostejno, přihlíží-li se 
k bílkovinám vůbec, nebot shledáno vědeckou stanicí v Mnichově, že při obsahu pro
teinových látek v ječmenu 9'56% bylo v sladině (z téhož vyrobeného sladu) 4-98%  

při 10-81% „ „ „ „ „ „ „ , „ 4-95%.
Nedá se popříti v části této ještě velice záhadné a složité veliká neznalost,

*) Plyny tyto odporně páchnoucí unikají z hnijících látek bílkoviny obsahujících, 
jako z droždí, mláta atd.

**) Rtuť se rozpustí ve stejném množství kyseliny dusičné (hutnoty 1*41); roztok se 
mírně ohřeje a dvojnásobným množstvím vody zředí.

***) V líhu se rozpouštějí.
JL\ C m A n  í A / l k f  fv k í l  1/AVrí w*» ív m A w ti i  A v n A  7 y»WilAVI 
| j  UiUCD ICLULU n J l/llUU V1U j  U ld lU J 'CilUS IrC£>(7jy*»

Mnichovská vědecká stanice podala rozbory množství bílkovin ve 100 částech ječmene 
Ročník ječmene 1876

M axim u m ................................................1321%
m in im u m ..................................................8'01%
p rh m ě r ................................................ 1064^
Rozdíl mezi maximem a minimem 5*2 

t t )  Zeitschrift fíir das gesammte Brauwesen 1881, str. 10.
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a troufáme, že nejen průběh sladování ale i hvozdění a vaření změniti mohou 
podstatně výsledky svrchu dotčené, neb jednotliví členové v těch kterých pivo
varech různě se zachovají, zejména pak za nestejných okolností.

Tolik víme, že bílkoviny jsou ony látky, s nimiž po celou naši práci se 
setkáváme, kdež rozvinují často tajuplnou moc; jsou to ony látky, z nichž 
vznikají dva vysoce cenné a základné fermenty: onen, jenž sladováním po
vstává — diastás, jehož účinkem účeluě škrob měníme v základné součástky 
budoucího piva, a druhý hlavně působící též při várce, , za jehož po
mocí obohacujeme sladinu výživnými látkami pro vývoj kvasnic předůleži- 
tými, a zároveň chlebnatost piva podmiňujícími, peptony a parapeptony *), bez 
nichž si pivo co takové ani mysliti nedovedeme; postrádalo by zajisté onu 
charakteristickou a vzácuou součást: „chlebíček" piva, bez něhož by jakožto 
druh slaboučké kořalky pojmenování „tekutého chleba" ovšem nezasluhovalo.

Co tu změn, jimž samy podléhají, jež samy prodělati musí, —  co tu změn, 
jež samy způsobují, co tu dodnes tajůplných procesů, k nimž uejpilnější zřetel 
pivovarník bráti musí, by s prospěchem využitkoval změny i působení této 
velmoci v pivovarství! **)

a) Bílkovinu (albumin) nalézáme v ječmeně právě sklizeném téměř všechnu 
ve způsobě rozpustné, dalším odležením (čím tedy ječmen starší) pořád více 
bílkovin přechází ve vid nerozpustný. Bílkovina rozpustná rozplývá se ve vodě 
studené i vlažné dosti snadně; zahřejeme-li ale roztok ten asi na 60°C (48°R), 
počne se část vylučovati v podobě předrobných klků; čím výše teplota stoupá, 
tím více vylučuje se klků a zvětšují se ; za varu sráží se všecka. ***) Tříslovina 
slučuje se rovněž v nerozpustnou sloučeninu.

b) Glutinkasein jest hmotou beztvarnou, nevonuou a nechutnou, šedo
bílou nebo hnédožlutou.

Roztoky sýroviny zakalují se již v chladu. Sladováním stává se část roz
pustnou ve vodě, kteráž ale sušením se zmenšuje, stávajíc se opět nerozpustnou.

c) Glutinfibrin, hmota neprůhledná, běložlutá, houževnatá, případně tmědo- 
žlutá, vzezření rohoviny. Ve vodě se nerozplývá, v líhu zředěném mění se na
_____ 1   l/l i A í t ;  . '    _ SÉ ____ »i / .. _i _ • ji . r __ i __ a -  _ v  £._rusoi, v mni 4Lr/0-ovem se rozpousn za varu, veimi snauue pan v oo az uu”/0 -oveia. 
Ve zředěných kyselinách a slabých žíravinách přesnadně se rozpouští již za 
studená, f)

d) Mucedin čerstvý a poněkud s vláhou jest slizkou žlutobílou hmotou 
hedbávného lesku, usušený (nad kyselinou sírovou) křehkou a drobenou, vze
zření zemitého.

Ve vodě jest nerozpustný, za varu se rozplývá část; čím déle se vaří, 
tím více pozbývá ze své rozpustnosti, za chladu se roztok zakaluje. V kyse
linách aneb v žíravinách velice zředěných se snadně rozplývá dokonale; v líhu 
40%-ovém za varu a v 70°/„-ovém již za chladu.

Mucedin za sladování doznává značné proměny.
3. Popelniny (minerálně soli) jsou nespalné součástky, v každé rostlině 

se nalézající. I  nejnižší organismy bez nich vývoje nedosáhnou.
Spálíme-li ječmen, zbude v popeli součást tato obnášející průměrně ž'5% . f f )
Nejdůležitější jsou pro nás fosforečnany (draselnatý, hořečnatý, vápenatý 

a sodnatý), pak chová v sobě skrovnou část síranů, chlorid soduatý, kysličník

*) O diastásu a peptásu promluvíme později.
**) Bílkoviny co takové postrádají vlastnosti prostupovali membrány; pepsín (peptase) 

mění je ve formu rozpustnou, lehce diosraosující: v látky, jež peptony neb parapeptony na
zýváme. Proces ten děje se již při sladování v skrovné míře, avšak více při vaření piva.

***) Z roztoku však, v němž vedlé bílkoviny (jako kupř. v sladině) amylodextrin, dcxtrin, 
cukr, organ, a anorg. soli, — nevylučuje se dokonale.

f) Při výrobě sladiny rozplývá se za varu, tříslo vinou se nedokonale vylučuje a tak 
jej v malém množství v pivě postihnouti můžeme.

t t )  U 57 ječmenů kolísal mezi 1*9 až 3*1 (průměrně 2*61%).
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železitý, manganatý a křemičitý. Pravili jsme, že i nejmenší organismy vyža
dují minerálných látek k výživě, a tak jsou pro naše kvasnice veledůležitou 
součástkou fosforečnany v ječmeně obsažené. (O součástkách ječmene viz stať 
o posuzování hodnoty této suroviny).

4. Vláhy  obsahuje dle okolnosti vzrůstu a sklizně ječmen nový 15%, 
a jednoletý asi 12%-

O  s t a n o v e n í  h o d n o t y  j e č m e n e .

Hodnotu základní suroviny posuzujeme v praxi dle fysikálných vlastností:
1. Dle tvaru a velikosti obilek.
Sládci libují si hlavně v tvaru buclatém „jako broky", avšak i ječmen 

podélné formy (ovsovitý) poslouží výborně, jen když jinak těší se dobrým a 
zdravým vlastnostem. *)

Váha ječmene stoupá s velikostí zrna (jen v řídkých případech u druhů 
zvláště jemných, škrobnatých jest výjimka) a počítáme ječmen ve váze 64 až 
69 Ko na Hl za nejpřiměřenější a nejúčelnější pivovarské zboží. Ne vždycky jest 
nejtěžší neb těžký ječmen prospěšnější, jak uvidíme z dalšího pozorování. 
Dr. W. Schultze se přesvědčil, že potřeboval na hekt. stupeň mladiny z drobno- 
zrného ječmene 17 5  k, z hrubozrného pak 1'65 k a byl by tudíž poměr těž
šího k lehčímu jako 1 '65 ku P75 čili 15: 16. Z porovnání složení chemického 
29 různých ječmenů došel k posudku, že všeobecnou platnost míti nemůže zá
sada, jako by hrubozrný ječmen choval i více užitečných látek než drobnozrný. 
(Viz tabulku složení ječmene ke konci této statě vloženou.)

Stejnozrnost jest v mnohém ohledu důležitou vlastností výhodnou při 
práci naší; stejné zrno stejnéji se máčí, klíčí, roste; slad suchý pak pravidel
něji rozemílá se na tluč, rovněž ustejnělou.

K stejnozrnosti dopomůžeme si rozdružováním na dobrých účelných strojích.
J . Stein poukázal na prospěch rozdružování jakož i přispěl ku pravdě 

známé, že váha Hl není rozhodnou na jakost ječmene ani na kvantitativné 
výsledky sladování.**)

Z ječmene váhy 65 25 Ko (s vláhou 16'2%) vyzískal tříděním:
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Iního 45 78 73 68 50*14 102-83 100:75-73 3-6 10*11
n  „ 45 76 10 66-8 50-89 101-29 100: 77*17 3*7 8-94

n i „ 8 72 7 58-7 45*37 98 07 100 : 75-78 5*7 10*58
IV „ 2 31 6 47-4 34-08 — 100:69-40 — 16*66

2. Dle barvy.
Celkem dáváme přednost ječmenu stejní zbarvenému, ať již barvy bílé 

nebo žluté, jen když plného a živého lesku zachoval co znamení správné sklizně 
a zdravého zboží.

*) Abych jen příklad uvedl, dodělal jsem se výborného výsledku sesladovav ječmen 
slabý (ovsovitý) ale stejnozrný váhy pr. Hl. 68 ko. Slad vyrobený za ztráty sladové 21-86 %  
měl váhy pr. Hl. 51-7 ko. a byl hodnoty výtečné v každém ohledu.

**) Při kupování musíme počitati, kdy ztráta sladovní poměrně větší jest u těžších 
ječmenů, nadto vykazuje většinou značnější množství kližných a méně moučnatých obilek.



Barva nerozhoduje o jakosti za stejných ostatních vlastností, i vybíráme 
světlé (bílé) zboží z ohledu toho, že poukazuje na neporušenou jakost?*)

Ječmeny barvy žlutavé (slámové) skytají rovněž výtečné suroviny; nepří
znivou pohodou za času žní změní ječmen začasto barvu až více méně ve žluto
hnědou, aniž vezme porušení na své hodnotě.

Ječmeny zmoklé (vlastně" deštěm zasáhnuté bezprostředně přede žněmi 
aneb ve žních samých) lehce se máčejí a výtečně rostou a dospívají správnou 
prací ve slady velmi kypré (rozloučené).

Barva přirozená dlouho trvajícím deštěm mění se v matně šedivou až šedo
bílou (bez lesku, podobně namočeným a pak usušeným ječmenům); tím po
vstává nejvíce nestejně zbarvené (dle klasů více méně dešti vydaných) stra
katé zboží. Ječmeny s konečkem u matičky temně hnědým, neznačí vždy chybné 
a nepotřebné zboží, jen když matička jest zdráva a pouze koneček plechy 
temně zbarven**).

Zadušením, zapařením povstalé hnědé konečky, ve kterémž případě oby
čejně i barva pluchy mění se v nepříjemně červenohnédou (temně zrzavou), 
označují ječmen neschopný k pivovarským účelům, kdy hlavní vlastnost, klí
čivost, silné porušení vzala.

3. Dle vůně.
Veledůležitou stránkou poznání hodnoty v praxi jest vůně či zápach 

ječmene. Zdravé zboží musí i zdravě\ pěkně, „čistě14 voněti. Ječmen vůně „po 
sláměK, případně „po jeteli“ neutrpěl ani při sklizni ani při uložení.

Ječmen silně zmoklý, ječmen až vzrostlý pozbývá této přirozené vůně 
tou měrou, jak ubývá lesku barvy, a jeví se nejvíce tupě, bez zápachu (ani 
„nezavoníw), pakli jest příliš vzrostlý, surově „po sladu“ zapáchá.

Zapařený, zatuchlý, zadušený, ztuchlý, plesnivý ječmen značí zboží vadné 
neb nepotřebné. Stupen zatuchlosti a ztuchlosti může býti dle příčin rozličným. 
Nejméně nebezpečný stupeň zatuchlosti jest onen, při němž cítiti zápach po
dobný známému zápachu při vypouštění máčecích vod; tu pak nejlépe se pře- 
svědčiti klíčidlem o neporušenosti matičky.***)

Nebezpečnou jest již ztuchlost podobná v podstatě vůni surové kávy, (ta
kový ječmen jest hnědší v barvě (temný) a bez lesku, (klíčí již jen 82—88% ); 
špatné pak jsou všechny ječmeny zapařené, a ony, jež porušení vzaly i ve 
vnitřním složení svém chybným, nedbalým uložením (když se čerstvě mlácený 
aneb i případné déle vymlácený na větší hromadě nepřevrhuje, až samovolné 
značně se zahřeje. Ječmen tento štiplavě (dusivě), nepříjemně, zpuchřele za
páchá. Ječmenů takových neroste i 20, 30 a více %  zrn.

Zápach zdravý, přirozený jest tudíž jednou z nejpodstatnějšich známek 
při posuzování hodnoty.

4. Dle lomu obilky.
Ječmeny lomu skvěle bílého (tudíž j. „moučnaté“) platí za uejlepsí zboží. 

Percento takového rozhoduje o jakosti lepší, dobré neb chybné, f)

*) Po třetí rok spozoroval jsem u spracování bílých moravských ječmenů, že poskytují 
piva bledších odstínů barvy za stejné manipulace. — Prof. Ant. Bélohoubek upozorňuj '& ve 
své práci „o Btanovení hoauoty ječmene* v „Časopise pro průmysl piv. v král. Českém,1* že 
někteří nesvědomití obchodníci připravují ječmen siřením, by nabyli hledaných světlých, 
bílých ječmenů, anebo by zakryli zápach ztuchlý (a plesnivý). Siřené v zboží prozradí se 
dle osoblivého světlého odstínu barevného pluchy — úplně bezlesklého. Čpél-li ječmen, pře
svědčíme se, buď přivouíme-li k obilkám přeštípnutým, aneb lépe polejeme-li umletý ječmen 
podezřelý vřelou vodou. Zápach příslušný znatelné se prozradí.

**) Jak se o zdraví matičky přesvědčiti máme, již na svém místě pověděno.
***) Obyčejně, jak hospodář praví, jest takový zatuchlý přijmutím zápachu ze slámy 

(ve vrstvě)— (jako zdravý po slámě, případně po jeteli přijímá zápach) a když nevzal jinak 
porušení, klíčí normálně (96 až 96% ). Pro obtížné poznání tohoto stupně dobře učiní sládek 
buď, jak praveno, přesně se o klíčivosti dříve přesvědčiti aneb vůbec lépe ho nekupovati.

+) Pro£ Bélohoubek navrhl přeštipce na ječmen velmi účelné. K dostáni jsou u firmy 
Mang (dílna chirurgických nástrojů atd.) v Praze.

O stanovení hodnoty ječmene. 223
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Ječmeny s lomem skeluýin, rohovitým, až zamodralým neb zahnědlým 
nehodí se k vaření piva. Kližák vzdoruje již správnému rozloučení na humně — 
zůstává houževnatým, obsah zrna při rozetření válí se mezi prsty (správný se ro- 
zetírá lehce „jako popelu), poskytuje zatvrdlé neb dokonce tvrdé slady (ka- 
menáče) a spůsobuje potíže nejrůzuější a začasto dalekosáhlé v ostatní práci 
pivovarníka. Případné jest pozorování Frant. Farského, že malá škrobová zrnka 
(tu již lom méně správný) bohatší jsou na amylocellulosu a chudší na granu- 
losu a tudíž i proti účinku diastásu (fermentu) tvrdošijnějším odporem se vy
znamenávají. *)

5. Mezi ječmeny mine způsobilé čítáme ječmeny na poli vzrostlé. Zde 
rozhoduje percento vzrostlých zm a ostatní jinak dobré vlastnosti. Již Poupě 
dosvědčuje, že, když ječmene nevzrostlo více než 10°/0, možno ho k pivovar
skému účelu upotřebiti. Dobře jest hledě ti při koupi takového ječmene, by 
ani onoho množství nedosahoval. Budeme míti příležitost o vzrostlém ječmenu 
blíže pojednati.

Z výtečných prací „o posuzování hodnoty ječmene jakožto suroviny pivo- 
varské“ prof. Ant. Bělohoubka a Dr. W. Schulze podáváme k doplňku stručný 
výtah. Bělohoubek shrnuje posudek následovně:

1. Barva. Číin jest ječmen světlejší, tím jest i moučnatější, tím tenčí 
jsou i pluchy. Po uplynutí jednoho roku dostává barva čím dále tím šedivěj
šího odstínu, při čemž ztrácí též i víc a více přirozeného lesku.

2. Zápach a příchut nesmí býti podezřelými. Naplníme-li takovým je 
čmenem láhev s vysokým hrdlem do polovice, uzavřeme pak skleněnou zátkou 
a necháme půl hodiny státi, prozradí se závadný, nepravidelný ječmen pro
nikavým svým zápachem.

3. Čistota ječmene. Nejlépe odváží se 100 gramů ječmene, z něhož pak se 
vyberou proštipcem všechny příměsky a znečistění, načež se pak jednotlivě odváží.

Ječmenem čistým nazýváme zboží prosté obilek pšenice, žita a ovsa, pak 
semen vikve, čočky, koukolu a rostlin jiných, a neobsahuje-li patrnější množství 
plev, ovsu, písku, kamínků a jiných přfmětků.

4. Velikost a tvar obilek ječných. Ječmen jest tím lepší, čím značnější 
hodnotu mají délka a průměr obilek a čím výhodnější jest poměr obou za 
okolností jinak stejných ve prospěch průměru příčného.

5. Tvrdost a lom obilek. Lom obilek jest buď bílý, kypry a moučný (u ja 
kosti řádné) aneb šedobílý a poněkud prosvitavý (tvrdý ječmen), aneb jest 
hnědožlutý, průsvitný (rohovině podobný), přízuakto kližnatých, k účelům pivo
varským nepříhodných ječmenů.

Moučnaté ječmeny poskytují sladů výtečně rozloučených a bohatých na 
extrakt.

6. Neporušenost Zda-li jest porušen mlácením neb hmyzem (pilousem neb 
molem obilním), plísní zelenou a sivou neb černou suětí obilnou.

7. Poznání klíčivosti v přístrojcích Knopa atd.
8. Vláhu posuzujeme dle hmatu (ruka v ječmen vlhký zastrčená dozná 

chladivého pocitu), dle větší neb menší tvrdosti (suchosti), dle prášení. Čerstvě 
mlácený obsahuje 14 až 18% (obyčejně 15—16%), odležený 10—14% vody.

9. Acidita (obsah kyselin) čím větší, tím chatrnější jest zboží sladovní, 
nebof stoupá acidita pak ještě výrobou nadto nedbalou. Značnějším množstvím 
volných kyselin ústrojných zmenšuje se množství extraktu a obmezuje se cukro- 
tvorný účinek diastásu. Kromě těchto ztrát rozpouští se v mladině větší podíl
bílkovin, čímž se ohrožuje čistota a stálost pív.

Krajní hodnota dle dosavadních zkoušek vyjádřená v procentech kyseliny 
mléčné jest číslice 0*6 (Bělohoubek uvádí z posudku 90 vzorků, že acidita na
kyselinu mléčnou počítána byla od 0*21 až do 1*24%).

*) Tato malá zrnka škrobová i kyselinám zředěným vzdorují vydatněji než veliká.
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10. Čím bohatší jest ječmeu na látky extraktní, tím jest i lepší za to
tožných okolností a tím vydatnějšího a lepšího sladu tedy poskytne.

Vyšetření extraktu ječmene můžeme různými způsoby dosáhnouti, jež 
celkem dostačí v praxi vyplývajícími hodnotami. Bělohoubek uvádí následující:

Přiměřené množství ječmene se rozmělní, odváží se podíl tluče obnášející 
asi 5 gramů a vpraví do zvážené baňky čtvrtlitrové.

Do téže baňky přičiníme 10 gramů tluče sladu sušeného (jehož podíl 
extraktu znám jest) a 100 krychl. centimetrů vody překapané (studené). Vše 
se dobře promísí a baňka se umístí na vodní lázeň, jež mírně se zahřívá, tak 
aby prodlením hodiny povlovně dostoupila 60°R; pak se odstraní vodní lázeň, 
v teploměru spláknou se přilnulé částice stírky do baňky, a na konec se baňka 
umístí na drátěné síti nad plamenem a uvede se obsah je jí průběhem 15 minut 
do varu (a 5 minut se povaří). — Po vychladnutí ochladí se břečka studenou 
vodou na teplotu obecnou. Konečně se náležitě osuší a zváží, po účinlivém 
protřepání obsahu se dvojitým cedítkem papírovým zcedí.

Když schlazena jest procezenina na 14°R, určí se piknometrem hutnota 
je jí za bedlivého šetření pravidel známých. *)

11. Vyšetření množství dusíka v ječmenu. Důležitost látek dusíkatých 
poznali jsme a víme, že zaujímají jedno z míst nej přednějších. K stanovení 
množství užíváno methody Varrentrapp-Willovy.

Ječmen pokud možno na prášek utřený mísí Bělohoubek teprve v trubici 
spalovací s vápnem natronovým za pomoci silného, na konci ohnutého drátu 
a ponechává po naplnění a zahražení trubice ječmen utřený (dříve ovšem su
šený) alespoň po dobu 6—8 hodin ve styku s vápnem natronovým, načež te
prve trubici spřahuje s přístrojem absorbčníra a přistupuje ke spalování. K po
kusům užívá 0 5  až 0'9 gr umletého ječmene opatrně usušeného, do aparátu 
absorbčního vpraví 10 Kc normálného roztoku kyseliny šťavelové a při zpáteční 
neb vratné titraci užívá normálného roztoku čpavku za spolupůsobení citlivého 
roztoku lakmusového.

i X I  IjJLAJ Y C U t i l l  ¥ J  j ř U t t U  j  v > u i u i iv u i/ u  •

1. S —j  +  8 — (V -f  V")
S  značí sušinu v upotřebeném množství ječmene j  a v sladu s, v‘ vláhu v podílu ječmene, 
a v" vláhu v podílu sladu.

2 . V =  B - S .
V značí množství vody v břečce vůbec a rovná se tudíž v +  v1 +  v4i t. j. součtu z podílu 
vody přičiněné (v), vláhy ječmene (»') a sladu (»")• B  značí váhu břečky v gramech.

3. y 100 — h.
y značí množství vody ve 100 č. Bladiny či stírky procezené a h hutnotu sladiny vyjádřenou v stup
ních cukroměrných, případně v procentech extraktu dle tabulky sestavené Dr. W. Schultzem.

4 h V4. e — — -
y

e značí úhrnné množství extraktu z upotřebeného ke zkoušce množství ječmene a sladu.
5. ť  — € — e"

e1 značí podíl extraktu z ječmene, e° podíl extraktu ze sladu upotřebeného.
6. £ ’ =  *'•100

3E  značí množství extraktu ve 100 č. ječmene bezvodého.

vzatý choval 
a 10-

1. S — 5-1 +  10-3 — (0-775 +  0-399) =  14
2. V =  130-5 — 14-226 ~  116 274
3. y ~  100 — 8-17 = 9 1 -8 3

8-17.116-274 ino4C
4. e =  gj-gg—  = 1 0 -3 4 5
5. «• - -  10 345 — 7-498 — 2-847

0*04.7 100
6. E  zz - — ------=  55-82; obsahoval tudíž zkoušený ječmen

o X
55*82% látek extraktních, či po výpočtu na ječmen bezvodý 65 82%  extraktu.

Kronik* práce. Dii V. 29
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Ze 112 výzkumů různých badatelů poznáváme, že ječmen obsahuje 6'19 
až 18'27°/0 sloučenin dusíkatých, průměrně (a v pivovarství účelně) 9 až 12%  *).

12. Popdniny. Sloučenství ječmene jest různé dle různých podmínek půdy, 
polohy, způsobu mrvení, dle povétrnosti, semene atd.

Vynikající důležitost mají pro sládka hlavní součástky popele**), draslo 
a kyselina fosforečná, jejichž množství činí téměř 50°/o popele. Stanovení drasla 
vyžaduje náležité zručnosti a času, a poněvadž známo jest, že podíl drasla 
nachází se v přímém poměru k podílu kyseliny fosforečné, dostačí, vyšetří-li 
se tato, již rychle a snadně určiti lze.

Čím větší bude povšechné i poměrné množství kyseliny fosforečné, tím 
značnější bude také množství drasla a tím výhodnější bude také —  za okolností 
totožných —  jakost ječmene. Ve 112 výzkumech kolísalo množství popele 
(čistého či prostého) od 0 59 až do 5'60% , v průměru pak2‘63%  suché pod
staty ječmene. V tomto bylo podílu kyseliny fosforečné od 26‘01 až do 42 56%  — 
p rumění o 34'68% . Množství to činí vzhledem k ječmenu sušenému 0 4 9  až 
1-32% —  průměrně 1%.

Ječmeny českomoravské chovají 0*71 až 1*19% (v procentech čistého popele 
28'49— 46*03%) a byly by krajní hodnoty tedy 0 4 9 — 1'45%. Množství lze 
stanovití buď rozborem vážkovým neb rozborem odměmým. K titraci roztoku 
popele ječného upotřebí se roztoku uranitého octanu známé hodnoty. ***)

13. O  ječmenu strojeném. Nepoctiví obchodníci vynasnažují se
a) barvu a zápach siřením nalepšiti;
b) přikropením získati zrno buclaté, plnější formy. Navlhčení na př. 5%  

vody stačí na změnu. Ječmen takový nepráší, když se vysypává, ruka v něm 
chladne. Takové zboží se snadno zahřívá na půdě — zapařuje — kazí.

c) Případně vlhké zboží uměle suší, což když pak obyčejně neopatrně a 
nedbale provedeno, ruší klíčivost. Drobnohledem na tenkém řízku (urobeném 
na příčném průřezu zrna) můžeme postihnouti osoblivý tvar škrobových zrnek 
nabotnalých a proměněných na maz.

d Ječmeny bez lesku — nejvíce starší několikaleté (jež průběhem odležení
■ y fv Q P o ii í o c l r - - - - - n r i v n / O n v )  - f a l c t l i i  P ř í f n m n r í o ř  n l n i O  r v č o f ř í  c o  b -flv *7
ifVAWWJl IVUtV 14 VO Vlij f  jmiijuj «. y j  m j »b-v h/»« i, ■ i. jlvuuiuvu v V1V|V T J  OVUL* I1UJ £ j

se trocha podezřelého ječmene mezi dvěma listy bílého, hedvábného papíru za 
mírného tlaku tře a otírá; je-li zboží maštěno, zanechá v papíře skvrny prů
svitné (mastné), teplem nemizící. Lepší způsob skýtá zkouška s kafrem. Kádinka 
skleněná (neb obyčejná sklenice) naplní se do dvou třetin vodou čistou, pak 
se uvrhne na povrch je jí úlomek kafru (velikosti vikvového semene) a vyčká 
se několik minut, až za vlivu odpařování se octne kafr na hladině vodní v či
lém pohybu třaslavém a vrtivém. Když pak se počne na vodě kroužiti, nechá
se obilka po obilce ječmene padati do vody, v níž se ihned ponoří (hluchá
zrna pozorně se odstraní). Ječmen nemašténý neruší pohyb kafru, ale maště
ného často již 6tá, najisto pak téměř již 10tá obilka sledy své mastnoty uvede

*) Mnichovská stanice vědecká uvádí r. 1881 Zeitsch. f. d. g. Brauwesen výsledek 
96 rozborů ječmene ročníku 1876: maximum 17‘85, minimum 8’0 1 — průměrné 11-804%. Dr. 
W. Schultze zmiňuje se o ročníku 1879 jakožto normálném, jenž se osvědčil při spracování 
co výtečné zboží. Množství dusíkatých látek kolÍBalo mezi 10-55 až 12'46% — což nasvědčuje 
tvrzení Lintnerovu, že nejlepší podíl způsobilý jesí. ÍO'5%.

**) Asi 30 zrnek rozmeleme a tluč pokud možná beze ztráty odvážíme v kelímku pla
tinovém, načež ji zuhlíme a posléze na bélo vypálíme. Při truzení (zuhlování) a při konečném 
žíhání musí kelímek býti pokryt, po zuhlení černý zbytek opatrně ploským drátem platinovým 
rozmíchaný, rozdělený a rozdrolený v odkrytém kelímku vypaluje se po dobu 20 až 25 minut; 
z počátku dlužno mírně zahřívat! a žíhati za žáru mírného, aby se hmota neslila a nespekla.

***) Popel z 1—l 1/* gramu ječmene na bélo vypálený se zavlažuje v kelímku pla
tinovém zředěnou kyselinou octovou, v níž se rozplynou všechny fosforečnany kromě žele- 
zitého. Na to Be vpraví roztok beze ztráty do kádičky, kapanina Be zředí na určitý objem 
na př. na 50 cc., přičíní ae 5 cc. okyseleného roztoku octanu sodnatého a titruje se přesně 
dle předpisu roztokem uranitého octanu, pokud nenastane známá reakce za vlivu roztoku 
žluté krevní soli.
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kafr v klid ve středu hladiny; kafr pak již pohne se mírně leda v delších pře
stávkách. V případě, že by ječmen smíšený byl, třeba 30 až 50 zru pro jistotu po- 
nořiti. Při zkoušce této nesmí se vodou míchati, obilky pak nesmí sypati se na kafr.

14. K stanovení hodnoty tržní navrhuje Bělohoubek, aby se použilo rovnice 
Zetterlundovy k vypočítávání hodnoty ovsa *).

Dr. W. Schultze shledal ze svých pozorování, že soudíme
a) z velikosti a váhy zrna na množství užitečných látek v metr. centu;
b) z váhy hektolitru na množství užitečných látek v metrickém centu;

c) z povahy moučnatosti j \ jj* škrob^proteinové látky;
d) z vrásek pluch na kyprosf bílku;
e) ze vzrostlých zrn na klíčivost;
f )  ze zápachu na klíčivost;
g) z barvy na klíčivost;
Ai z rozbitých, poškozených zrn na náchylnost k plesnivění;
i) ze znečištění cizími přímětky na ztrátu peněžní.
Z toho ale ze všeho poskytuje s jistotou jen povaha bílku na rozloučení, 

ztuchlost na ztrátu klíčivosti, půlky (a poškozená zrna) na zplesuivéní, nečistota 
na ztrátu peněžní; ostatní úsudky mají jen problematickou hodnotu.

T abulka složen í ječm en u  rů zn ých  co  do jak osti í původu.
(Dle Dr. W. Schultze.)

(Krajní hodnoty nejvyšM jsou tučným, krajní nejmenší jsou drobným tiskem označeny).

Pítvod
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100 dílu ječmene 
chová Ve 100 dílech sušiny

vláhy sušiny škrobu
dusíkatých 

látek 
N x  6-25

drasla kyseliny
fosforečné

Šoproň . , t 59-8 1509 84-91 6216 11-69 0-646 0-975
Prešpurk . m 62*0 13*85 86-15 62-45 11-98 0-621 0-949
Falcko . . • 6 2 0 1511 84-89 63-59 11-45 0-636 0-955
Soproň . . . 6 24 1507 84-93 64-39 11 71 0-565 1-037
Hradiště . , 6 30 15*43 84-57 64 22 12 46 0 582 0-962
Hradiště . . 6 3 0 14-39 8561 6593 10 55 0-569 1001
Hradiště . 63-2 1512 84 88 64-28 11-92 0-502 1 027
Subotice 63 6 14-79 85-21 64 70 11-71 0514 1*202
Ráb . - - 64*0 13-43 8657 64 06 11-13 0435 1007
Šoproft . . 6 4 0 1444 85 56 62-38 11-52 0 526 1020
Nové zámky • 64-6 14-63 85-37 6505 10-96 0-598 0922
Ráb . . . * 6 5 0 1601 83-99 62-60 11-85 0-638 0-894
Diószegh . * 6525 13-75 86-25 6411 10-88 0-686 1-063
Falcko . - . 6 5 5 15*51 84 49 64-28 10-86 0*591 0*947
pěvín . . 6 6 0 1513 84-87 63-38 11 38 0-629 0951
Safhúzy a 66-5 15-36 84-64 6503 10-52 0-560 0-951
Děvín . . . 6 7 0 15-57 84-43 61-97 1056 0*680 1051
Děvín . . * 67-0 15-71 84-29 62-88 11-70 0-666 0-965
Karlsruhe . 6 75 15-73 84-27 63 21 10-89 0-603 0-986
Falcko 67*5 15-68 84-82 63-82 1005 0583 0-945
Pforzheim . . 6 8 0 15-94 84-06 64-78 1209 0-615 0-968
Wendessen * 68-5 15-90 84-10 62-89 11-98 0-685 1112
Schóningen 68*7 16-65 83-35 62-83 1309 0-683 1-088
Schladen . m 6 9 0 16-61 83-39 63 66 1173 0697 1-042
Litoměřice a 69-0 13-52 86-48 67-72 8-68 0-609 0-935
Litoměřice 7 00 13-95 86-05 66 66 9-45 0-675 0-872
Děvin . . 700 14-90 85-10 65 25 11-63 0-585 1041
Mattierzoll 70 1 1703 82-97 64-94 1115 0-646 1-047
Litoměřice - 710 13-95 86 05 66-87 9-86 0-672 0-953

ČK v*) Hodnota — C =  čistota ječmene, K počet klíčivých zrn (ve 100 zrnech);

29*



Kavalírský ječmen v Ehasku s prospěchem výtečným pěstovaný z r. 1880 
dle rozboru L Aubry-ho obsahoval:
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vláhy
škrobu dusíku proteino

vých látek
kyseliny

fosforečné

v procentech sušiny

A 1584 62-67 1-659 10-37 1-015
B 14-80 65-35 1-443 9 02 1-910
C 15-42 66 1 4 1-646 10-29 1-115
D 14-27 61-20 1-625 10-29 1-023
E 13-70 6412 1-819 1016 0-965
F 15-28 65-78 1-750 11-37 1-098
G 18-41 6 6 1 7 1-693 10-94 1015
H 14-09 64-34 9-96 0-901 n .

R očník 1881.

i Air.
vláhy

dusíku proteino
vých látek

kyseliny
fosforečné

j  1 Idoiit

♦ 'u d aTv procentech sušiny

A 14-2 1-689 10-56 0-975
B 14-5 1-944 1215 0-910
C 15*2 1-662 10-39 1107
D 14-8 1-704 10-65 1129
E 14*B 1-793 11-26 0-939
F 141 1-707 10-67 1000

O uloženi a přechovávání ječmene.
Přechovávám ječmene jako každá manipulace v pivovarství zaujímá urči

tého významu a místa, a jako každá jest závažnou, tak i uchování suroviny 
v jakosti bezvadné jest vážné a vzácné důležitosti.

Jak mnohý rolník sám neznalostí a více nedbalostí zkazí si dobré i nej
lepší zboží na dobro neúčelným uložením!

Podstatné a valné změny součástek ječmene ku prospěchu neb ku škodě 
hodnoty při dalším odležení nastávají bud přirozené neb podmíněné. Změny 
přirozené a na prospěch pivovarského účelu vyjádřeny jsou slovem —  ječmen 
„uzraje", t. j .  přebytek vegetační vody mizí dalším odležením a ječmen ve 
vláze se vy stejní. Čerstvě mlácený ječmen brzy po sklizni (v týdnu až ve 4 ne
dělích) jest neschopen správného klíčení (10—20 až i 50% neklíčí, t. j. opozdí 
se) a poskytl by nedokonalých, nesprávných sladů.

Spracujeme ječmeny teprve po sklizni alespoň 7 a lépe 9 až 12 neděl 
či, stručně řečeno, v druhé polovici října.*) Jsme-li nuceni se sladováním dříve 
počítj, namáčíme ječmeny bud ročníku předešlého t. j.  „staréíť dobře přecho- 
vané, aneb se obrátíme v krajiny, kde sklizeň o 4 až 5 neděl dříve nastává, 
jako v Uhersku, na Moravě a v Rakousku horním, odkud ječmeny s prospě
chem již i v první polovici měsíce září sesladovati možno.

Však nejen že vláhy při odležení ubývá, ale i dle spůsobu přechovánf 
za volného přístupu vzduchu, častějšího předělávání, nastávají další změny

pf. obsahuje-li ječmen 1-63% kameníl, kavalkfi, prsti, semen, plodfi cizorodých a rozpá
lených obilek ječných, byla by čistota jeho =  98-47: ze sto obilek klíčilo 97, činila by ho- 
, ,  . . . n  98-47 .97  codnota tržní H =   -------- —  = 9 5 -52.

1 0 0
*) Mohou býti skrovné vyjímky dle okolností velmi příznivých za času sklizné atd.
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chemického složení zrna. Tak shledal A. Můntz, že oves uložený na půdě 
otevřené (tedy za účinku vzduchu) vykázal ztráty na pevných součástkách za 
uplynutí 3 měsíců o 7 V2 °/0 více než v uzavřeném silos. (Škrobu ubylo 6°/0, 
proteinových látek méně, ač ne nepatrný to úbytek), u kukuřice v podobném 
případě v 16 měsících o 10°/0.

Záznamy úřadů proviantních v Prusku konstatují ztrátu při ječmenu 
v prvním čtvrtletí l'3°/0
v druhém „ 0'9°/0
v třetím „ 0 5  %
ve čtvrtém ___O3°/0

Za rok 3%  a v dalším každém roce 1 °/0 *)•
Další účinek odležení jeví se v klíčivosti semene. Tak jako určitý čas 

k „dozrání" potřebný blahodárně působí na klíčivost, tak zase po uplynutí 
roku seslabuje postupně mohútnosf klíčivou. Rok od roku se zmenšuje, až 
po 6 letech (když vláha ll°/0 převyšuje) Jakou škodu a ztrátu
následkem buď nestejného aneb neúplného klíčení doznají sládci, když nesvě- 
domití obchodníci míchají starý ječmen s novým! Lesku zrna věnujme z toho 
ohledu svou plnou pozornost, ježto starší zboží, jak již praveno, nabývá bez- 
lesklé, matné barvy.

Haberlandt porovnal ječmen přechovaný v jakosti , a pak ječ
men pozorlivě usušený (10 až 12 hodin při 50 až 60°R), oba bez přístupu vzduchu 
pečlivě uschované v uzavřených nádobách (vzduchoprázdných).
I. Ječmene s vláhou 12-08°/o zklíčilo po 21etém přechování v neprůdušných

nádobách 9l°/o
» „ „ „  7 „ „ v  neprůdušných

nádobách 22°/o
II. Uměle vysušeného s vláhou 9‘06% po 2 „ „ v neprůdušných

nádobách 96°/o 
„ r „ 7 „ „ v neprůdušných

nádobách 86°/0.
Uměle a pozorhve oílsušsiin, semena bez přístupu vzduchu udržují houževnatě 

mocnost klíčivou. Dosavadní zpftsob přechovávání obyčejný jest ten, že ječmen 
ukládá se na prostorných, suchých půdách (sýpkách) v hromadách více méně vysokých.

Půdy obyčejné, na suchém místě postavené nechf jsou opatřeny podlahou 
správnou, dobře zdělanou, aby obilí propadávati nemohlo. Po straně účelným 
prkenným bedněním zamezíme otloukání malty a předejdeme, aby zboží ne
zvlhlo ode zdí. Nosnosf půd budiž správně zařízena.

Způsob jiný v užívání dnes se zhusta nalézající vyniká úsporností místa, 
při přechovávání ve věších obilních [obilnicích). Jsou to od přízemí až do střechy 
sáhající věže čtyrhrané, ze silných fošen sestavené a v dolejším konci je- 
hlancovitě ukončené.

Otčenáškem transportuje se ječmen k rozdružovačce a odtud přímo do 
věže. Místo předělávání hromady vypouští se jednoduše za pomoci šoupátka 
ječmen do Otčenášku, kterým se zvedá zpět do obilnice, čímž hneme celým 
obsahem dle potřeby a uznání.

Věže obilní skýtají tudíž ve srovnání s obyčejným přechováním výhody 
úspory místa a pohodlného zařízení.

Na půdách obyčejných ovšem opět můžeme ječmeny dle jakosti ukládati, 
světlé k světlému, dále dle velikosti zni a dle hodnoty vůbec **).

*) V České Skalici byla ztráta za průměrného odležení 21/2 až 4měsíčného v r. 1881/82 — 
0-98%, v r. 1882,83—Í-45%. Patrně míní ae procento dle jakosti sklizně, ročníkii, dle 
počasí a ostatních účinek jevících podmínek.

**) Ječmen z jedné polohy a sklizně můžeme-li vždy zvláště sesladov&tí, nemálo k správ
nosti přispívá. Vždyť zařiziyeme si nejen práci promyslně dle jakosti ječmene, ale i zajisté 
že stejné zboží stejněji na humně prospívá.



Přechovávání v jamách kuželovitých a hlínou dobře vypěchovaných (silos) 
děje se posud v Uhersku*).

Celkem si pamatujme při přechovávání ječmene:
1. Čerstvě (t. j.  brzy po sklizni) mlácený ječmen v nízké vrstvy (25 až

40 cm vysoké) ukládati.
2. Dle menší neb větší vlhkosti Častěji předělávati. Mnohdy potřebí 

v témdni i dvakráte tak učiniti, aby se nezahřál a nezkazil.
3. Když pak ječmen suchý (vyschlý), skládá se do hromad vyšších (dle 

nosnosti půd). Z počátku neopomeňme každých 4 až 8 neděl, v zimních mě
sících v 8 až 11 týdnech předělávati.

4. Dobře jest míti za pravidlo ča s tě ji se přesvědčiti rukou neb zastrčeným 
teploměrem o teplotě zboží **), a tak průběh uležení ječmene přesně kontrolovati.

Zařízení půd dnešních neumíme si my sliti bez spojení s účelnou roz- 
družovačkou aneb v nejmenším alespoň s obyčejným dobrým fukarem, tak že 
jen ječmen rozdružený a vyčištěný na půdy dochází. Spojení v strojných pivo
varech udržují Otčenášky a transportéry šroubové či šnekové.

Rozdružovačkou (třídidlem) získáme stejnozrnost ječmene. Odpadky cenné 
při tomto čistění jsou zadina, ječmen slabého, tenkého zrna (obyčejně dělí se
ve druhy, slabší a lepší) i kolísá váha hektolitru zadiny dle toho od 43 do 46
a od 52 do 54 Ko.

Čím méně zadiny, tím lepší ječmen. Množství průměrné při nakupování 
ječmenů 63 až 65 Ko. na hektolitr bývá dle prostoru 2 až 2'75%  ***)•

Půlek ječmenných trieurem vyloučených zužitkujeme jako součást zadiny. 
Jest to rovněž odpadek na účet ztráty patřící a v prospěchu odstraníme pří- 
měsek náchylný ku splesnivění (na lomu obilek), bezvadnosť sladů jinak po
rušující. Odpadky bezcenné jsou prach, kaménky, cizorodá semena (kromě hrachu, 
čočky, vikve a ostatních druhů obilí, jež ovšem do zadiny přimícháme, zvy
šujíce tím cenu výživnou) f). Prach složen hlavně z organických součástí, nájmě 
plísní různých, a tu na novo důkladné odstranění jeho připomíná účelnost roz- 
družování a čistění ječmene.

Konstrukce strojů čisticích a třídicích dosáhla již účelného stupně a ka
ždým rokem doplňky se zlepšuje. V základě sestává ze dvou částí. V jedné, 
(tak zvaném trieurem) odstraníme hrubší zneČištěniny, půlky a cizorodá se
mena, na druhém docílíme vlastního rozdružení (třídidlo) ječmene. Válec hlavní 
bývá buď z plechu přiměřenými otvory opatřeného nebo lépe ze silných drátů 
do určitých vzdáleností sestaven, aneb (a to zřídka) z pletiva drátěného ý f).

Nepřátelé při přeehování ječmene jsou z říše živočišstva nepatrný pilous 
černý a bílý.

Pilous černý jest malý, velmi tvrdý brouček tmavohnědý s dlouhým ry
páčkem, jenž se jednou zahnízdiv u veliké míře se rozmnožuje, a těžko jej vy- 
puditi, an nalézá i nejmenší skuliny a štěrbiny jako jisté skrýše pro uscho

*) Při plnění prostor uzavřených a proti účinku vzduchu atmosferického dobře opa
třených třeba dle A. Múntze v pilnou úvahu vzfti; 1. relativně suché zboží; 2. úplné uzavření 
silos; a 3. stěny zachovat! při možné stejné teplotě; jen tak doaáhuouti lze výtečných výsledků.

**) Podotknouti slušno, že půdy kryté taškami neb břidlicí v letních měsících vykazují 
zvýšenou (dusnou) teplotu, čím i teplota hromad obilných přes míru se stupňuje, zajisté 

jen v neprospěch zboží.
***) Zadinu využitkujeme výtečně jakožto tluče krmné, jež slouží za omastek zejména 

při dokrmování. Pivovary se mají snažiti zadinu v hospodářství vlastním spotřebovat]. Ne- 
avědomití obchodníci rádi skupují zadinu a přimíchají pak opět do ječmene.

f) Hrách, vikev, oves, žito atd. atd. jsou příměsky na úkor ceny ječmene jakožto 
zboží pivovarského. Naléháno budiž, by na trh dovážen byl čistý ječmen, a troufáme oče- 
kávati od pokroku zemědělství, že již dnes směřuje v tom ohledu k možnému stupni, aby 
zbožím bezvadným čeliti mohlo každé soutěži.

t t )  Rozdružovaéek a trieuríi jest veliké množství v různých sestrojeních. U nás vy
rábí stroje tyto Novák, Noback, Vilímek atd.; v Německu Boby, Konig, br. Weissmúllerové, 
Ossberger atd. atd.

530 Pivovarství.
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vání. Vývojem svým značnou škodu způsobuje: rypáčkem navrtává zrna, klade 
do prohlubenin vajíčka, z nichž se larvy vyvíjejí a zažírají se do zrn (až nej
více jen holá slupka zbude). V zrně se larva zakuklí a nové četné pokolení 
(v měsíci září) se objeví k malému zajisté potěšení sládkovu.

Pilous bílý jest motýlek po sýpkách v měsících od května až do července 
sem tam poletující. Z vajíček vyvine se housenka žlutobílá se žlutohnědou hla
vičkou, jež rozežírá zrna obilná. Housenka přezimuje v štěrbinách trámů a 
podlah a na jaře se zakuklí.

Jako nejlepší prostředky oproti pilousům černým chválí se pokrývání hro
mad vlněnými houněmi neb ovčími kožemi, do nichž pilousi zalézají a tak 
mohou hýti odstraněny. Posýpáním chmelem vypudíme broučky z hromad a 
můžeme je  pak sebrati a zničiti. Výtečně poslouží častější přehazování hro
mad, vyrušeni vylézají pilousi, a tu dobře natříti hustou kolomazí stěny, v níž 
vzhůru lezoucí pilousi uvíznou, V posledním čase doporučuje se též vysvpá- 
vání štěrbin vápnem chlórovým. Máme-li hromadu jen určitou napadenou pi- 
lousy (nejvíce při koupi ječmene od nedbalého hospodáře), doporučuje se co 
možná bez odkladu ji  spracovati. Odsušením na 50°R zničíme rovněž zárodek 
i brouka.

Pilous bílý ovšem nejvíce na povrchu hromady klade vajíčka a bývají 
pak 2 až 3 a více zrn spřadeny (jakoby v pavučině zamotány) dohromady, 
v kterémž předivu můžeme trusy housenek spozorovati *). Lopatou viditelné 
takové chuchvalečky zrn snadno lze sebrati a nejlépe ihned je  spracovati.

Vidíme, že lze jen se značnými obtížemi vypuditi nemilé takové nadělení, 
a radíme při nejmenším spozorování pilný zřetel míti k důkladnému vypuzení. 
Stává se, že i po více než jednom neb dvou letech ani sýpek takových užívati 
radno není.

Buďme již při koupi pamětlivi zboží dobře si prohlídnouti. Nažraná 
zrnka upozorňují předkem již na možnost přítomnosti malého zrnožravce **).

O práni a  m áčení ječm en e.

Ječmen náležitě vyčištěný, rozdružený a patřičně odležený připravíme ku 
zdárnému klíčení (k nejpodstatnější části práce sladovnické), když na pohled 
nepatrnému máčení ječmene, t. j .  opatření potřebné vláhy (vody) pilný zřetel 
věnujeme a stejným podílem pilné snahy přihlížíme, jako ku každému jinému, 
i ku processu tomuto nepatrnému, v základě svém již fysiologickémn.

Zrno přijímajíc vody, probouzí za účinku vzduchu vegetační činnost pří
rodou mu vykázanou. Bez vláhy, bez vody život hyne, bez vláhy ani povstati 
by nemohl. Bez tohoto prostředníka veškerého života neumíme si jinak svět 
představiti, než co nejtrudnější ztuhlou, kamenuou mrtvou poušt, a poznáváme 
tak důležitost věčného koloběhu vod, kdy odpařováním povstalé páry vracejí 
se tam, kde původ svůj vzaly, a tak z míst, kam dospěly v mohutných vele
tokách, z oceánů neobsáhlých na vzdušné cestě vracejí se jakožto déšť, snili, 
jakožto srážky atmosferické v místa původní, napájejíce bez konce kolébky 
velkých vod, prameny.

Na své cestě znovuzrození přijímají páry plyny ze vzduchu, na prvém 
místě obohatí se kysličníkem uhličitým, pak případně čpavkem a kyselinou 
dusíkovou, až konečně jakožto atmosferické srážky vniknou dle zákonů tíže 
v zemi, naleznouce více méně příhodných okolností a poměrů, a rozpouštějí dle

*) Velmi rádi se usazuji do hromad sladů, a tu kdyby ve velkém množství pilous se 
vyvinul, opatrně shrnutá vrstva vrchní přesušemm (na 50°R) zbaví se nadobro malého škůdce.

**) Jelikož půdy otvorů ventilačních vyžadují, nesmíme opomenouti otvory tyto opatřili 
buď okny aneb, a to zejména otvory menši, pletivem drátěným, abychom také opeřeným do- 
těravcům z neomaleného pokolení vrabců přístup zamezili.
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vlastností hornin a dle pr&behu vnikání a případných okolností vrstvu kůry 
zemské, a přibírajíce tak měnící se množství pevných součástek, které činí 
podstatný díl charakteru vody vyvěrající na povrch zemský tlakem plynů a par 
aneb nejčastěji tlakem hydrostatickým.

V pivovarství zajímá nás činitel tento neposlední zejména jakožto říčná 
a studničná voda.

Nemůže býti v pivovarství lhostejná jakost vody a výtečně podotýká 
Dr. Ullík, že sice mizí dnes protivy dřívější, kdy na jedné straně přičítán vodě 
zrovna rozhodující vliv, a na druhé zase nižádný *), alebrž že ten zlatý střed 
pravou cestou vede k poznání důležitosti účinku jakosti a dle nejnovějších výzkumů 
spíše ještě kloní se vážky k extrému prvnímu, kdy na jemné, vysoce citlivé pro- 
cessy pivovarské jakost vody bez účinku byti nemůže.

Voda pram enitá (říčná, studničná, rybuičná a sladkojezeruí) až na malé 
vyjímky jest v složení kvalitativním téměř stejná, v každé nalézáme draslo, natron, 
vápno, magnesii, kysličníky železa, kysličník hlinitý, kyselinu křemičitou, sírovou 
a chlor. (Kyseliny dusičná, dusíková a fosforečná, pak žíravina čpavek a ústrojné 
látky mohou chyběti.)

Důležité však jest ovšem pro rozhodnutí o jakosti vod pivovarských, 
v jakém množství se které součástky v nich nalézají, a jmenujeme rozdíly ty 
buď měkkostí neb tvrdostí vod. Za tvrdou vodu považujeme takovou, která ob
sahuje větší množství alkalických zemin (na prvém místě sírany a uhličitany 
vápna), v které tedy jsou dominující (převládající) součástkou, opak toho vy
znamenává měkkou vodu **).

Pokud mohl prof. Ant. Bélohoubek dle několika set provedených rozborů 
poznati, shledal, že nejčistší a nejměkčí vody studniČné a pramenité připa
dají útvaru rulovému, permskému a částečně křídovému (kvádrové pískovce), 
což poslední i Dr. Ullík shledal. Vody útvaru kamenouhelného a silurského 
jsou nejméně uspokojující hodnoty a vykazují nejvyšší rozdíly hodnot. Vody 
silurského útvaru seznal jakožto tvrdé a velmi tvrdé (obyčejně stupeň tvrdosti 
kolísal mezi 22 56 až 45*37, ale dosáhl i 57*31 stupňů).

Ve kvantitativném složení vod (jež ostatně i při téže vodě ve mělkých 
studnách a ještě značněji v řekách se časem a okolnostmi mění; hluboké studně 
jen nepatrné změny vykazují zůstávajíce konstantní v složení svém) nalezneme 
tedy tech nejrůznějších číslic a spočívá najmě v složení kvantitativném pří
hodnost užívání vody k pivovarství, kdy poznáváme, jak v některé processy za
sahují buď užitečné buď škodlivě.

Dr. Ullík uvádí na důkaz růzností dvě vody, avšak ne jako krajné číslice, 
tak že tedy různost ještě větší se vyskytuje:

Studničná voda spodní z Halle Voda z říčky Plznice 
(dle Sieverta) (dle Dr. Ullíka)

Ve 100 000 částech vody: v á p n a ......... 57*884 3*92
magnesie . . . 21*203 0*66
d r a s la .........  0*588 0*48
natronu . . . .  12*000 0*81
železa a hliníku . 0*669 0*12
kyseliny sírové . . 97*648 0*71
c h lo ru ......................  17 040 0*47
kyseliny křemičité . 1.440 0*91

*) Platilo za pravdu, že každá voda pitná schopnou byla k výrobě piva, jen když 
neobsahuje ústrojných látek a sloučenin, z hnití a rozkladů těchto povstávajících.

**) Hranice tvrdosti nejsou stejně dosud určeny a Angličané považují vodu do 5 stupňů 
za měkkou, od 5 do 10 stupňů tvrdosti za poněkud tvrdou, od 10—15 za tvrdou a od 16 stupňů 
výše za velmi tvrdou.
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Vody potočné a říčné časem (za trvalých dešťů aneb prudkých lijáků) 
zkalí se s povrchu zemského strženými a pak rozdělenými látkami povahy 
nerostné neb i ústroiné, a nejlépe ovšem učiníme, když takovou kalnou vodu 
cezením sprostíme zákalu *), ku kterému účelu cedidla různých sestavení slouží.

Nejlépe, kde břehy jsou písčité a vůbec propustné, získáme přirozeným 
cedidlem tímto ve vykopaných jímkách (cisternách) vody čisté.

Suspendované látky nerostné neruší**) tak dalece užívání vody, za to 
však snadně se měnící, hnijící látky ústrojné za vyvíjení fermentů nejrůznějších — 
přenášením své činnosti škodlivé (ku př. u máčení na zrna ječmene u vodo- 
vání kvasnic — na tyto atd.) zasahují k neprospěchu průběhu práce naší.

Rozbory několika vod pivovarských (Č esk ý ch ).

Y litru obsaženo jest v grammech

Původ vody kyseliny
kře

mičité

kyseli-

sírové
chloru

kyslič
níku

železi-
tého

vápna ma
gnesie drasla na-

tronu
■

O o
>*3 *  & O »

í *EH *
Studničná voda z pl
zeňského měšťanského 

pivovaru (dle Bélo- 
houbka) . . . .  
Pramenitá voda z akci - 
ovébo pivovaru v Plzni 
(dle Bělohoubka) . 
Říčná voda Labská (u 

Těšína) dle Dr. Ullika 
Říčná voda Labská (u 
Litoměřic) dle Bělo
houbka . . . . .  
Říčná voda ( Úpy) u Če
ské Skalice (dle Bělo
houbka) . . . .

0*0097104

0 003075 

0'0110

0-059335

0-040344

0*0132

0-01S7S4

0-084039

0-015701

0*009888

0-007500

0-078400

0-046200

0'0S26

0*05040

0*03688

0-021802
1

0-0063

0-10081

0*007919

0*0041

■

0*010519

0-Č082

13*09

7*67

6*55

— 0-000809 0'021836 — 0*002240 0-000865 — — 0*35
aioua mutt z, ulciujg
u Náchoda (dle Bělo- 
houbka) . . . .  
Pramenitá voda pod 
Velišem u Vokšic (dle 
K. Sýkory) . . .

— 0-005153

0.00108

0-004574

00108 0*03967

0*055300

0*05937

0-008108

0-063956

— —
•

6*66

Rozbory několika vod pivovarských (n ě m e ck ý ch ) dle dra. Jindřicha Biische.

Původ vody 
(dle měst)

Y  litru obsaženo jest v grammech

kyseliny
křemičité

kyseliny
sirové magnesie vápna

Mnichovská (I) . . . . .  . 0005 0-033 0036 0173
Mnichovská (II) . . . . . . 0-004 0032 0034 0-139
Norymberaká . . . . . . . 0013 0*072 0-036 0170
Brodská (Fílrth). . . . . . 0014 0 052 0-025 0155
Kolínská . . . . . . . . 0*019 0*038 0026 0-086
Mohučská . ................................. 0006 0 030 0015 0131
P a s o v s k á ..................... ..... 0-015 0007 0010 0 047
Kaltenhauská . . . . . . . 0.008 0043 0021 0*249

*) Jak zakalení se mění, dobře posoudíme z případu uvedeného drtn. Ullikem, v kte
rém udává pomčr zákalu malého Labe k velkému (rozvodněnému) jako 1 :6 0 0 .

**) Nucen jsem používali i zkalené vody (ba téměř 7?, všech varů připadá ze zkalené 
vody), kdy Úpa zejména na jaře (v březnu, dubnu a kvétnu) rozvodněná unáší prsť z hor 
v úžasném množství; ale nepoznal jsem valných účinků. K určitým výkonům ovšem nelze 
takovou zkalenou, ba hustou vodu bráti, jako k máčení ječmene (čímž by se znečistilo celé 
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Jak různých vod se v pivovarství používá, poznáváme z uvedených pří
kladů a poukážeme v následujícím na rozdíly ještě nápadnější.

Rozbor vod z měštamkého pivovaru z akciového pivovaru 
V 10.000 částech vdle váhy obsahuje v Plzni v Plzni

(dle prof. Štolby):
síranu vápenatého . 
uhličitanu vápenatého 
uhličitanu horečnatého 
uhličitanu železnatého 
chloridu hořečnatého 
kyseliny křemičité .

01 n 
ri:

-t • u
.lisím 'A

v Plzni

0 5 3  
020  
0-23 
0 1 9  
0 1 9  
0-15

(l >
•íu. *uir
„A

Í>1 'í BU

0-46
001
0*46
0-07
0 1 3
0.08

, A 
, srn 
i  in

Dohromady v J 0000 částeph 1*49 
Voda světoznám ého velpivovaru AIsoopa synů

1*21 části, 
v Burtonu on T rent

't

t>r *1111
•i

(v Anglii) obsahuje v 10000 částech (dle Bottingera:)
síranu vápenatého . . . 2 70
uhličitanu „ . . .  221
uhličitanu hořečnatého . . O-24 
chloridu sodnatého . . . 1*44
síranu draselnatého . . . 109
síranu hořečnatého . . . 142
kyseliny křemičité . . . 0 ‘11
uhličitanu železnatého . . 0 08

V 10000 částech dohromady 9*29 =  ještě tvrdší jest 
voda druhého velpivovaru .Burtonského firmy Bass a Comp., která v 10000 
částech obsahuje 11 35 pevných součástek, z nichž na síran vápenatý připadá 
7 91 dílů! (Téměř pětkrát tolik co všech pevných součástek v Plzeňské vodě.)

R ozbor vod nejznam enítějších  bavorských  pivovarů (v  M nichově).
(Dle C. Kradische.)

V 10.000 částech vody pivovaru

Spaten Lůwenbráu
I.

LOwenbráu
II.

G 
Ps

ch
or

r

M. Pschorr

Dvorní
(krá

lovský)
pivo
var
I.

Dvorní
(krá

lovský)
pivovar

II.

vápna . . . 2-300 1 D00 1-760 3-845 1-841 1633 2-266

magnesie . . 1127 0-704 0-413 2085 0-769 0-882 0-769

kyseliny sírové znatelně málo 0181 1061 velmi skrovně 0-556 skrovné

chloru. . . dto. velmi skrovně velmi málo 1-324 velmi skro vně 0-415 skrovně

Hlavní účel máčení spočívá v tom, aby zrnu dodalo se 'potřebné množství 
vody, sloužící k rozpouštění potravnýeh látek a tudíž jako sprostředkovatel 
a udržovatel života zrna, avšak podstatný další účel máčení jest odstranění 
(odloučení) plevele, splavků (slabších zrn a vůbec znečistění cizorodými semeny, 
prachem atd.) a pak oněch barviv a hořJcotrpkých extraktivních látek, pluchy 
a oplodí, jež by výrobku dalšímu a konečnému ke škodě býti musely, a jež 
známe jako vody máčecí, vlastně již pak stokové, kdy z ječmene in říceného 
stékají. S výkonem máčení ovšem také vyluhujeme část drahocenných součástek
 ———- — - — '• 4—- f
zboží), ku dokrapování piva, ku vudování kvasnic atd. Nepříjemný a nebezpečný zákal jest 
též mrva čerstvé na pole navezená, když lijákem neb přívalem vodu ještě hojnými ústroj- 
nými látkami znečisťuje. Vody takové již na místč snydí —, nadto aby jich užito bylo 
k pivovarským účelům. 1

1 7 UU j ajUiDnX
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užitečných, solí neústrojnych (jmenovitě drasla, kyseliny fosforečné), ústrojnych 
látek atd. a musíme zaříditi máčení v tom způsobe, aby ztráta tato pokud 
možno se obmezila.

Přihlédneme-li blíže k processu máčení ječmene, uvážiti musíme zname
nité výsledky našeho Dr. Františka Ullika, z nichž poznáme, že třeba nám ge 
říditi těmito pravidly:

1. že měkké vody nevyluhují popelnin více než tvrdé, jedním slovem, že 
různé sloučenství vod valného neb podstatného rozdílu v účinku vyloužení ne- 
ústrojných látek nejeví;

2. že měkké vody vyluhují značně více ústrojných součástek ječmene 
než tvrdé',

3. že vyluhují vody součástky ječmene velmi rychle. Nepoměrně ku době 
(ku trvání máčení) nabyl Ullik velmi nepatrné rozdíly, zejména u uhlohydrátů, 
pak u drasla. Doba máčení jeví celkem tudíž účinky na účet ztráty drahocen
ných součástek ječmene, a sice účiEek trvání jest větší než účinek různého 
sloučenství vod;*) n n

4. že průběhem máčení uskutečňují se mnohé pochody, které poukazují 
k tomu, že v zrně mají vznik processy fysiologické. Vyvinuje se kysličník uhli
čitý a shledáváme tvoření se amidů a proměny škrobu; **)

5. že ze starších ročníků ječmene se v stejné době více vyluhuje než 
zj čerstvých, zejména kyseliny fosforečné a ústrojnych látek (uhlohydrátů a 
dusíku);***)

(>. že dusíkaté látky v máčecích vodách jsou amidy a nikoliv bílkoviny;
7. že častější měnění vody máčecí (ovšem za úhrnného množství stejného) 

nejeví účinku rozdílného;

*) Z téhož ječmene máčeného ve vodě destilované vytouženo:
při 7hodinném máčení 

drasla . . . . .
n a tro n n ..............................
vápna ..............................
magnesie . . . .  
kyseliny fosforečné . 
v úhrnu organických látek 
uhlohydrátů . . . .  
d u s í k u ..............................

**) Sušina
I. 5158

II. 61-tó_ 
Průměrné 51-51

Vymáčený ječmen 
49-25 
49-06 
49-15

při 72hodinném máčení 
06065 0-7796
0 0451 0  0755
0 022 0-0372
0-036 0  0525'
0 1372 0 288
0-288 0-77
0-859 0  842
00 4 9  0 079

V roztoku vodném 
extraktu . . . 3’74 4-302
cukru . . . .  0-891 1-836
dusíku . . . . .  0-112 0-188
dusíku amidů . 0 079 0  079

Jo

Vidíme patrně značnou differenci v sušině v hodnotě 2-36 grammů, avšak poněvadž 
vyloužených součástek úhrnně jen 0  301 grammů nalezeno, musíme ztrátu na hmotě více 
2 grammů přičísti oxydaci (okysličení) a t skutku konstatoval Ullik i Lermer vyvinování 
kysl. uhličitého, a Čtyřnásobné množství amidů v močeném ječmenu poukazující zřejmě na roz
klady bílkovin, jak při vzrůstu (klíčení) se přihází.

***) 1880. ročník ječmene máčeného 1880. ročník ječmene máčeného
v roce 1881: v r. 1882:

d r a s l a ......... 0-512 0  664
natronu 0'059 —
v á p n a ......................  0-014 00146
magnesie . . . .  0 027 0-0327
fosforečné kyseliny . 0-122 0*2118

' 0-496 0  79^
0-515 u'798
0-12 m 0-135

K tomuto dovoluji si připomenouti, že ječmeny starší než rok skutečně nedoporučují 
se k sladování. Ač proceSs klíčení jest za správného odležení dobrý, přece slad sehe kypřejší 
nevyhoví zejména v kvašení. Piva z ječmene takového (jenž i delším uchováním na složení 
svém utrpěl, máčením na novo ztrácí, a tu citelné ztráty zejména pro vývoj kvasnic po
vstávají [a také se u mne veškeré zvrhaly a kalný výrobek poskytly]) špatně se osvědčují.

30*

organických látek 
uniohydrátů 
dusíku . .
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8. že sloučenství ječmene více na vyluhování působí než různé sloučenství 
vod. (Totéž poznal i Dr. Heut.)

Mills a Pettigrew se domnívají, že ke zdárnému klíčení zajisté napo
máhá udržení přirozených součástek zrna, tedy i menší množství vytoužených 
látek užitečných; v kritické době klíčení ztráta taková zasáhnouti může mocné 
ve výsledek celé práce. Z ohledu toho doporučují tvrdších vod k máčení upo- 
třebiti a považují ony, jež obsahují 0*1% sádry, za nej lepší. Anglické pivovary 
samy připravují si tvrdou vodu, kde jim k upotřebení chybí.

Slady z tvrdých vod vyznamenávají se i fysikálně lesklejší, živější (tmavší) 
a přirozenější barvou pluchy jakožto zřetelným a charakteristickým znakem 
menšího vyloužení.

Mnichovská zkušebna stanice pivovarská seznala, že silné máčení (dlouho 
trvající) neúčinkuje na vývoj cukrotvorných látek příznivé. *)

Co se množství vody dotýče, které ječmen do sebe přijímá, tvrdí K. 
Michel, že sluší pokládati ječmen za přemočený, jehož vláha obnáší 46% . **) 
Shledal (v Mnichově) nejvíce v normálním průběhu 43 až 44°/0. Na objemu 
ječmenu tím přibývá a třeba pamatovati u zařizování stoků, by vždy o % 
větší obsah měly než množství určeného ječmene k máčení.

Prach (součástky země a plísně všeho druhu) účelně odstraníme před 
máčením pračkou, jíž více méně vyhovujících sestavení známe. Tak Gallandovo 
(ve formě transportního šneku — šroubu) Beermanovo (válec s pohyblivým hří
delem opatřeným rameny ječmen protínajícími), Lindenův (kde opět ve pllochém 
stoku 3 hřídele s rameny mísí ječmenem za proudu vody); lepší a účinlivější 
způsob pračky Schwalbe a syna, v níž ječmen za proudu vody probíhá kiuželem 
kartáčovým. Vnitřní kužel vyložený kartáči jest pevný, kdežto konický příkrov 
rovněž kartáči opatřený otírá vydatně ječmenové pluchy.

Samočinné pračky Pitroffa, Havelky a Mésze možno také ovšem upotřebiti 
před máčením, avšak výhodněji ještě, kdy již močený ječmen od povstalého 
slizkého povlaku vypereme, čímž čistota práce na humně velice se podporuje.

Odstraněním tohoto slizkého povlaku získáme i důkladnějšího vyprání 
pluchy, a doporučuje se tudíž praní již máčeného ječmene jako vydatnější a 
účelnější.

Máčení ječmene děje se ve zvláštní nádobě v tak zvaném štoku máčecím 
(nadůvníku) bud vyzděného a cementovým povlakem opatřeného, buď sestave
ného z ploten kamenných (žulových, pískovcových atd.) aneb ze železa, jak dnes 
obecně voleno bývá. Tvar štoku bývá čtverhranný, válcovitý aneb kuželovitý.

Každý máčecí stok opatřen jest přítokem a odtokem vody a tam, kde 
stok leží výše než humno, také spouští či zámyčkou vypouštěcí pro ječmen. 
Sklon podlahy dobře rozložen býti má k odtoku vody, aby vždy voda stoková 
dobře se stáhnouti a stéci mohla.

Přítok vody nejlépe když ze spodu t. j. ve dně štoku zařízen bývá, a 
všechny stříkače ze svrchu považovány býti mohou za hračky, když dosta
tečného tlaku nemají a nemňže-li se ječmen vylehčovati, aby se proudění do
stalo všemu a ne jen svrchní vrstvě, k čemuž dnes všeobecně u hlulbokých 
stoků se přihlíží.

°) Ječmen v téže vodě máčen:
A) B) C)

Máčení t r v a l o ...................................... 82 96 120 hodin.
Nej vyšší teplota v hromádce (při klíčení) 12° R. 13° R. 14° R.
Doba sladování ........................................ 7 7 6 dní.
Výtěžek extraktů (ze sušiny sladové) . 78*77 8130 78-79%.

„ maltosy (ze sušiny sladové) , 64*63 49 35 51 84%.
Poměr maltosy k nemaltose v extraktu 100: 44 100: 64 100:52.

**) DleSchleidena třeba vlahy potřebné ku klíčení upšenice25%, u ovsa31% , užita  
37% (dle váhy semene). Die;R. Hcffmanna přijímá pšenice 45*570, ječmen 49 2% , žito 57*7%, 
oves 59 8% vody až k vyvinutí klíčků.
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Hluboké stoky zhoršily obecné máčení, kdežto v mělkých (jak v starém 
zařízení jsme zdědili) ječmen vydatně vesly vylehčován býti mohl, zejména před 
každým měněním vody čerstvé, s prospěchem, že stejnčjsí máčení celého obsahu 
stoku se stalo a ne jak v dnešních vrstvy hořejší od spodních podstatně se 
v stupni promočení liší. *)

Nestejné promáčení toto zavdalo sládku A. Prandtlovi příčinu k sesta
vení dna druhého, kteréž zavěšeno střechovitě (zaujíraát reservní místo při 
130 hl zboží asi 3 hl objemu) a tu v době dvou třetin máčení spouští střechu 
zdvižením jedné půle tohoto vloženého dna, čímž celé sklapnouti musí, a tak 
i celým obsahem se hne, což rovná se účelem poněkud vylehčení na sto
kách starších.

Štoky máčecí většinou bývaly v humnách umístěny, v novějším čase ne
jen k vůli úspoře práce, ale i k udržení čistoty vzduchu (pro prach při máčení 
povstalý a zápach vod vypouštěných] u humna nejvíce ve zvláštních místnostech, 
máčírnách, postaveny jsou, a kde nejsou nad humnem, alespoň na sloupcích neb 
traversách ve výšce zavěšeny jsou tak, aby ze stoku výpustným ventilem (spouští) 
ječmen na humno neb do vozíků sypán býti mohl.

Kohoutem vodním napustíme dostatek vody a počneme spouštěti s půdy 
ječmen v pramenu mírném, abychom o první účel namáčení k důkladnému odstra
nění prachu, lehčích travných semen, plev, osin, zuny, splávek se přičinili, za kte
rouž příčinou i v štoku samém za trvání namáčení sladovník pilně hřeblem mísí. **)

Po uplynutí 15 až 30 minut***) sebereme pečlivě plovoucí vrstvu zne- 
čistěnin lopatkou (lžicí) dirkovanou (dřevěnou neb ze železného plechu) do při
praveného koše z proutí nebo do putny opatřené dírkami, by voda dobře z nich 
skapati a stáhnouti se mohla.

Při větších, najmě čtverhranných stocích zatáhnou se splavky latí do 
jednoho kouta, aby dobře a rychle sebrati se daly.

Splavky vynesou se na valečku, tence se rozloží a až do času vyschnutí pilně 
se přehazuji. Nechají-li se v hromadě, zahřejí se a vzrostou na újmu své beztoho 
již nevalné ceny. Dobře jest nashromážděné splavky pozorlivě odsušit.

Hodnota splávek zvýsuje se, pakli v nich jsou i zrna luštinatá (hrachu, čočky, 
vikve atd.) a ovsa. Každý sládek však dobře učiní, nebude-li kup ováti, jak jsme 
již seznali, ječmenů znečistěných cizorodými přímětky. Nesvědomití obchodníci rádi 
splávek odkupují, jež pak přimíšením k ovsu výtečné zužitkovati dovedou.

Nejlépe poslouží splavky jako zob pro drůbež aneb i šrotovány jako tluč co 
přimíšeni na ku krmivu dobytku hovězímu neb vepřovému.

Čím lepší hodnotu ječmene kupujeme a čím lépe ho vyčistíme a rozdruŽíme, 
tím méně splavků při máčení vyplývá, i kolísá množství jich u normálných ročníků 
od V* až do 1%  dle objemu f ) .  Vzrostlý ječmen vykazuje tím větší množství splavků, 
čím vzrostlejší jest, a při spracování do 5— 6%  vzrostlého zvýší se množství splávek 
až na 4 '5% . Vzrostlá zrna plovou na povrchu a možno je dosti důkladně oddéliti, 
když takový ječmen při namáčení proudem velmi slabým a za pilného míchání do 
vody vpouštíme.

Po sebrání splavků nejlépe jest, vypustiti p rv n í  vodu ihned ze štoku. 
Výtok opatřen jest sýtem a kohoutem, u obyčejných zděných starých štoků 
jest otvor výtoku zahrazen čepem dřevěným, kolem něhož sýtový válec zabra
ňuje při vypouštění zrnu splynout! do kanálu.

•) Spodní vrstva promáčí se tíže, jsouc nejen obmezena v místě svém k potřebnému 
nadouvání, ale i v přístupu činitele podstatného — vzduchu Proto také pravidelné počne 
později pukaii (klíčiti), což jest na újmu šiejnOměmošíi vzrůstu.

**) Kde zavedena jest Gallandova pračka, jsou již prach, plevel a splavky odloučeny. 
Proud vody ženoucí se proti ječmenu suekem se posouvajícímu odděluje samočinné „splavky“ 
od jádra.

***) Abychom poskytli času k potopení mnohému dobrému zrnu, jež splývá s počátku 
nad voaou.

t)  Váha Ih l  kolísá mezi 26—28 h).
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Měnění vody při máčení řídí se hlavně dle teploty její. Teplejší voda vy
luhuje rychleji a vydatněji a také rychleji přechází v hnilobu (již v 10 až 12 
hodinách spatříme vyvíjení se plynů na povrchu první neb druhé vody jako 
znamení rozkladu), a budeme teplejší vody (9— 13° R.) dříve vypouštětí než 
studeué (2—3° R ). Rovněž vody tvrdé poměrně déle vydrží nezměněny, nebot 
víme, že vyluhují i méně ústrojnvch látek z ječmene.

Nejlépe jest měniti druhou vodu v 6 až 14 hodinách, třetí vodu ve 14— 
24 hodinách, čtvrtou vodu ve 24 hodinách. Je-li voda příliš studená (ku př. 
říčná v zimě), měníme poslední vody až i v 36 hodinách. *)

Af již přítoku vody se shora neb ze zdola použijeme, vždy budiž čerstvá 
„k propláchnutí14 ječmene při každém měnění, a necháme ji  rovněž stéci dů
kladně, k čemuž vůbec při každé vodě ze štoku vypouštěné bedlivě přihlížejme.

Po vymočení vyčistí se správně štok máčecí.
Trvání močení ječmene jest různé (33—72 hodin, ano áž 4 neb 5 dní, **) 

a řídí se hlavně dle teploty vody, dle teploty máčfrny a dle jakkosti ječmene. 
Bílé (nezmoklé a zcela bez deště sklizené) ječmeny vyžadují delšího máčení 
než zmoklé (žluté a nahnědlé). Vzrostlé pak ječmeny nejhltavěji vody přijímají 
a lehce přemočeny bývají.

Praktické známky domočení t. j. známky měkkosti jsou:
1. Když ječmenué zruo mezi prsty zmáčkneme, nesmí konce píchati; při

tom slyšíme prasknutí (plucha se oddělí od vnitřního zrna).
2. Přes nehet se dá zrno ohnouti (aniž se zlomí).
*) Máčírnu udrzovati v teplete 4—8° R. jest výhodné, a proto, kde jinak možno není, 

vytápějme místnosti, aby neklesla teplota dokonce snad až i pod 0°.
**) Karel Michel uvádí, že v jednom Mnichovském .pivovaře máčen ječmen i 6 dní, aniž 

byl přemočen. Máčel jsem již také 5—6 dní za nepříznivých a nepříhodných okolnosti, 
kdy voda 0° studená a nadto místnosti, kde stoky umístěny, byly proti mrazu nechráněny.

V následující tabulce znázorněna jest doba máčení v rozličných pivovarech za rfizných 
okolností a různých ročníků.
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3. Po prkně neb cihle atd. zanechává stopy přeříznuté zrno. Pravíme, že 
možno namočeným zrnem psáti, t. j. bílek jest kyprý (je-li mazlavý, tu jest 
již přemočeno). *)

4. Praktický sládek přeříznutím aneb překousnutím zrna pozná dle od
poru, zdali dostatečné vláhy si osvojilo, ba i pouhým stisknutím hrstě. Zvyk
něme si však důkladně o stupni domočení se přesvědčiti u více zrn (až 25—30) 
a ustaňme v namáčení, když většina domočena (při zboží, jež nestejně vláhy 
přijímá). U stejnoměrného uvidíme po přezkoušení
10 zrn, že stejného domočení dosáhla. Nedostatečně 
močený ječmen dosáhne ztěžka správného vzrůstu 
a tudíž i rozloučení na humné a musí se zavčas kro
picí konví vypomoci, dokud jest tak zvanou pukající 
hromádkou čili mladíkem. Později zřídka toto kro
pení pomůže. Nedomočený ječmen vykazuje práci 
„suchou," mdlou, kořínky jsou vláskové a žloutnou
co nejdříve (vadnou.) Obr. 127. p  obilka jeéná, m prfliřez

Toí by byl obyčejný způsob máčení (A) ječmene; Jg g
z uvedení ostatních způsobů poznáme, který z nich p̂ m6ra a6>.
vyhovuje nejlépe účelu tohoto processu.

B ) Způsob Poupěte spočíval v užívání živé vody, t. j . za ustavičného pří
toku čerstvé vody (přebytek na druhé straně štoku odtékal).**)

Ze své zkušenosti musím dosvědčiti, že ječmen tak máčený i v teplejších
měsících nepodléhal tak lehce zplesnivění.

C) Způsob Anglický. Ječmen máčí se ve stoku za častého střídání vody 
40—48 hodin. Když voda poslední se dobře stáhla, dopraví se do druhého, 
velmi nízkého štoku máčecího (couch), v němž Be srovná, avšak bez vody po
nechá (20 až 26 hodin) k dalšímu domočení.

D) Způsob Ballingův. Ječmen se namočí za pilného vylehčování způsobem 
obvyklým, po hodině seberou se splavky, voda první se vypustí a nahradí se 
čerstvou vodou, jež se vystřídá prodlením 11 hodin vodou třetí. Po uplynutí 
dalších 12 hodin, tedy celkem 24 hodin po namočení se vypustí voda a ječmen 
se vyhrne na humno, kdež se za pilného kropení (kropniceini) tak dlouho dělá, 
pokud nepohltil dostatečné množství vody; po každém předělání se ponechá 
hromádka v klidu jistou dobu, aby vláha dovnitř obilek mohla vuikati. (Balling.)

Povzbuzen výtečnou prací Ullikovou a porovnávaje znáiné a užívané způ
soby shledal jsem Ballingův a do jisté míry Anglický co nejsprávnější. Zejména 
v Ballingově způsobu jest vyluhování škodlivých extraktivních látek provedeno, 
kdežto vyluhování drahocenných součástek účinlivě a pokud možno zamezeno.

Domáčeni na hum ně  (Ballingův způsob) vyžaduje zručnou práci, avšak 
každý bedlivý sladák spřátelí se věrně s máčením, jež mu ve výsledku výtečném 
hojně se odměňuje za přičinění a namáhání poněkud zvýšené.

Provádím domáčeni na humně po třetí rok a shledal jsein následující 
výhody:

1. Poněvadž ječmen dlouho pod vodou neleží, slizký povrch se za krátký 
čas nevyvine aneb jen u nej menší míře. Ječmen vymáčený podrží zdravý jasný 
zápach (při domočeném ve štoku (a nepraném) znamenáme zápach „stokový," 
nepříjemný, nečistý, připomínající na zplodiny hniloby).

2. Aby voda stejnoměrně se rozdělila, potřebí častěji vymočenou hromádku 
(ječmene) předělávati. Tím získáme zvýšený přístup vzduchu k zrnkům ječmene, 
kterýž ovšem jen účinlivě probuzení k životu vegetačnímu urychluje a sílí,

*) Přemočený ječmen ztrácí na klíčivosti, pravíme: * ječmen jest utopen.u
**) Kde by přítok čerstvá vody ze spodu umístěn byl, lepší jest, aby celý ječmen 

musela prostu pováti
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což v praxi shledáme v pukání hromádky (viditelný to počátek klíčení) o 2 4  až 
48  hodin dříve nastalém než při ječmenu obyčejně domočeném. *)

3. Slad ve vzrůstu vyvíjí bezvadnou vůni ovocnou (okurkovou), jakou každý 
dobrý sladovník si jen přáti může na znamení zdravého průběhu sladlování.

4. Slad suchý vyznamenává se barvou přirozenější (bližší ječmenu), lesklejší, 
(podobný asi rozdíl, jaký jeví slady ve měkkých a tvrdých vodách máčené). 
Domáčené ve měkkých a méně tvrdých vodách mají vždy barvu zašedivŠlcu.

5. Umožňuje domáčení na humně i  v měsících teplejších spíše sladlování, 
kdy vody kropnicemi dodávanou si temperovati můžeme povždy dle přání našeho.

Nejlépe jest v teplejších měsících (září říjen, březen až květen) máčeti 
ječmen po 24 až 30 — v zimních 40 až 52 hodin.

Vody ze štoků pouštěti první hned, druhou v 6—8 hod., třetí ve 12 
až 16 hod., čtvrtou ve 24 až 30 hodinách.

Mnoho-li kropnicí se přidati má, závisí jako při obyčejném máčení od 
hodnoty ječmene, od teploty vody atd.

V normálném ročníku počítám na hl ječmene potřebné množství vody 
od 5 až 9 litrů, jež se rozdělí po hromádce stejně vždy před předěláváním, 
při čemž nejlépe výšku hromad na 15—20 cm  zachovati. **) Okamžik domočení 
poznáme dle obvyklého způsobu. Domáčení ječmene na hum ně vyhovuje nejlépe 
a nejsprávněji jako  příprava k nejdůležitějšímu oddílu práce sladovnické: ku 
slad ován í ječmene. — Rovněž výtečné domáčení ječmene ve štoku poznáme 
v důkladnějším ještě způsobe Heindlově.

Výhodnější p ra n í ječmene, jak jsme již příležitost měli podotknout!, jest 
po namočení jeho. Utvořený slizký povlak lehce tak odstraníme a s ním i sou
části prachu (zemité a plísňové).

K účelu tomu poslouží výtečně samočinné pračky a  Mé*ze.
Větší pračka sestává z delšího žlabu plechového, kterýž pod štoky zavěšen 

bývá. Uvnitř žlabu nalézají se šikmé plochy z pleGhů střídavě dírkovaných a

*) Tabulka o vzrůstu obyčejně domočeného a  pak domičeného ječmene.

Gm»oo
a
p

Obyčejně domočený ječ
men (ve 57 hodinách, ve 

vodě teploty 6°E).

Domáčený ječmen na bumně. 
Ve vodě trvalo máčení 80 ho

din (teplota vody 6°R). 
IL Poznamenáni.

op<
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zrn
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1 zrn 
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lých
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cích

zrn
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2.

3.

4. 

6.

100

100

37*3

3

62-7

27 70

100

39-6

6 8

2*4

60*4

29

10*8

i
1

64*2

86*8'

Obyčejně domáčený (][.) byl 
předělán 15krát, domáčený 

na humně (II.) 22kirát. 
Ječmen domáčený požado
val ještě pro hl 8 litrů 

vody.

6. 2-8 7*2 90 — — —

8 . 2-6 4 93*7 2 2 96

**) Ja k  nestejní přijímojí vody ječmeny různých jakostí při stejném domočení, toho 
na příklad uvádím, že
1 hl ječmene suchého, výborně sklizeného požadoval příkropek na humně ještě 9 1 vody.
2

n j)
n rt
*  T)

n n » ff tí
„ poněkud zmoklého při sklizni „ „
„ „ vzrostlého (1—2 zrna na 1000) „
m „ ale velmi suse sklizen. *

do 4% zrostlého

63 l 
i  ín „ 
4 í „ 
4-5 l „ 
2-71 .



plných. Naproti dírkovaným umístěny jsou výtoky vody silně proudící skrze 
vrstvu ječmene po šikmých těch plochách se posouvajícího. Voda špiuavá vy
téká pod posledním dírkovaným plechem do kanálu (pomocí trubovodu). Pro
praný čistý ječmen spadá bezprostředně s pračky na humno.

Pro stoky máčecí, kde se musí ječmeu lopatou na humno vyhazovati (jež 
jsou v humně samém na dlažbě založeny), dostačí kratší pračka, která i při 
straně stoku připevněna býti může (viz obrazec 128.) rez podélný a pohled 
se strany.

Šikmé plochy v žlabu pračky krátké umístěny jsou s ohledem na menší 
prostoru jiuak, než v dlouhé pračce.

Další pračky známe v přístrojích Ed. Hrubého, jež zároveň co máčecí 
stoky ano i k celému pochodu sladování upotřebeny byti mohou. Hrubý stří
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davým účinkem vzduchu a vody docílí energické probuzení vegetativní síly zrna, 
rovněž jako dříve před ním navrhoval Josef Heindl (r. 1876) rnáčeti a práti 
ječmen v bubnu ze železného dírkovaného plechu zrobeného (velikosti různé 
na 20—70 hl atd.) a který v praxi v pivovaře Chrudimském výtečně se osvědčil.

Obr. 128. Prfiř*-z krátké pračky UvčiŽené méřitko), i> přitek vody, jež rozdělena ve pračce, 
by na. třech nustech vydatné propíraia, v' výtok špinavých vod.

Buben máčecí spočívá a otáčí se na kolečkách okolo své osy, kterou tvoří 
dírkovaná roura přivádějící vodu potřebnou k namáčení. Voda se připouští ob
časně, a sice dle potřeby; z prvu necht se ječmen důkladně vypere aextrak- 
tivných látek zbaví, pak jen tolik vody připouštíme, mnoho-li k domočení je 
čmene stačí a potřebí jest. Heindl pojal úkol spočívající v návrhu Ballingově, 
by vyluhování extraktivných látek a máčení (za přístupu vzduchu) od sebe od
dělil, což se mu i plně zdařilo.

Prací a máčecí tento přístroj rotační později (r. 1878) zlepšil a provedl
Kronika prie*. Dii V, 3 1
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z něho sladovadlo vzdušné či pneumatické, o kterém se na příhodném místě 
obšírněji zmíníme.

Máčení ksladovadlu tomuto však pozměnil, a sice doporučuje nízké vál
covité stoky ze železného plechu s dvojitým dnem (vnitřní jest jalové t. j. 
z dírkovaného plechu) a spojené s ventilátorem, jehož prostřednictvím proudění 
vzduchu vrstvou ječmennou provádí.

Heindl doporučuje rovněž, aby ječmen 20 až 30 hodin nechal se pod vodou 
(za měnění vod po obvyklém způsobu). Když se spustí poslední voda, profouká se 
ječmen pomocí ventilátoru důkladně, a když zrno na povrchu osýchá, přikropuje 
se občasné dotud, pokud zrno dostatečně namočeno není. Střídavý účinek vzduchu 
a vody jeví se v rychlejším klíčení. Ječmen sevymáčí již co pukající hromádka.

Přístroj Hrubého sestává z jednotlivých válcovitých neb hranolových ná
držek, z dírkovaného plechu zhotovených; po délce rozděleny jsou radiálnými 
příčkami v oddělení, aby vzduch, vlhkost, zima a teplo ze všech stran na ječ
men (neb slad) účinkovati mohly. Velikost jejich jest vyměřena od 50 ho až 
1 hl (64—70 ko\ přičemž ohled vzat na zvětšení objemu zrna při máčení (a 
klíčení). (Každá obilím naplněná nádržka váží 75 až 100 /co, tak že s ní dva 
lidé pohodlně manipulovati mohou.)

Ve zvláštním stojanu spojí se 12 až 14 a více těchto nádržek pomocí 
řetězu tím způsobem, že jednotlivá nádržka kolem své vlastní osy otáčeti se 
dá, ale všechny vzhůru i dolů (po způsobě Otčenášků) pohybovati se dají.

Hrubý naplní ječmenem čištěným a tříděným nádržky jednotlivé, jež se 
upevní do lůžek na šesti- neb osmihranných kolech, kteráž ve štoku máčecím 
postavena jsou, a sice tak, že polovina ve vodě, polovina ve vzduchu se nalézá.

Jednoduchým otočením nádržek v libovolných obdobích okolo vlastní osy, 
jakož i všech nádržek pohromadě okolo hranatých kotoučů, se ječmen náležitě 
promíchá, provětrá a propírá. Domáčeni děje se tudíž za střídavého účinku 
vzduchu a vody.

iSteinecker pořídil dva stoky máčecí ze železného plechu, formy válcovité, 
ve středu svém se dnem kuželovité založeným, tak že tři čtvrti celého obsahu 
samočinně ze štoku při vypouštění vysunouti se musí.

V prvním štoku, jenž umístěn nad humnem, máčí se ječmen 24 až 30 
hodin (za obvyklého měnění vod) a vypouští se pak napolo máčený do dru
hého štoku zavěšeného (na traversách) v místnosti sladovny. Transporteur šne
kový mezi prvním a druhým štokem jest zároveň pračkou*); silný proud 
vody vypírá posouvající se ječmen.

Výhoda tohoto přeplňování do druhého (spodního) štoku spočívá v do
cílení stejného promočení, neb vrstvy ječmene posunují se v obráceném pořádku 
z jednoho do druhého, tak že v spodním štoku svrchní ke dnu a spodní vrstvy 
na vrch se ukládají.

Zde jest povšimnuto nedostatků našich obyčejných štoků: vylehčování 
nahrazeno přesouváním ze štoku do štoku a praním se očištuje zboží od sliz
kého povrchu a prachu atd. Troufáme si připomenouti, že by spodní štok 
lépe a účelněji posloužil jakožto štok domáčecí (couch) po způsobě Heindlově 
občasným příkropkem a za přístupu vzduchu (ventilátorem skrze vrstvu ječ
mene hnaného), aby i vyluhování drahocenných součástek se zamezilo a tak 
proces se rozdělil na výkon vyluhování extraktivných látek a vyčištění zboží 
napolo močeného a domočování bez dalšího vyluhování.

Dnes snažíme se vyhoveti našemu 'přesvědčení, že před správným klíčením 
musí i správné, promyslné máčení předčházeti.

*) Špinavé vody odtékají kohoutem výpustným a k němu připojenou trubkou do kanálu.
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Sladování (klíčení).

Průběh máčení poučil nás o vzniku života rostlinného t. j.  počátku klí
čení co čistě fysiologického procesu. Zrnko účinkem vláhy, vzduchu a tepla 
počne „dýchati“, zárodek přijímaje rozpuštěnou potravu prostřednictvím vody, 
za vyvinování kysličníku uhličitého a vody tvoří první buňky nové, ústroje 
zárodku se zvětšují, pochva kořínků proráží pluchou a zjeví se nám co bílé 
očko (pravíme: ječmen npu k á “)  a tak viditelné znamení růstu či klíčení mů
žeme spozorovati. Zvýšeným pak vzbuzením síly vegetační vyprostí se puknutím 
pochvy tlačící se kořínky (v počtu napřed 2 až 3, pak 4 —5 i 6) jež jemnými 
chloupky opatřeny jsou a z buněk velmi jemných se skládají. Kořínky (klíčky) 
jsou ony ústroje zrna v přírodě, jiiniž se přivádí potřebná potrava z matičky 
půdy zemské vyvinující se bylince.

Kdežto kořínky mimo zrno se vyvíjejí (obr. 131 ab), tu Šidélko zárodku 
(obr. 131. efgh) roste současně opáčným směrem, pi-orazivši osemení mezi oplodím.,

Obr. 129 P o d é l n ý  pr f l řez  z r na  l U d o v é h o .  a k*»nnek vyvinutý, b kořinek právě vyriistajioí, 
c  střed zárodku, d  obal zárodku, t/gh  pírko £1 řidélko, i bílek škr ohnutý, k ogemeoí a oplodí, l  plucha,

m  fiiétinfc bastilná, n  rýha.

pod pluchou. Vzrůst šidélka, jejž možno zřetelně pozorovati pouhým okem na 
ploché straně zrna (proti rýze) — podává nám příležitost pozorovati bedlivě 
jeho vývoj jako nejplatnější znamení průběhu a účelu sladovní práce, t. j .  jak 
postupuje ždaná proměna bílku.

Šídío (pírko) skládající se z lístků kornoutovitě na sebe uložených jest 
budoucí stonek klas rodící— jedním slovem budoucí rostlina. V přírodě tudíž 
proráží sídlo konec osinový zrna a ničím neobmezeno jsouc prodírá se nad 
povrch zemský a vítá své bratry a sestry oděné v slavnostní zelený háv jarní 
co znamení naděje na budoucí bohatou sklizeň.

I pro sládka, jak jsme již podotkli, jest zdárný vývoj sídla obrazem na
děje budoucího požehnání klopotné práce, avšak sládek musí v pravý čas vývoj 
sídla obmeziti, pírko nesmí zrno proraziti, ježto stačí vyvinutí jeho do po
loviny až do 3/4 délky zrna dokonale, by obsah bílku žádoucí proměny či roz
loučení doznalo, v kteréžto době i klíčky (kořínky) vzrostlé jsou v délce zrna,

31*
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ano zacasté přesahují rozměr tento. Tak změněné zrno ječné přechází v polotovar 
pivovarský, z ječmene povstal slad syrový.

Pochod vzrůstu způsobil hotovou revoluci ve složení zrna a také již pouhým 
rozštípnutím obilky sladované prostým okem seznáme na povstalém lomu, že 
místo vazkého, mezi prsty se žmolícího, houževnatého bílku spatříme kyprý 
sněhobílý, ja k  popel sypký a lehce se roztírající, za pocitu velmi jemného, po
znáváme ono rozloučení obsahu zrna ječného, jež skytá možnost plného vy- 
užitkování k účelu pivovarnickému. Bližším zkoumáním shledáme, že díl sou
částek se mění ve své povaze, jiný že spotřebován k vyvinutí klíčků a pírka, 
a jsou to ovšem hlavně bílkoviny, jež plnou mysl sladovníka zajímají, přetvo- 
řujíce se částečně ve fermenty (kvasiva) *), jichž vlastnosti v pivovarnictví ve
škeré konání nejen provázejí, ale jemu i v čele vévodí.

Měli jsme již příležitost ziníniti se o veliké důležitosti diastásu a na
hlédneme, že čím bohatší slad na diastás, t. j. čím správnější bylo sladování 
{předpokládajíce surovinu náležitých vlastností), tím lepší slad, tím jistější zá
klad si vyrábíme**).

Účinku druhého kvasiva peptásu (či rostlinného pepsinu) připisováno 
zprostřednictví první výživy zárodku zrna. Bílkoviny v ječmenu obsažené ne
jsou schopny diosmose, avšak vlivem peptásu promění sevzáživné, v diosmo- 
tické, v kteréž povaze pojmenovány jsou peptony a parapeptony***)

Novější výzkumy však popírají i přítomnost peptásu ve sladu (Dr. C. Krauch) 
a rovněž ovšem nepostihnuto peptonů v nonnálném sladu (Dr. Fr. Ullik). Pepto- 
nisace nastává teprve při vaření piva.

První proměuou bílkovin účinkem vzbuzené životní síly zrna tvořící se 
krystallinické amidy f )  jsou nejplatnější a nejprvnějsí potravou buněk zárodku. 
Amidy prostupují blány (membrány) buněk nepoměrně snadn&ji jak peptony 
(a parapeptony) ff) .

Na diastás jakožto na látku cukrotvornou již (r. 1882) Francouz Dubrunfaut poukázal, 
připravili jej pak prvně Payen a Persoz r. 1833, v stavu prostočistém ale dosud přese všecko 
úsilí znamenitých chemiků vyloučen nebyl.

Slad f f f )  vyválený a kořínku zbavený se rozetře co nej dokonaleji a louží se po několik 
dní za studená silným lihem (95%). Po té se zcedi vše a zbytek na cedidku suší se na 
vzduchu; suchý tento zbytek se smísí se studenou vodou překapovanou a ponechá se po 
celý den v láhvi zahrazené, načež se procedí nejprve hustým šatem vlněným a pak fran
couzským cedídkem papírovým. Procezenina třepá se v láhvi zahražené s étherem(4/_ pro- 
cezeniny a étheru); na povrchu kapaniny záhy se vyloučí éther a s ním hmota bělavá, 
klkovitá. Vrstva této bílé huspeniny se vpraví pipetou aneb násoskou do baňky skleněné 
a do láhve znova se přilije éther, třepá se, opět se vyloučí ona vrstva huspenitá na po vrch atd. 
Všechny vyloučeniny huspenité třepají se teď o sobé v baňce zahražené a po krátkém ustání 
se slije z nich éther; na zbytek se nalije voda překapovaná, v níž se onen bílý rosol roz*

*) Fermenty či kvasiva jsou ústroj né dusíkaté, bílkovinám podobné látky, velmi slo
žité, dosud málo známé, pro velkou a lehkou proměnlivost jakož i pro dosud nepřekonatelné 
obtíže, dnsíci jich v čisté povaze. Známe zplodiny jich účinku, avšak způsob jak se tvoří, 
zůstává nevysvětlen. (Významných prací podali Hůfner, Musculus, Brown a Heron, Kjeldahl, 
Konig, Wittig, Zulkowski a j .  v.) Při kvašeni poznáme ještě dalších fermentů, jež na rozdíl 
od těchto jmenujeme fermenty organisovanými (útvarnými) naproti neútvarným (diastásu, 
peptásu, pepsinu, invertínu, emulsínu atd.). Všechny fermenty i ve velmi skrovné částce 
jeví účinek patrný.

**) Dle Kjeldahla zvyšuje se vývoj diastásu pokračováním vzrůstu. Při klíčení sladu 
trvajícím celkem 8 dní, dosáhue v 5tém a 6tém dni nej vyššího stupně.

***) Podobný pochod sledovati můžeme při výživě živočichů. Bílkoviny, jak v zažívací 
ústroje přicházejí, nemohly by membrány jich pro stupo vati, kdyby v žaludku se nalézající 
ferment pepsin nedal jim povahu diosmotickou, měuě je v peptony a parapeptony, jež te
prve takto schopny jsou, jako výživa vlastní posloužiti. 

f) Asparagin, leucin, tyrosin atd.
+f) Dr, Lowe poukazuje k tomu, že matička (t. j. zárodek) přijímá asparagin conej- 

prvnějéí potravu. Amidy nalézáme ve skrovném množství již i v ječmenu. Z rozboru vzrostlých 
ječmenů na poli a sladů patrně sledovati můžeme jich postupné přibývání pochodem vzrůstu, 

f t f )  Z „Nový Poupěu str. 151.



pustí. Roztok ten se lije ve sporém proudu do líhu silného (96%) za pilného míchání; vy
loučená sedlina bílá se zcedí a usuší se po té pod zvoncem vývěvy.

Takto připravený diastás je beztvamou hmotou, bílou, nevonnou a nechutnou, ve 
vodě studené bobtná a rozplývá se povlovné, za mírného oteplení rychle. Vodný roztok péní 
silně, třepá li se jím, a červení slabě modrý papír lakmusový. Z tohoto roztoku vylučuje 
se diastás částečně varem, dokonale étherem, lihem, tříslovinou a jinými přísadami. Také 
slabé kyseliny, jako mléčná, jej vylučují částečně. Žahřívá-li se suchý diastás při vyšší te
plotě, pozbývá z části své rozpustnosti ve vodě a to tím více, čím rychleji teplota stoupá 
za sušení a čím značnější výše dosahuje. Nejdůležitější vlastností diastásu jest, že za pří
tomnosti vody i již za teploty obecné*) proměňuje škrob postupně na škrob rozpustný, pak 
amylodextrin a dextrin, posléze — a to z větší části — na cukr sladový (maltosu). Při do
statečném množství diastásu může škrob všechen proměněn býti v maltosu, však za dobu 
dlouhou, čehož v praxi upotřebeno býti nemůže, a nalézáme,tudíž v sladině vedlé maltosy 
(cukru sladového) ještě i přechodní sloučeniny (dextriny). Účinek diastásu stupňuje se dle 
zvýšení teploty až do jisté meze, pak se umírňuje, až se konečně ničí. Nejsnadněji a v nej- 
kratším čase účinkuje za teploty 48°R (60CC), za to varem (75 až 80°C) diastatická síla se ničí **).

Proměna škrohu v přechodní sloučeniny dextrinů až cukru stává se za přijímání vody.
Účinek diastatický oslabují větší množství kyselin, žíravin, různých solí a líhu.

Přihlédněme blíže k nastalé proměně součástek zrna ječného.
Proteinových (bílkovitých) látek rozpustných musí v sladu přibývati prů

během sladování na ujmu nerozpustných, v celku však v zrně ubývá bílkovin 
vůbec, (část přechází v klíčky ***) a část ve způsobě vzdušném (okysličením) mizí.

Dle Johnových výzkumů, obsahoval-li slad z ječmene 10*81% bílkovin (tedy normálně), 
shledalo se ve sladu z něho vyrobeném, zvolna rostlém 8*45%, čerstvé rostlém 9*07%.

Škroboviny ubývá značně, a sice část spotřebována — unikajíc ve vzdušné 
způsobě zplodin okysličení: vody a kysličníku uhličitého — při vzrůstu klíčků 
a šidélka, k tvoření buničiny (cellulosy), část promění se, jak již víme, účinkem 
diastásu v dextriny a cukr sladový. Ztráta škrobu páčí se na 4 až 5*2%.

Tuku ječného ubývá značně dle vzrůstu rychlejšího či pozvolnějšího (20 až 
30% ) a přetvořuje se na novou látku zápachu příjemného, aromatického.

Minerálných součástí rovněž značně sladováním ze zrna ubývá, přestupují 
hojně v klíčky a zvýšují tak hodnotu tohoto odpadku sladovního zejména obsa
ženými fosforečnany, čím ovšem způsobují za to citelnou ztrátu v obsahu po- 
pelnin sladu potřebných k výživě kvasnic, načež patřičný zřetel při vyvinutí 
jich bráti musíme.

Buničiny přibývá na útraty škrobu vyvinutím pírka a klíčků f).
Tolik nám třeba věděti o změnách součástek zrna sladováním nastalých, 

musíme však plnou pozornost věnovati ještě dále i součástkám, jejichž výzkum 
dosud sice ukončen není, ale jež jeví případně nemalý účinek na průběh další; 
jsou to kyseliny volné či kyselost (acidita) sladu.

Veškeré volné kyseliny (mimo kyselinu uhličitou) jsou ústrojné slouče
niny, jež přicházejí ve sladu syrovém, zejméua ve vodě se rozplývající kyselina 
mléčná a tříslová, pak asparagová, mravenčí, jablečná, jantarová, octová, má- 
selná (ve vodě nerozpustné pak ještě hordeová, palmitová, laurová atd.).
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*) V ječmenu se nalézá ve skrovničkém množství, bohaté obsažen jest v sladu a účin
kuje v něm částečné již za sladování (viz rozbor sladu).

°*) Viz stať o vaření piva.
***) Jsou to hlavně bílkoviny, jež podmiňuji výživnost klíčků jako hledaného odpadku 

pivovarského a známého pod jménem rkvět sladovýu.
+) Nejlépe můžeme v následujícím rozboru (dle Steina) vnitřní změny v zrně pozorovati: 

ječmen válený slad syrový sušený slad klíčky
D  A^/Txiio t n t r n l i  K t lb A v in  1 "OKQ 0 *1  3 1  1 'Q fiK  1

U lir v u n u  • • JL AUU A XU 1 *  v u v  *• ̂  v>f v

Nerozpustných „ . . 10 938 9*801 9*771 14*738
Buničiny................................  19*864 16*676 18*817 35*686
D extrinů................................  6*500 7*559 8*232 --------
Tuku  .....................  3*556 2*922 3*379 --------
Extraktivných látek . . . 0*896 4*000 4*654 — -—
Škrobu.....................................  54*282 51*553 50 876 — —
Popelnin..................................  2*421 2*291 2*291 9*246
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Pro nás má důležitost souhrn volných kyselin, ježto množství (najmě 
kyseliny mléčné) při várce obmezuje působnost diastásu. Delbriick uvádí vý
sledek zkoušek v tomto směru slovy:

. .  jako diastás vysokou teplotou ztrácí na působivosti a ještě vyšší 
úplně se ničí, tak i mírná přísada kyselin částečně ho oslabuje, větší dokonce 
umrtvuje.11

Množství kyselin jest závislé nejen na jakosti suroviny, ale hlavně i na 
jakosti práce při sladováni.

Prof. A. Bělohoubek *) uvádí obraz stálého přibývání kyselin při výrobě 
sladu, ječmen choval kyselosti 0337, slad syrový z něho vyrobený 0589, (su
šený 0952) v percentecb kyseliny mléčné.

Čím vyšší teplota při sladování, tím i větší acidita sladu. Tak na př. 
shledal Bělohoubek v sladech z téhož ječmene vyrobených: ve sladu lednovém 
0-3216%, dubnovém (za teplejších okolností) a v květnovém 0‘552ř>°jo
(počítáno na slad vody prostý).

Zvýšení acidity shledáme pak vždy při sladu sušeném, a v tom spočívá 
dále nebezpečí vlivu na hodnotu kyselosti stírek, břeček, sladin a mladin.

Jedním slovem: kyselost sladu náleží rovněž na vrub ztráty sladováním 
povstalé, a jest tím citelnější, že v následcích případně škodu způsobuje. Tak 
Mnichovská výzkumná stauice pivovarská**) poznala, že při ociditě
stírky (t. j .  při vaření piva) nastává ovšem pro praxi nevýhodné zmenšení 
zkvasitelné hmoty, mimo to ale u sladů při nižší teplotě odsušených zase zvý
šení součástek popele a množství dusíku (t. j. látek) a tu právě
zvýšeně množství bilkovitých látek musí ohrožovati valně čistotu výrobku, načež 
prof. Bělohoubek vícekráte příležitost měl poukázati.

Všechny tyto změny účinkem vláhy, tepla a vzduchu (kyslíku) v zrně 
sladovém povstávají tudíž za ztráty obsahu, kterouž úbytkem neb ztrátou sla- 
dovní jmenujeme ***).

*) Časopis pro průmysl pivovarský r. 1879 str. 151. „O stanovení acidity v ječmenu 
a sladu".

**) Zeitschrift fiir das gesammte Brauwesen 1880 str. 638. Abychom si mohli učiniti 
pojem o účinku, uvádíme příklad z práce této. Litovati jest tu, že kyselost ječmene ani 
sladu samého určena nebyla a že zajisté nemalého vlivu na výsledek jeviti musela.

Přísada gramů1 Ve 100 dílů sušiny sladné přešlo v mladinu
mléčné kv~i* Proteinových
sehny na Extraktu látek popele

50 g sladu (bilkovitých)

Slad z českého ječmene, 0 75*49 2*39 1-11
4 měsíce uložený 92% sušiny 0*058 75 95 2-54 1-18

(„na bledo" odsušený). 0 180 76-32 2*81 1*34
0*296 76*32 311 1-44

Slad z bavorského ječmene, 0 70-76 3*61 1*12
vzatý po odsušení z hvozdu 0 032 70*89 3-71 1*19
95*55% sušiny (barevný slad, 0 066 71*21 3*72 1*25

vysoko dosušený). 0*240 71*29 3-86 1*39
0*400 69-79 3*78 1-46
0*600 67*49 3*74 1-40

Slad z elsaského ječmene, od 0 8110 489 1-2*2
ležený 89%  sušiny („na ble- 0032 81*10 4-76 1*23

dou odsušený) 0 066 81 31 5-28 1*30
0 240 83-36 5*49 1*50
0*400 77-05 4-88 1-61
0*600 73 38 4*61 1-46

***) Počítáme úbytku při máčení (vyloužením) 1%, při klíčení 6 až 8%, na klíčky 
(květ) 3*3 až 4 5%  (mimo splavků 0*5%—2*5%) dohromady tedy vlastním sladováním 10 3 až
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Dnešní sladování obecné směřuje k výrobě sladu, která by ztrátu tuto 
co možná a) uskrovnila a b) co možná promyslně provedla s ohledem na vý
hodné a potřebné změny a naopak s ohledem pilným na škodlivé následky, 
jež zbytečně ztrátu přivádějí.

Ukol sladování spočívá v tom, aby výrobek — slad syrový — vykazoval 
bílek sypký, rozloučený, by šidélko nejvýše do 3ji  délky zrna povyrostlo, by 
kořínky vyvinuly se co možná stejně bohatě zakroužené, v počtu 4 až 5, při
měřeně dlouhých, (v délce zrna nebo o málo delší), živé bělavé barvy se žlu
tavými konečky, a konečně by slad vůně bezvadné, čisté, jasné, ovocné značil 
průběh normální práce.

Ječmen máčený přináší první podmínku klíčení — dostatečnou vláhu — 
sebou, když jej dopravujeme z máčírny v místnost prostory klenuté sladovny 
a práci (humna), kde klíčení za přístupu vzduchu, udržování přiměřené teploty 
lidskou svůj průběh prodělává.

Na sladovně dobře založené požadujeme, aby byla chráněna proti účinkům 
tepla a zimy, t. j.  aby udržovala co možná stejnou teplotu.

Nejpříznivější teplota jest od 6 do Í0°R  (klíčení pak trvá 10 až 8 dní), 
pod 6° zdržuje se průběh klíčení bezúčelně, nad 10° opět příliš se urychluje 
(6 až 7 dní) a vývoj plísně na poškozených neb nezdravých a neklíčících 
zrnech se podporuje. Teplota 13°R jest již nejkrajnějši a musí se s obzvláštní 
pozorností pracovati, ač s vyhlídkou na zboží ne bezvadné *).

Kde tudíž toho poloha pivovaru dovoluje, pořídí se sladovna celá v zemi, 
aby tak co nejlépe stálá teplota udržovati se mohla. Jinak většinou hledíme 
alespoň polovinu v zemi založiti (jakožto ochranný plášť), kdežto ostatní zdi 
isolovaně t. j  se vzdušnou prostorou se staví.

Poněvadž hojné vypary vodní **) obyčejné stropy by poškozovaly a časem 
zničily, jsou humna všeobecně překlenuta. Výška profilu klenutí kolísá mezi 
3 až 4 metry, a tu vzhledem k tomu, aby snáze podporovalo se provětrávání, 
jakož také aby zamezila se spíše změna teploty, voliti jest lépe vyšší humna. 
Klenutí spočívá nejvýhodněji na železných sloupech, hlavně již pro úspornost 
plochy k sladování. Zděné sloupy překážejí rozměry svými i v práci obtížnějším, 
rušivým „obděláváním" sladu kolem rohů.

Dlažba, jakožto hlavní podklad pro močený ječmen a jeho klíčení, jest 
důležitější stránkou humna. Nejlépe se osvědčily výtečné dlažice Solenhofenské 
a Kehlheimské (jirský vápenec) z Bavor***), pak dovedně pořízené polití ce
mentové, ač dobře poslouží i silně vypálené cihly z mastné hlíny (v žáru po
čátečného slévání se); cihly takové vydávají zvonivý zvuk při uhození. Za pod
klad dlažby jest nutno (kde není přirozené vrstvy zemské prostupné vlastnosti) 
založiti vrstvu říčného písku, na níž pak dobře a stejnoměrně 10— 12 cm vy
soká vrstva hlíny se upěchuje. Podklad takový nepohlcuje vláhu, a klíčení 
zdárně může prospívati, nebot dlažba a podklad náchylný ke vnímání vody

137,%  (mimo splavky). Při sušeni sladu připadá k tomu ještě rozdíl vláhy ječmene a sladu. 
Slady sušené mívají 2 až 3%  vláhy (avšak nedokonale odsnšené i 5 a 6 a i více % ). Celkem 
tudíž kolísají krajní hodnoty ztráty úhrnné při sladování 108—16%  

rozdíl vláhy ječmene a sušeného sladu 10 —10
Celkem 20 8—26% dle váhy.

*) Teplota humna stoupá ovšem teplotou vyvíjející se při klíčení samém, a tu ovšem
tioVifn 1 QOR Horlit vr ctyittcIn tnmtn V míoípípli ří řiinii nňlfdv i BřPínn rtalr Hiihnn a hcířrn
bVUUtU AU X V DlIHUU V O IU JO IU  VUU1VV4 * IUV^V>Vi> 1 “ t l i l *  J M U1 V U llU j U U ^IILI U u.1 VliUU

třeba regulovat! teplotu humna včasným provétráváním, kdy tomu zevnější počasí nejlépe 
svědčí. (Ráno neb večer).

**) Dle Dr. Schultze ze 100 Hl ječmene odpaří se průběhem sladování asi 6-75 Hl 
vody. V tom počítána ovšem již i voda klíčením (okyeličením) povstávající a unikající.

**°) Dlažice tyto (jinak drahé v ceně) rády popraskají, když jak obyčejně dodáváuy 
jsou v síle 8 aě 372 cm, a to tím spíše, čím nesprávněji položeny byly. Nejlepši síla (tlouštka) 
dlažic jest 4 až 6 cm.
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tvořil by poměry sladování poškozující, ježto by průběhem klíčení podistatué 
podmínky, nevyhnutelné vlahy se nedostávalo. *)

Povrch dlažby musí byti hladký, bez skulin, případně spojovací spáry 
buďte (raději širší než užší) dobře vyhlazeny a trvanlivě dobrým cementem 
vyplněny. Sklon musí býti tak zařízen, aby každá část dlažby určené pro jisté 
množství ječmene (jedno polití či hromádku) se důkladně umyti (vyčistiti) dala, 
když slad zralý syrový vynesen byl k sušení, aby čerstvá hromádka rozvežena 
byla vždy jen na podklad vzorně čistý**).

Velikost humna řídí se způsobem a množstvím výroby sladu. Pro jeden 
hektolitr ječmene počítáme 16  až 2 m2 potřebné plochy; počítáme-li dále 8 mě
síců za dobu sladování (od října do května) tudíž 240 dní, stačí 2 m2 za dobu 
tu (při trvání vzrůstu 8 až 10 dní), přibližně na spracování 24 H l ječmene 
(t. j .  plocha se využitkuje 24krát).

Potřeba světla denního vrcholí vlastně jen v tom, by na práci za dne 
umělým světlem plýtvati se nemuselo.

Zrnu ječnému zajisté nej přiměřenější jest zamezení účinku paprslků slu
nečních — kdy v zemi bez nich zdatné zklíčí v bujné osení — a tak i my 
sladovníci obmezujeme přístup světla buď zasklením barevnými ('modrými) skly, 
neb jednoduše okno šmolkou smíchanou s vápnem zamodříme, neb zavěsíme 
okna plátěnými záslonami volné visícími, tak že buď modravé neb obyčejné 
šero v sladovně příjemně oka se dotýká. Dosud nejvíce se chválí okna s modrým 
sklem, jež na vývoj pírka příznivě úČinkovati mají***).

Nej důležitější stránka úpravy sladoven — však dosud žel že obyčejně ne
dostatečně provedená — jest možnost důkladného provětrávání.

Vláhu potřebnou dáme zrnu máčením, tož i pořídíme co nejlépe prostor 
chráněny a temperovaný, v němž též o přístup — a to hojný — čerstvého vzduchu 
se postarat! musíme, nebo bez tohoto činitele mocného nelze si dýchání, a tedy 
ani vzrůst (klíčení) poinysliti.

Větráním odstraníme pak i zplodiny dýchání zrna klíčícího: vodní páry 
a kyselinu uhličitou. Poslední zejména, jsouc těžší než vzduch ( l l ..krátě), udržo
vala by se naa hromádkou a zamezujíc přístup potřebného kysiiku oslabila 
(ochromila) by život vzbuzený.

Vzduch Čerstvý přivádíme kanály ventilačními (průduchy větracími), zka
žený odvádíme větracími průduchy v klenutí neb blízko pod klenutím umí
stěnými, jež obyčejně pod neb i nad střechou vybíhají. Oba průduchy opa
třeny jsou klapkami neb dvířky sloužícími k řídění větrání. Počet a velikost 
(lépe více a větší, spíše 40—60 cm v rozměru uež jen 20—30 cm) závisí na 
prostornosti sladovny.

*) Sladovník praví pak, že humno Ppálí“. Hromádky příliš vysýchají a dospívají v slad 
nedostatečné hodnoty. Nedostatek vláhy jest zrovna tak se škodou jako přebytek. Slady 
z ječmenů málo močených nebo na humně průběhem sladování vysýchající, dávají mladiny 
chudší na maltosu (na cukr sladový), a tudíž mladiny anormalné.

**) Sklon ovšem musí založen býti tak, aby snad do sousedních hromad veden nebyl, 
od každé mnsí ke kanálu odváděcimu sméřovati. Takové výtečné a jednoduché rozdělení 
si pořídíme, když jednotlivá polití ohraničíme lištami z cementu zdělanými, asi 3 až i  cm 
vysokými (průřezu tvaru trojúhelníka). Aby cement dobře zachytil, zasekají se příčné rýhy 
do dlažby. V humnech nové postavených jsou tyto hranice utvořeny proti sobě střechovitě 
vyzdviženými dlažicemi.

***) krt. Farský vypisuje výsledek zkoušky účinku různobarevných skel na průběh klí
čení a shledal, že sladováním přibývá rozpustných bilkovitých látek a to, jak se podobá, 
měrou takovou, jakovou přibývá paprslků větší lámavosti či lučebně činných; vedlé toho 
muselo by pak světlo oranžové působiti lépe červeného, světlo žluté lépe oranžového, modré 
vydatněji žlutého a fialové nejlépe. V praxi dává se přednost modrému proto, že jest la
cinější a sytější fialového. Výsledek zkoušky byl:

v ječmenu v sladu za tabuli za žlutou za fialovou 
bezbarvou

Rozpustných bílkovin 1-1075% 21117%  221fe% 2 3005%



Kde nedostává se těchto nevyhnutelných pomůcek, vypomáhá si praktický sládek 
větráním okny. Tam kde okna založena jaou bezprostředně pod klenutím, poslouží samy 
sebou a nejlépe jakožto větrací průduchy. Okna tato výhodně v železném rámci k otví
rání a zavírání účelně zařízeny bývají (pomoci kladek a drátu).

„Čistota pul zdravíu platí zejména i pro pivovarnictví, ba u zvýšené míře 
než kdekoliv jinde, a prohřešeni proti základnému pravidlu, vzornou čistotu  ve 
všem  a  všude udržovati, — stíhají záhy v zápětí nenapravitelné následky.

Čistotu vzduchu v sladovně vydatné podporuje čistota sladovny vůbec.
Každým rokem po seškrabání a odstranění míst plesnivých — čistě vybíliti 

jest starým zvykem každého dobrého sladovuíka.
Aby dále humínko v každém ohledu získalo jasného vzezření, tu po 

každém vyrovnání sladu po výnosku (k odsušeuí), pravidelné a důkladně je 
vyčistím e. Polejem e totiž podlahu čerstvě hašeným vápnem (ve způsobu řídkého  
vápenného mléka) a po uplynutí 72 až 1 hodiny ostrými košťaty a za dosta
tečné vody ji  dokonale vymyjeme.

Skrovnou touto prací zachováme a udržíme čistší vzduch v humně, 
vždyť po každé hromadě sladu zůstanou na dlažbě stopy slizu z ječmene, od
padající kořínky, částečky pluehy, po rozšlapaných zrnech (i při nej větší po
zornosti se poranění nevyhneme) zbytky bílku z nich — a to vše jest zajisté 
dostatečný materiál náchylný k plesnivění a hnití, jímž zbytečně vzduch sla
dovny se znesváří.

Vápenné mléko Táže poněkud i kyselinou uhličitou. Odpařováním se vody zbylé po 
umytí na dlažbě (konečně i při myti eamém) schlazujeme humno, což mnohdy bývá nejen 
příjemno ale i potřebno.

I zdaž nejsme celkem povinni základnému a rozhodujícímu processu upra- 
viti co nejlépe veškeré naše přičinění, pokud jest v oboru možnosti lidské
síly ? —  Což bychom se tedy této nepatrné práce s plnou vůlí tím více nepři -
drželi, když výhody z uí jsou tak patrné.

Pravé „desatero" vlastností dobře zařízeného humna v souhrnu přehledném uvedeny 
jsou v katechismu sladovnickém „Nový Poupě" slovy:

1. Musí býti prostranné co do plochy i co do výsky;
a  ______ / k . u :  Ai a?. A a  ~  a n .musí uyu zuHifiiuLt;, uuuic uinzucnc a ntu^ziiy iu uupaucm [jiu v tmu■,
3. musí míti paty zdi na tvrdo ovrhnuté aneb kamenem obložené;
4. musí býti omítnuto a řádně vybíleno;
5. nesmi býti ani příliš studené ani teplé, a nesmí podlčhati přílišně vlivu teploty

zevnější;
6. musí míti náležité větraci zřízení;
7. nesmi trpéti přebytkem světla;
8. musí míti stálou vodu a dostatek vody;
9. nesmí sousediti se stokami, kluzy, žumpami, hnojí stí a záchody, a

10. nesmí míti mnoho sloupů, koutů a rohů.
V obr. 180. vidíme průřez příčný humna s máčírnou.
Práce samého sladovníka vyžaduje nejen zručnost (jíž nabude jen delším 

cvičením se) ale hlavně svědomitost, neboť celý průběh klíčení po dosavadním 
způsobu sladování spočívá v rukou a v hlavě pracovníka, nebo provedení celé 
odevzdáváme teď síle dovedného a poctivého sladovníka, jeuž právem a hrdostí 
pohlíží na osvojenou zručnost, jediným a to jednoduchým nástrojem: dřevěnou 
lopatou slad „dělatiu — a také každý řádný sladák náleží k nejplatnějším 
silám závodu.

Na průběh i na výsledek práce nemálo působí tato závislost na hodnotě 
lidské práce, jakož i neméně jiné podmínky zdaru, jejichž udržování v stejno
měrnosti jest velmi nesnadné.

Práce na humně.
Když ječmen v máčecím štoku po vypuštění vody poslední *dobře zkapal 

(obyčejně za hodinu až čtyry) —  rozváží se na plochu sladovní ve vozících 
o dvou kolech — (jejichž koš ua ose jest zavěšen, aby obsah vhodným obratem
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snadně vyklopiti se dal) a vysypaný vyrovná se (upraví) v hromádku pěkně 
rovně a v stejné výšce. Tloušťka vrstvy této „mokré* hromádky kolísá dle 
stupně a způsobu domočováuí, dle způsobu práce další, dle teploty a jakkosti 
humna od 15 až do 60 cm. čím studenější humno, čím vysychavější, čím méně 
domočen ječmen — tím výše vyrovnáme hromádku mokrou.

Již od počátku práce musí sl&dák přihlížeti, by co možná nejméně zrn rozjeto, roz
šlapáno bylo (všechna poraněná zrna stanou se semeništěm plísně i hniloby). Všechna 
raněná zrna (pakli se tak stalo) nejlépe stranou odmétati a pak do splávek přidati jako 
odpadek. Doporučují se různé střevíce „ochranné", avšak varujeme od koupí plstěných 
aneb z lýka (lípového atd.) pletených, neb obě v kraťounkém čase ztvrdnou jako kůže.

Výtečné poslouží měkké kaučukové střevíce (k obutí na botu, větší to přezdívky) aneb 
alespoň, poněvadž tyto jsou drahé (pár 12=13 zl.), sandály s kaučukovými podešvemi. Zůsta
nou stejné účelnými 2 i 3 léta.
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Obr. 130. Humno * máéirnou. na stoky máčecí, bb spouitA na ječmen namočený, w cedidla na vypoučlén i 
vody do stoky •«, / /  okna t  máčírnfi, h humno podzemní, tl trubice, jimiž se vyhrnuje ječmen na huímno, es' dstt

vélracíbo prAduchu, v " dšti okna.

Předělávání této hromádky děje se nyní v určitých dobách v 5 —6 —8 
hodinách a sice proto, aby hromádka v stejné vlhkosti se udržovala (ve všech 
vrstvách) a přístup vzduchu k celé hromádce a častěji patřičně se obnovoval a 
tak vyrovnání průběhu vzrůstu pokud možno se dosáhlo. Práce sama nedá se 
patřičně vypsati a osobí si sladák delším cvičením potřebných obratů a to 
ještě ne každý ve vzorné zručnosti, neboť mnohému i po delším cviku hromádku 
„jako stůl“ položiti se nezdaří.

Hlavuí účel předělávání jest tudíž střídání vrstev — spodní má býti při 
nejbližším díle svrchní, svrchní spodní vrstvou —  v čem ovšem i částečné 
vyrušení intensivnějšího díla spodních vrstev nastává.

Obyčejné se pracuje vyšší hromádka „na 3", nižší na „2 hody" či „lopaty: na první 
lopatu*) sebere se (odkrojí) vrchní vrstva a obratem volnějším rozhodí v oblouku na dlažbu,

*) Sladovnická lopata má míti rovnou rozlohu (nesmí býti stočena, nebo mí ti list za
křivený), násada 70—75 cm dlouhá, list v rozměrech 25 cm široký, 82 cm vysoký.



střední přijde ostřejším hodem poněkud dále a spodní tak, aby kryla vrstvu nejkrajnější, 
prací touto povstává „ulička" mezi novou tvořící se hromádkou, a starou, již předěláváme. 
Ulička tato musí vždy „čistou" býti, t j .  místo to má býti prázdným zrn; na ní při obratu *) 
sladákově pokládá se opět svrchní vrstva nejblíže k nohoum, střední „o lopatu" dále, a 
spodní nejzáze atd.

Obraty tyto zachová sladák po celou práci a pouze jeBt rozdíl ten, že musí někdy 
buď větrně t. j . ve větším oblouku a mrštněji zrna rozhoditi, jindy zas tiše „přeložit", jak 
to nahodilé často okolnosti zrovna vyžadují.

V krátké době (ve 20 až 48 hodinách) hromádka osýchá (nej větší část 
zevnějšího vlhka vsála se do zrna, druhá část se odpařila).

Suchá hromádka pokrokem času za vyloučení bohaté rosy znatelné na 
vrchní vrstvě —  počíná klíčiti — „pukáu — pochva kořínků, protlačená pluchou, 
objeví se jako bílý puntík na tupějším konci zrna.
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Obr. 111. ?uk*jici híomédk*.

Od okamžiku toho pozorovati jest pokrok vegetativní síly zrna — a čas 
předělávání určuje vlastně sám život v hromádce „vykazuje dílo.'1 Dýchá
ním rostlinky povstávají zplodiny (okysličení), vodní pára a kyselina uhličitá, 
z nichž první uniká vrstvou hromádky k povrchu, kdež na chladnějších zrnech 
se sráží ve svrchu již zmíněnou rosu či pot. — Prodlením času dostoupí 
vrstva porosená hloubky 3 až 4 cm **) —  tu pravíme hromádka má „dílo* — a 
dotvrdíme si rozsudek, pohroužíce ruku ke spodu hromady, kde pociťujeme 
patrný rozdíl teploty vyšší, jež vzrůstem se vyvinuje.***) Doba tato obyčejně 
(dle výšky hromad a ostatních okolností) v 4 až 8 hodinách nastává, f )

Postupně při každé práci se o něco málo pukající hromádka „roztahuje0, 
níže klade a zejména kdy „díla0 zvýšeného přibývá, neb již v 24 hodinách 
(tedy již asi při třetím předělávání) přechází pukající hromádka v mladý slad 
(i v mladíka.

Obr. Iř2  Mladík ■« vyvíjející

Na každém zrnku vzrůstají z očka pukajícího zrna 3 až 4 kořínky různě 
se zakrucující. Kde pouze jeden neb nejvýše dva, tu ovšem bylo dílo pukající 
hromady předrženo, kořínky vyjeli jako „šídla“ tenčí a na mnoze rovným 
směrem (bez kudrnatění, na něž času nezbylo).

*) Sladák přejda šířku hromádky obrátí se a druhý „řádek" předělává atd.
**) Ostrou dlani odhrneme vrstvu, abychom poznali, kam až pot zasáhá.

***) Každý sladák nabude zručnosti, aniž teploměru potřebuje (kterým ale jistěji dle 
vůle teplotu ovsem měřiti můžeme).

t )  Pukající hromádku raději častěji předěláme, — zadržujeme nedočkavým kořínkům 
protlačeni a volnějším popřejeme času zmožení se a mladík nastupuje cestu pak mnohem 
ustejnělejší.

32*
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Správný mladík (v čas pravý dělaný) zavoní silně a velmi příjemně při
díle. Vůně tato osobivá a sladáku vítaná podobá se nejvíce vůni olonpaných
okurek či prostě „okurkové

Aby slad i na dále nejen zavoněl, ale i podržel čerstvé jasné vůně, jest
úlohou naší co znamení zdravého průběhu klíčení.

i

Zvýšenou silou vegetativní ovšem jeví se i účinek na stoupání teploty 
při díle — a pozorujeme s největší bedlivostí „zahřátí" mladíka obmezujíce 
stupeň ten na 16° R. nejvýše (uvnitř). Tot zaklad vedení volného a za 
stu d en á.

Studenější vedení prodlužu je vzrůst sladu, a poněvadž při volnějším průběhu dýchání 
rostlinky jest mírnější, jest i s menší ztrátou na extraktných součástkách ječmene spojeno; 
zároveň pak i ostatní proměna stává se účelnější, ježto ze sladů za „studena“ vyrobených 
přechází více bílkovin při vaření piva v mladinu. Kyselost sladu zvětšuje se stoupáním 
teploty. Tak Fllihler nalezl:

v sladu vyrobeném extraktu % kyselost ve 100 gramech sladu

za studená . . . . 75 99 105
za t e p l a ...................... 60*51 8*96

John shledal rovněž číslice příznivé u sladů volné a za studená zrobených, a sice:

u ječmene rychle (za tepla) sesladovaného volně (za studená)

uniká v p ly n e c h ...................... 8*86% 6*38%
zbývá sušiny sladové . . . 86*65% 88.97%
Míčků (k v é tu ) ........................... 4*99% 4'65%

100 100

Náš Farský uvádí*) zajímavý případ, že i tam, kde mylně domníváno se, jakoby 
kližák ječmen dosáhl „teplým“ sladováním rozloučení, doznáme rovněž jen neprospěchu 
zvýšení teploty v sladu; nebot shledal, že ztráta sladovni byla větší: 19-8% (proti 18*7%), 
a za druhé, že méně bílkovin rozpustných (ječmen jich obsahoval 0*9280%) povstalo: 1*4275% 
(proti 2.1060 u normálně sesladovaného), aniž nad to kýžené rozloučeni obsahu zrna nastalo.

Také Mnichovská stanice zkušébná pro pivovarství došla následujících výsledků 
zkoumáním účinků teploty pro sladování na výtéžek ze sladu a na složení extraktu*®).

1. Výtěžek ze sladu stoupá až k určitému stupni volnějším vedením sladování. Jak  
příliš teple vedené slady výtěžek skrovnější vykazují, tak nezdá se zase, že příliš volné 
(prodloužené) vedení vzrůstu, co se extraktu dotýče, příznivo jest.

2. Teplým vedením ubývá na obsahu dusíkatých látek (což rovněž Farský poznal).
V praxi přiznáváme trvání vzrůstu (při obyčejném způsobu sladování) 8- až lOdenní 

za nejlepší, kdy slad syrový zralým a promysl ně vyrobeným uznán býti může.

V době vývoje mladíka nastává výrobě sladu uejdůležitější okamžik; v době 
té i nej čilejší život zrna probuzen, „dílo" v kratší době hlásá potřebu předě-

*) Zpráva o hospodářsko-chemickém ústavu zkušebném v Tábore 1880, str. 201.
**) Zeitschrift fůr das gesammte Brauwesen r. 1880, str. 581.
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lávání, již i z ohledu toho, aby povstávající zvýšení teploty nemohlo překročiti 
meze normálně.

Předělávání potřebno začasto i ve 4, 5, a nejčastěji v 6 až 7 hodinách 
při tloušťce hromádky nejvíce průměrně 5 až 12 cm.

Po uplynutí prvých 36 až 48 hodin „mladictví" shledáme, jak bohaté, 
„masité" kořínky sladu (v počtu 4, 5 až 6) se stáčejí, krouží (nejvíce i pod 
zrno) a v délce své se vyrovnávají, pravíme: mladík jest „vyrovnaný, vy- 
stejn&ýu: pírko pod pluchou porůstá již do poloviny zrna a dále, a jest to 
ovšem i okamžik, kdy proměna bílkovin dosahuje nej vyššího stupně svého.

Sedmý —  osmý den vyrovnává se slad dále již za díla mnohem mírněj
šího, rosa skrovnější svědčí o pochode uvolnělém a chýlícím se k ukončení; 
slad nechává sladák také déle iežeti 10, ale i až 16 hodin.*)

S ubýváním díla mizí i ona intensivní vftně, jež předělávání mladíka pro
vázela; zralý syrový slad udržuje jen onu osobivou svou čistou, ale skro
vnější vůni.**)

Takový správný slad zdobí čistá vůně osoblivá a příjemná, hojné (4—5) 
kořínky silné „masité" a bohatě kudrnaté (zakroužené) a šidélko nejvíce do 
2/3 zrna pod pluchou povyrostlé a stejné vyvinutí kořínků a šídélka téměř 
u všech zrn.

Slad pochybné jakkosti postrádá čisté vůně a zapáchá buď zatuchle neb 
plesnivě, kořínky nejvíce slabší a rovně vyjeté (jako šídla) v skrovnějším poctu 
(1 až 3) a začasto u mnohých zrn i zavadlé, souhlasí i s nedokonalým t. j. 
nestejným vývojem šídélka. Mnohé šidélko prorazí již osinový konec zrna 
„střelčí, vystře]čí," mnohé téměř ani v půl délky zrna nedoroste — obé ku 
škodě jakkosti sladu. (Vystřelčení zrna stává se v míře skrovné (1—4®/„ i při 
sesladování ječmene nestejné neb*pochybné jakosti.)***)

Výška hromad (dle okolností) udržuje se obecně:
při mokré hromádce . . 20—50 cm,

„ suché „ . . 15—35 cm,
„ pukající „ . . 18—10 cm,
„ m l a d í k u ......................15— 5 cm,
„ vyrovnaném sladu . . 9— 5 cm.

Trvání vzrůstu (i dobu máčení v to počítajíc) bývá při teplotě humna 10—12° R.: 
9 V* až 11 dní (z toho na máčení 2 až 2 ]/2 dne), při teplotě humna 6—10° R .: 12 až 14 dní 
(z toho na máčení 3—4 dni).

*) V mnohých pivovarech (tak i v Plzni) nechá ae slad v době 8. neb 9. dne až do 
úplného „sejmutí" ležeti, t. j. až kořínky sladu do sebe tak vzrostou, že jen násadou neb 
vidlicí (dřevěnou) se před předěláním „rozorati“, roztrhati dají. Takové sejmutí za „stu
dená" t. j. bez zahřátí stává se až po ležení 20—24 hodin a mnohý sládek nejenom při
pisuje takovému dokončení sladování lepší rozloučení, ale pojí k němu i domněnku, že 
slady takové poskytují piv stálejší pěnou se honosících.

**) Plesnivě, ztuchle a tedy nečistě vonící slad prozrazuje buď nesprávný, chybný ma
teriál, nebo chyby u provedeni sladování. Sladováním za teploty humna 12° a výše vznikají 
zplesnivělé slady, kdež na poškozených zrnkách plíseň za příznivých okolností úžasně se 
rozmáhá.

***) Slady za nedostatečné vláhy (neb kde okolnostmi suchým humnem atd. vláha od
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T abulka průběhu sladování volně vedeného (dle inženýra Karla Yólcknera).

a jí JjgG)
Čas předělávám

Teplota
CJR.

Plocha, 
jež hro

mádka 
zaujala

H «
•no aO

P l i humna hro
Cíi mádky m2 cm

1. den 2krát 10 hod. dop. 
4 hod. odp.

7
7

5
6

69
76

16
17

Namočeno 6000 ko 
či 93-75 hl ječmene
(W__64 ko), z toho
připadlo 100 ko na 
splavky, vymočeno 

tedy 5900Jto na
2- den Skrát

1 hod. ráno 
9 hod. „
6 hod. večer

7
7
67*

7
7
7

80
80
85

15
15
14

3. den 4krát
1 hod. ráno 
8 hod. „
1 hod. odp. 
7 hod. večer

57*
57*
5
57*

7
7
7
7

83
87
93
78

14
14
13
16

humno.

4. den 4krát
1 hod. ráno 
7 hod. „
1 hod. odp.
9 hod. večer

57*

8
8
87*
97*

79
78
79 
81

17
17
17
17

5. den 6krát

1 hod. ráno 
7 hod. „

12 hod. v poledne 
3'/i hod. odp.
6 1/2 hod. „

12 hod. v noci.

67*

107*
107*
n
l i
l i
n

78
90

110
130
146
162

18
17
12
11
107*
107*

6. den 4krát
7 hod. ráno 

11 hod. dop.
5 hod. odp.

11 hod. v noci.
674

n
n
n
n

168
170
173
176

107*
10
10
10

7. den 3krát
5 hod. ráno 

12 hod. v poledne 
8 hod. večer

7
7
67*

11
1 1 7*
12

178
179 
179

10
10
10

8. den 3krát
4 hod. ráno 

12 hod. v poledne 
7 hod. večer

67*
67*
67*

117*
117*
l i

179
180 
178

11
11
117*

9. den 3krát
4 hod. ráno 

11 hod. dop. 
8 hod. večer

67*
7
7

l i
117*
l i

179
184
185

1 1 7 *

10. den Skrát
4. hod. ráno 

12 hod. v poledne 
8 hod. večer

7
107*
li
n

189
187
186

n
117*
117*

11. den 3 král
4 hod ráno 
2 hod. odp.

11 hod. v noci
7 l i

182
184
184

12
117*
12

ňata byla), za mirného díla (slabé rosy) vyvinují tencí kořínky, které již v 6. den sladování 
počínají vadnouti, drolí se, odpadávají, dílo „suché" takové nezavoní, naopak spíše snadno 
zatuchle, nečistě zapáchá. — Slady nedosáhnou rozloučení (zkypření) a zůstávají „krupko - 
vátými," „tvrdými." Obsah zrna se nedá mezi prsty rozetříti. Mladiny z takových sladů 
vykazují ovšem nesprávný pomér cukru k necukru.
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Z tohoto pečlivě sestaveného přehledu průběhu práce a nastalých poměrů 
poznáváme vzor pro sladování „na studený pot". (Máčen byl ječmen 4 dni ve 
vodě o 4°R). Vidíme, že mokrá hromádka ve výšce 16 cm zaujímala plochu 
69 to2, mladík (v 5. den sladování) snížen na 10 cm, a zaujmul 130—140 mr 
plochy, vyrovnaný slad, 9. den při tloušťce 11 */2 cm plochu 185 m2, kteréž po
stupné přibývání objemu přičítati musíme přibývání vývoje ve vzrůstu sladu.

Při teplotě humna (pozorování jbylo v měsíci únoru) 672 až 7°R  vy
stoupla teplota za pilného předělávání (38krát za celý průběh) 5. den na 11 
a udržena (mimo 7. a 8. den l l l/2 až 12° R) až ke konci.

Sladování s domáčením n a  humně.

Veškeren průběh práce při tomto velmi účelném způsobu zůstává stejným 
jako při obecném.

Ječmen částečně máčený (viz stať o máčení ječmene) zbavený extraktiv- 
ných látek, v stavu ještě „tvrdém* rozvezeme na humno a složíme v hromádku 
mokrou až 35 cm  vysokou. Výšku tuto snižujeme při každé předělávce, takže 
již první den ustálíme j i  na 15 až 20 cm, kterážto nižší vrstva dá se stejněji 
přikropovati a poskytuje větší plochu přístupu vzduchu. Kropení děje se oby
čejnou zahradní konví— a nejlépe počíti při druhé předělávce.*)

Mokrá hromádka předělává se každých 5 až 6 hodin —  a tak za častého 
styku se vzduchem probudí se život zrna o den  a více dříve, než při ječmenu 
domočeném ve štoku, a sice již obyčejně v 48 hodinách po vyvežení na humno. 
(Viz tabulku o vzrůstu domočeného a domáčeného ječmene str. 240.) V době 
té i vláha kropicí konví dodaná vsaje se po většině do zrna a hromádka „osýchá".

Okamžik domočení zrna posuzujeme jako při obyčejném způsobu a při
pomínáme jen, aby špičky zrna při zkoušce na měkkost ani v nej menším „ne
píchalyu a plucha snadně a po celé délce obilky praskla. Stává se, že hromádka 
počne pukati dříve než potřebné vláhy přijmouti mohla; tu třeba i již pukající
hromádce ještě potřebné vody dodati, aby průběh nebyl ochromen nedostatkem
podstatného činitele zdárného vzrůstu.**)

Poznali jsme výhody tohoto způsobu Ballingem svého času vřele doporu
čovaného a připomínáme jen, že zajisté odpovídá v mnohém novým zkuše
nostem. Zplodiny prvotního rozkladu bílkovin —  amidy —  zůstanou zachované 
ve větší míře, což začasté ani dosti oceniti se nedá.

Trvání vzrůstu pak samého zkrátí se o 2 až 3 dni proti obyčejnému sta
rému způsobu.***)

Výška hromad na humně zachovává s e :
při mokré hromádce po vymočení 20—35 cm, 

r » * n 15—20 cm,
„ pukající „ „ 15—20 cm,
„ mladíku  .......................5—15 cm,
„ vyrovnaném sladě . . . .  5— 9 cm.

Trvání vzrůstá (dobu máčení v to počítajíc) bývá
při teplotě humna 10—12®R.: dnů 8'/-— Ól/» (z t°ho na máčení 24—80 hodin),

h „ „ 6—10°R .: „ 9 l/a- 1 2  ' „ „ * .  8 0 -4 5  „

*) Když třeba více vody, přikropuje se při každém předělávání, když méně (dle ja
kosti ječmene, dle teploty vody a humna a tím spojené větší vnímavosti atd.), vždy při kaž
dém druhém předěláváni.

**) Množství vody potřebné udáno v stati o máčení.
***) Plesnivění obmezuje se na nej menší míru a celý průběh sladování udržen čistým 

vzduchem prospívá, za jasné intensivní „okurkové" vůně.
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O sladování vzrostlých ječmenů, *).
i

Vzrostlé ječmeny náležejí sice celkem mezi pochybnou surovinu, leč stává 
se, že trvalou nepohodou neb poměry nuceni jsme (neb lépe jest každé po
chybné surovině se vyhnouti) takový ječmen zpracovati a tu ječmen do 6— 8°/0 
vzrostlý jinak zdravý, dobře sklízený a správně odleželý sesladujeme v zimním 
čase, po způsobě s domáčením na humně za volnější a vysoce bedlivé práce.

Již rozbor součástek vzrostlého ječmene poukazuje k tomu, že posloužíme- 
si krátkým máčením ve stoku a lépe s domáčením na humně, neboť vzrostlý 
chová nepoměrně více rozpustných látek, jež na škodu vodou se vyluhují a 
tak ku zvýšení ztráty vůbec přispívají.

Fr. Farský shledal změnu součástek u ječmene (probsteierského) jak v bílkovinách, 
tak v uhlohydrátech:

Ječmen nepomoklý Ječmen vzrostlý
Veškerého dusíku . . . 1-800 na 100 Č. dusíku 1-832 na 100 c. dusíku.
Dusík ve zp&sobé kyseliny dusičné . . 0-0014— 0-08% stopy

„ „ „ amrnoniaku . . . .  0-0102— 0 57% 0-0099— 0 54%
„ „ „ a m i d ů   00271— 150%  03664— 2000%,
„ „ „ rozpustných bílkovin 0-0813— 4-52% 0-0507— 2-77%
„ „ „ nerozpustných bílkovin 1-6800— 93-33% 1-4050— 76-69%

1^8000—100% 1-8320—100%.

Dále v extraktu vodnatěm:
d ex trin u ......................................................2 12%  1*05^
cukru h ro z n o v é h o ................................ stopy 2*32^
m a lto s y ......................................................1-56% í 4*27'
jiných látek rozpustných......................4-72% 6 35%
v ntpomoklém ječmenu tedy úhrnem 8"40% a ve vzrostlém, 13m99°/0.

Prof. J .  Márcker podobně konstatoval značný rozdíl ve Bložení ječmene zdravého a 
vzrostlého.

Tak součástek ve vodě rozpustných (rozpustného škrobu? dextrinu, dextrosy, maltosy 
a jiných látek 18-64% ve vzrostlém proti 11-62 ve zdravém ječmeně, kterouž proměnou 
ovšem utrpělo množství škrobu 5798%  proti 6410% . Rovněž shledal nejpodstatnéjšlí změny 
u dusíkatých součástek ječmene, a sice povstání značného množství amidů na útraty roz
pustných i nerozpustných bílkovin. Na 100 částí dusíku (veškerého dusíku bylo ve vzrostlém 
2"045, v zdravém 1-900) nalézalo se:

v ječmeně zdravém ve vzrostlém
a m i d ů ............................. í-5%  #2-2%
ammoniaku. . . .  2-4% 2-2%
rozpustných bílkovin 4-6% 1 -8%
nerozpustných „ 91-5% 7 3"8%.

Rozbory tyto nám připomínají, že máme činiti u vzrostlých ječmenů se surovinou 
valně změněnou.

I při nej opatrnější a promyslné práci shledáme však, že neprospěch sesla- 
dování vzrostlých ječmenů jeví se: 1. ve velikéztrátčsladovní (viz stať o této)**);

2. v nestejnoměrném vzrůstu sladu.
Pukající hromádka poskytuje obraz nezvyklý (obr. 135.), nebo jen Část zrn již 

nejen „puká" (ku př. 39% ), ale i také v „mladík" dospívá (3% ); ostatek (56%) 
jest dosud „suchou" hromádkou, čímž ovšem i následující mladík nerovně vyvinut 
a nalezneme v přechodé do stadia mladíka (obr. 136.) ku př. 23%  dosud „mrtvých"u1

*) Při máčení vzrostlého zboží pouštíme do štoku ječmen v slabém proudu do vody 
za pilného míšení hřeblem, aby splavky a vzrostlá zrna (slad), jež co lehčí na povrchu vody 
se hromadí, účelně sebrati a pokud možná odděliti se mohly. Máčení samo obmezíme na 
nejmenší míru (nejvýše 30—40 hodin) a dodáme zbytek vody domáčením na humně.

**) Již velké množství splávek rozhoduje valně, neb dle vzrostlosti počítáme jich 
3—4-5 a více % .



Sladování vzrostlých ječmenů. 257

50°/o pukajících a 27%  mladíka, o 24 hodin později ještě 7°/0 nevyrostlých,
12%  pukajících a 81%  mladíka!*)

Tot ovšem průběh neustejnělý a vykázán již stupněm života zrna na poli
deštěm vzbuzeným, tak že shledáme pak u zralého sladu syrového skrovnou část

mladíka vedlé střelčených zrn (3—6% ), t. j.  u nichž pírko prorazilo pluchou 
a přes zrno se vyvinulo, — zrna ta, která již před máčením v stavu počínají
cího vzrůstu se nalézala (obr. 137.).

Obr. 1S6. Mladík (druhý deD prftbéhu).

Slad z"mírně*vzrostlých ječmenů (do 6—8% ) můžeme vyrobiti s výtečným: 
rozloučením, jež se osvědčí i při další výrobě s dobrým výsledkem, a ponzei 
chybí ona příjemná vůně syrového sladu, poněvadž plesnivině se vyhnouti ne
jsme s to, nebo část skrovná, jež co slad zralý již na humno se dostala, vnímá

Obr. 137. SUJ íyrový (10. den) zralý.

více vody — a jakožto přemočen zmo kvasí — hnije —  obsah jeho zmléčnatí a 
povrch se zapýří plísní. Kořínky pak rostou téměř v rovném směru „divoce", 
slad není tak pěkně „kudrnatý" (jak z porovnání obrazců zralých sladů správných 
ku vzrostlým nejlépe můžeme posouditi).

Nedbalé a nepromyslné sladování vzrostlých ječmenů může míti v zápětí

*) Nestejně uzrálý, aé správné sklizený ječmen (jako ročník 1883) rovněž vykazuje 
nestejně klíčení, ač nikoli tou měrou co vzrostlý.

Kronika práo*. Díl V. 3 3
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výrobu sladu, který dospívá další prací v chybné mladiny a ovšem ve špatná 
piva — nebo podstatné součástky neprospěšně jsou změněny, ježto bílkoviny 
velkých ztrát utrpí (vytoužením při máčení déle trvajícím) a kyselost sladu 
(ku př. při sladování teple vedeném) nabývá rozměrů větších.

Z celého pochodu sladování poznáváme, jak průběh celý závisí na různých 
činitelích a zejména i na svědomitosti a zručnosti lidské síly. *)

Pneumatické sladování.

Citelné nedostatky dosavadního sladování vedou důmysl lidský k dosti
žení určitější, pravidelnější a nezávislejší jakož i lacinější práce, a tu jsou 
nejpříhodnejsí slova Francouze neúnavného na poli technickém v pivovarství 
M. Gallanda: „Abych zkrátka se vyjádřil, konstatuji, že při nynějším způsobu 
práce sladovní výroba úpluě podléhá atmosférickým vlivům, že je  ovládána 
živly, jejichž měnliiosti podřídili se musí. Tvrdím vsak se stanoviska logiky a 
rozumu, Se sladovník nemá bý i otrokem, nýbrž pánem Živlů těch**) a rovněž 
jako sládek si nahromadí zimu ve svých sklepích, tak sladovník si má v humně 
stále udržeti klimatické poměry březnové, nej přiměřenější ke klíčení."

Dále se dotýká zvláštní a drahé práce ruční, (uad to ne vždy spolehlivé 
a tudíž ve výkonu nejisté i, rozsáhlosti ploch sladoven při obmezené tlouštce 
vrstev hromad, a ptá se: „Které podmínky pak by za účelem tím musily se 
spluiti? Musí se nepřetržitý proud vzduchu určité a stejné teploty a nasycený 
vláhou proháněti hromadou klíčícího ječmene. Tím, že přiměřeně řídíme proud 
vzduchu a teplotu jeho, vytlačíme kyselinu uhličitou, přivádíme kyslík a ochla
díme hromadu, aniž j i  osoušíme. “

Bezprostřední Gallandův předchůdce, Čech Josef Heindl, pojal úkol tech
niky slovy: „Snaha naše je tudíž to : odstranili při výrobě sladu vše, co 
přesné, rychlé a povždy spolehlivé práci jest na závadu, a uvésti zrno klíčící 
do takých poměrů, které vždy stejnoměrný postup klíčení zabezpečuji.u

Tyto zásady sladovacibo způsobu budoucnosti, tak zvauého pneumatického 
či vzdušného, přijaty ode všech čelných odborníkův, kteří domáhali a domáhají 
se rozřešit! ku prospěchu pivovarnictví a zvýšení zdaru práce úkol tento vy
soce ceuuy — a s  pýchou můžeme konstatovati, že právě pracovníci našeho 
národa to byli, kteří přivedli snahu po zdokonalení nej důležitější práce sla
dovnické k rozruchu v pravdě utěšenému 1

V létech 1840tých připadl Belgičan Voliéry na myšlénku, vady dosavadního způsobu 
sestrojením otáčecího sladovadla od stran i ti. Popis jeho uveřejnili inženýrové Lacambre a 
a Persac v encyklopaedii Boretové (ve francouzském jazyku).

Valléryho sladovadlo představuje buben, v nějž vsunut osmistěnný hranol průměru 
značně menšího, na povrchu svém rovněž, jako buben sám, pletivem drátěným potažený. 
Buben jest rozdělen radiálnými stěnami v 8 komor tvaru klinovitého, sloužících za klíčidla, 
jež každé opatřeno otvorem k nasypání ječmene a vysypávání sladu. Buben uzavřen sjedné 
strany pevnou stěnou, z druhé ponechán v lité desce otvor, k němuž připevněn ssací ventilátor. 
Otáčení bubnu nahrazovalo předělávání a zároveň (an ventilátor s hnacím ústrojím převodem 
spojen) i provětrávání. V případě potřeby přikropovati se mělo kropicí konví

Ač známý a populárný odborník E. Hábích nadšenými slovy o myšlénce té se nejen 
rozepsal, ale i dovedl toho, že v Petrohradě (v Kalinkinském pivovaře) i ve velkém pokusy

*) Nesvědomitý sladovník, jenž bud mrtvě k práci přihlíží neb jen svého pohodlí si 
hledí, přičiní podstatně k nezdaru výkonů dalších a ku ztrátám nezbytným.

**) 1. voda, 2. vzduch, 3. teplo jsou živlové, jež rozhodně působí na klíčení. Každý 
z nich má obmezený obor působnosti, ale ani jeden nesmí chyběti, neb toliko dva z nich 
rostlinný život probudit nedovedou.

Po druhé i nepřetržitá práce po celý rok pak možná zabezpečuje i udržování zdárných 
a vytrvalých sladovníků oproti nepřirozeným poměrům, v jakých jsou pracovníci při sladování 
obyčejném. Po ukončeném sladování (v dubnu a květnu) bývají z nutnosti nedostatku dalšího 
zaměstnání propuštěni z práce, ač přece až do poslední chvíle vyhověli povinnostem svým
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podniknuty byly, přece průběh nezdařený, spočívající v pochybené konstrukci, při níž ulo
žení vrstev „hromádek" (nestejné výšky) nepravidelnost klíčení podmínila, a nad to hlavně 
i v nedostatečné ventilaci, rozhodl, že geniální myšlénka Valléry-ho na čas v zapomenutí 
klesla. Příčina byla tu i v době samé, jež nepochopila možný obrat k lepšímu v nej důležitější 
práci pivovarské. Nový vzruch nastal, když Cech Josef Ječmen vystoupil s výsledkem 
značným se svými americkými hvozdy (mechanickými) se zvratnými lískami*), kteréžto sou
stavy upotřebil později i při sladovadle tak zvaném strojném či mechanickém, jakou první 
r. 1873 v Siraerinku u Vídně již i k plné činnosti odevzdati mohl **).

Ječmen dosáhl výsledků velmi platných: 1. co se úspory místa a 2. co se úspory 
ruční práce dotýče, avšak jelikož umělá ventilace nezavedena, obmezeno sladování jen na 
zimní čas, jako při obyčejném humnu.

Ječmenovo žlábkovité sladovadlo umístěno jest v železné uzavřené skříni, končící par
níkem. Pětatřicet pater (etáží) žlábků mělkých buď z dírkovaného plechu neb z pletiva drátě
ného ve své ose otáčivých, jichž kliky (po desíti) spojené s pákou, způsobilé ku překlopení, činí 
plochu sladovní. (Na výrobu 25 metrických centů sladu denně zaujímá sladovadlo základnou 
plochu jen 22 tn2 (k této výrobě v obyčejné sladovně musíme pořítati plochu 80—100 m2l)

Pozorování a kontrola průběhu děje se, ač nedostatečně, dvířky u jednotlivých pater 
pořízenými, jimiž se čistota (zvláště upravenými kartáči) a i přístup vzduchu provádí***).

Celá sladovna s příslušenstvím zaujímá IlOwi2 plochy.
Vozíkem nastíracím (či nastěradlem), rozděleným v tolik přihrádek, kolik žlábků 

v jednom patře, rozváží se máčený, a sice již pukající ječmen. Vozík podélný přes celou 
šířku sladovadla, jehož kolečka po krajích běží, dovedně v pohybu vypouští ze svých při
hrádek (obsahujících každá zrovna potřebné množství ječmene pro jeden žlábek) sladovní 
zboží a zároveň je rovná v žlábky, či, jak říkáme po sladovnicku, „nastírá." Denně se 
5krát patro převrátí a na uprázdněné nej vrchnější se vždy opět „pukající hromádka" na- 
stírá, tak že průběhem 7 dnů (při 35 etážích) dochází co slad hotový na nejspodnější patro 
a jest pak zralým k nastírání na hvozd. Práci opatří 4  lidé.

Myšlénka Ječmenová znamenitá a hojně v praxi provedená pohádala odborné kruhy 
neustati ve zdokonalování, a to tím více, kdy i vyskytnuvší se vadyjednotlivéf) napomáhaly 
k rozřešení účelnějšímu.

V létech 60tých ještě také u širší známost vešlo rovněž na české půdě vzniklé XJrfu- 
sovo sladovadlo lískově, jež v několika lihovarech okolo Jičína (a v Urfusově ve Volanicích) 
postaveno bylo.

Lísky byly zrobeny z dřevěných rámů 4—5' širokých, 6 a více stop dlouhých, 2" vyso
kých nad sebou narovnané v přiměřených (dřevěných neb železných) stojanech.

Lísky tyto daly se vytahovati a zastrkovati, aby obsah jejich mohl se předělávati 
(buď rukou neb malým dřevěným rýčkem). V malých částkách docíleno dobrého sladu, ale 
ve velkém selhalo, jako u jiných pokusů s válcovitými sladovadly, na př. r. 1869 v Paříži 
a v křižovnickém pivovaře v Praze ff).

Však již r. 1868 sestrojil nadaný odborník Josef Heindl lískové humno s účinlivou 
ventilací umělou7 je l povalováno býti musí za základ k dnešnímu vzdušnému sladování, 
i náleží tomuto upřímnému Čechovi zásluha náležitého přispůsobení pro praxi myšlénky tak 
dalekosáhlé, myšlénky způsobu budoucnosti, myšlénky jedině správného sladování.

Heindl navrhl první zařízení sladovny (patentováno 21. listopadu 1868), jejíž hlavní 
účel naznačil slovy „klíčícím sladem v tenkých vrstvách rozestřeným proháněti stálý, stejně 
teplý, vlhký proud vzduchu." Ječmen ze zásobárny nebo z půdy sype se do železných štoků 
pod půdou umístěných, z kterých se pouští máčený do humna, podélné to prostory klenuté 
a rozdělené střední chodbou ve dvě polovice. Po obou stranách chodby stojí po celé délce 
sladovny nad sebou ve vzdálenosti 20" lísky, na něž se ječmen (koženým měchem) nasype — 
jvymáčí1* a hráběmi urovná do vrstvy 2" vysoké.

*) Do Evropy zavedeny byly r. 1869 zástupcem Ječmenovým, p. Hrubým. J. pracoval 
na myšlénce své již od r. 1862.

**) Sládek J. Kořáu a Fr. Bélohoubek popsali v „Kvasu," r. 1874, str. 107, působnost 
hvozdu i sladovadla, a byli s výsledky docela spokojeni.

***) Aby zamezeno bylo zrezovatění plechů, užívá továrna „Germania" v Kamenici 
(Saské) místo lakovaného — zinkovaného plechu. Tato firma dosáhla po mnohvch zlepšeních 
myšlénky Ječmenový zřízení vyhovující dosti přesným požadavkům a zařídila dodnes na 
20 sladoven systému Ječmenová v zlepšení jejich J. Bottgrem. V Rakousku jest jedna ta
ková (s 2 aparáty, každý o 72 patrech lísek) v pivovaře v Opavě v činností. K. Dvořák 
(sv. č. nadsladák tamější) sdělil se mnou, že potřebí při průběhu největší bedlivosti a opa
trnosti. Jakmile se „dílo" sladu pronedbá, vzroste slad vzdor velmi nízké vrstvě tak, že jen 
s největší obtíží s lísek jej možno shrnouti. Čistota lísek musí vzorně udržována býti (neb 
snadně „přirůstá" zrnko k zrnku v chumáčky na plechu houževnatě lnoucí), což značné 
dohlídky i práce vyžaduje. Slady uspokojivého a dobrého vývoje dosahují.

f )  „Zbrabcovatění" sladu (vzrostl v chuchvalce), lehké plesnivění, obtížné čistění, 
nedostatek větrání a tudíž i nestejnoměrný vývin sladu.

f f )  J .  Heindl: „Pneumatické sladování" v „Časopise pro průmysl pivovarský" r. 1879.
33*
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Lísky jsou až 51 široké a složeny ze železných (neb dobře pálených hliněných neb 
skleněných) dírkovaných desk, spočívajících na železném mřížení. Větráni mělo se díti 
účinlivým ventilátorem, jímž vzduch regulovaný (vláhou nasycený a patřičně oteplený) vede 
se kanálky pod dlažbou se nalézajícími do humna, prochází vrstvami sladu na lískách leží
cími a odvádí se otvory nad nimi se nalézajícími.

Soustava ventilační r. 1868 Heindlem vytknutá nalezla praktického upotřebení teprve 
r. 1874, a to Francouzem Gallandem, jehož slovy jsme stat tuto příležitost měli započíti.

Původní pneumatická sladovna (jak Galland zařízení své nazval)*], záležela 1. z humna 
rozděleného v komory bm dlouhé a 4 m široké, opatřené dny z dírkovaného železného plechu, 
a 2. z místnosti pro čistění, chlazení a navlhčení vzduchu (již saturatérem nazval), která 
vyplněna jest koksem (a podobnými látkami poskytujícími velký povrch) a opatřena kro- 
pidlem otáčivým.

Vzduch upravený ssaje ventilátor do střední chodby, odkudž do jednotlivých komor 
kanálky (klapkami opatřenými) se rozděluje.

Poněvadž původní zařízení, kde ječmen zůstal ležeti po celý čas vzrůstu, v jediné 
„drnoviště“ srostl (úplně „zbrabcovatěl") a k nastírce pracně roztrháván býti musel, změnil 
soustavu tak, aby průběhem processu z komory do komory slad mohl přehazován býti, 
čímž i v hromadách prostup vzduchu zkypřením celé vrstvy získal snadnějšího a dokona
lejšího výkonu.

Vrstvy udržoval vysoké 30—50 cm a tudíž připadá na 1 m2 plochy sladování 250ko či 
bezmála 4 hl ječmene.

Výhody systému shrnul Galland v tyto:
1. Že plocha potřebná k sladování zmenší se o 4jl prostoru obyčejného.
2 . Ruční práce zmírněná na polovinu trvá po celý rok nepřetržité a stává Be nezá

vislou na zručnosti zvláštních sladovníků.
3. Klíčeni děje se během 12 měsíců způsobem naprosto stejným (voda studničná 

teploty 10—12° C. dostačí; kde po ruce není, schlazuje se ledem),
4. Porouchání zrn jest na nejmenší míru uvedeno**).
Ač Heindlovi neposkytnuto příležitosti návrh svůj ve skutečnosti provésti, neustal na 

něm pracovati dále, a v létech 70—71 nakreslil první rotační sladovadlo, v roku 74tém 
společně s inženýrem Svorčíkem pak s prvním svým modelem v Benešové zkoušku podnik- 
nonti mohl a uspokojivých výsledků se dodělal. Úpravu konečnou, pro hromadnou výrobu 
způsobilou, však ustálil teprve v r. 1876—78, v kterémž posledním roce první pneumatická 
sladovna soustavy Heindlovy v Rakousku na české půdě v Mladé Boleslavi (lihovar bratří 
Ledererů) firmou Martinka a spol. postavena byla.

Cilindrický systém otáčivý a i nehybný přijmuli zásadně zejména r. 1878 Galland 
(hybné přístroje), D, Gruber v Elsasku ***), později po roce 1880 Mautner ve Vídni, Golay 
ve Francii, Baynoldsové v Americe.

Komorovou soustavu podrželi známý mecenáš pivovarský Jacobsen v Kodani t), Julien 
Puvrez-Bourgeois v Lilie, známý odborník a inženýr, dříve v Praze, nyní ve Vídni, K  
Vólckner, Quiri a spol. v Schiltingsheimu (ve formě věže umístěná řada přihrádek nad 
seboti) a Saladin v Nancy.

Není sice ještě poslední slovo vyřčeno, ale tolik již dnes jisto, že sladování pneu
matické již podává možnost dosíci správného a utěšeného výrobku, co patrné znamení bu
doucího vévodění v práci, zdarem nejplnějším požehnaného 1

*) První postavena v Maxevillu u Nancy ve Francii, pak v pivovaře známého nám 
již sládka D. Grubera v Konigshofenu v Elsasku a na jiných místech v Evropě.

**) Zplesnivění za hojného přístupu čistého vzduchu a odvádění znečistěného jest 
vysoce řídkým hostem při pneumatickém sladováni, o čemž jsem se plně přesvědčil r. 1879 
na sladu v Heindlově bubnu v kůlně továrny (Martinka a spol.) postaveném v měsíci květnu 
(18.), r. 1880 na Mnichovské výstavě na sladu Gruberově (na jeho vlastním sladovadle vyro
beném) a na sladu Volcknerově (v Puntigamu u Štýrského Hradce) v měsíci záři praco
vaném. Možno téměř tvrditi, že plesnivění sladu ani není. Vůně všech těch sladů byla 
bezvadná.

***) Výtečný  ̂D. Gruber podal k posouzení r. 1880 na výstavě Mnichovské znamenité 
slady vyrobené z ušlechtilého ječmene na svém pneumatickém sladovadle. Sladovadlo Gru
berovo sestává v hlavní části z bubnu nehybného (ležatého), v němž druhý z dírkovaného 
plechu (jakožto vlastní plocha sladovní) zastrčen. Předělávání děje se mísidlem na ose 
středem válce probíhajícím a četnými rameny opatřeným. Přívod temperovaného a vláhou 
nasyceného vzduchu a odvod znečistěného děje se přístroji ventilačními. (Viz Zeitschr. f. 
d. g. Brauwesen r. 1880, str. 441.)

f) Jacobsen kapitálem 1 millionu korun zařídil velkolepě nadanou zkušební stanici 
pivovarskou. Učenci E. Ch. Hansen a M. J . Kjeldahl dnes již v pivovarském světě prosluli 
svými obsáhlými pracemi ve zprávách stanice vydaných (MeddeleBer fra Carlsberg Labora- 
toriet) na tichém místě činnosti duchovní rozřeší mnohou záhadu pivovarskou k památce 
šlechetného sládka-zakladatele. (C. J . Jacobsen jest vedlé geniálního C. Pasteura čestným 
členem spolku pro průmysl pivovarský v král. Českém.)
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Heindlova slad ovn a41)

jest klenutá místnost, v níž počet potřebných aparátů postaven jest. Každý aparát 
jest složen ze dvou koncentrických válců z dírkovaného plechu; v prstenové pro
stoře mezi oběma válci uložen jest máčený ječmen k sladování určený. Okraje čela 
přístroje (z plného plechu zrobenéhc) spočívají na čtyřech rýhovaných kolečkách, 
která po dvou na jednom hřídeli jsou naklínována a společné se v pohyb uvádějí. 
Do čela vnitrního válce jest zadělána koncentricky trúba ventilační, která spojuje 
aparát s ventilátorem. Druhá trúba dírkovaná, pro přivádění vody dovnitř aparátu 
určená, iest taktéž koncentricky zadělána do jednoho z obou čel vnitřního válce 
a prostupuje buben po celé délce až k čelu protějšímu. Stěna zevního válce jest 
opatřena většími dvířky pro nasypání a vysypání zboží a mimo to několika men
šími otvory, záklopkami opatřenými, jimiž brati lze zkoušky, měřiti teplotu atd. 
V čele vnitřního válce jest udělán průlez, jímž lze čistiti vnitřní prostoru. Aparáty 
uloženy jsou na traversach, které jdou na přič po celé místnosti a jsou na tolik 
vyvýšeny, aby bylo možno pod nimi volně se procházeli. Na podlaze sladovny 
rozestaveny jsou ventilátory, které ovšem dle okolnosti i mimo humna postaveny 
býti mohou. — Ke dvěma aparátům postaven vždy jeden větrák. Vzduch potřebný 
čistí, chladí a navlhčuje se v nádobě koksem naplněné, jejž příkropkem udržujeme 
při patřičné vláze. Stoky máčecí stojí nad aparáty, nad těmi sýpky na ječmen.

O máčení s použitím pneumatiky jsme již na svém místě promluvili; 
přikročíme k vlastnímu sladování, když pukající hromádku spustíme trubou 
příslušnou do aparátu**) a když jsme zahradili po naplnění otvor určeuý k za
sýpání a otočíme několikkrát aparátem, aby se ječmen stejně uložil.***)

Další práce podlé „díla“ sladu řídí sladák dle známých příznaků a na
hrazuje předělávání otočením stroje a spuštěním činnosti ventilátorů.

Jak chceme buď pozvolně neb rychleji sladovati, studeněji neb tepleji, — 
pořídíme Častější otočky aparátu aneb pracujeme i za stálého proudu vzduchu, 
avšak lépe učiníme, budeme-li Činnost sladovadla přiměřeně v obdobích prů
během díla sladu vyžadujících upravovali.

Kde dosti vzduchu teploty asi 12° It k disposici jest, (v zimě v létě), tu 
nejlépe, je-li větrák stále v práci při velmi povlovném otáčení sladovadla (v V2 až 
1 hodině jednou). Kde úprava tak přiměřena není, ponecháme klíčící ječmen 
v bubnu jako ua humně až do zahřátí (15— 16° R) a pak spustíme v činnost 
větrák i buben na tak dlouho, až slad v teplotě se vyrovná; tím způsobem 
pokračujeme dále, dokud slad nenabude žádoucího rozloučení.

Hotový slad vysype se do vozíků a k dalšímu určení buď na valečku neb 
zrovna na hvozd z humna se vyveze.

Ruční práce jest tudíž zde nahrazena strojem a zbývá pouze řádná do
hlídka. Sladovati možno po celý rok, klíčení postupuje v míře velmi pravi
delné, zrna nemohou býti ničím porušena.

Saladinovo sladovadlo rovněž poskytuje slady již výborných vlastností, 
o čem měli jsme příležitost přesvědčiti se r. 1880 na výstavě Mnichovské, 
kde aparát v plné činnosti (v červenci) se nalézal a nás sládků všeobecnou 
pozornost vzbudil.

Sladovna Saladinova záleží z podélné Čtyřhrané jímky čili komory, jejíž 
dno z ploten jednotlivých ze železného plechu dírkovaného sestává, nad nímž 
ječmen ve vrstvě 80 cm se nasypává. Schlazený a navlhčený vzduch (prochá
zející nádobou napluěnou koksem vodou kropeným) prochází vrstvu hromádky

*) Popis vynálezce samého. (Časopis pro průmysl piv. 1879.)
**) Velikost jest různá. V Mladé Boleslavi pojme každý aparát na 30 hl ječmene. — 

Humno toto Heindlovo dle výroku p. Lederera a nadsladáka p. Beránka vyhovuje úplní.
***) Máčí-li se ječmen v obyčejném stoku, možno jej v aparátu za vpuštění proudu 

vody z dírkované roury řádně proprati.
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a odvádí utvořenou kyselinu uhličitou a vyvíjející se teplo. Předělávání hro
mady dvakrát denně obstarává strojek obracovač po délce komory sladovní: se 
pohybující á důkladně obrácení a zkypření vrstvy sladové způsobující. Osy 
ubracovačů zavěšeny jsou v kolmém směru ve vozík po podélných stranách 
na kolejích ku předa se pohybující, kdežto osy kolmé (na jejich spodku šrou
bovitý závitek plechový) v točivý pohyb přichází a tak výtečně vrstvu kypřiti 
mohou. Zranění zrn neděje se více než obyčejnou lopatou. Poněvadž dna jedno
tlivá se zvednou, může snadně udržována býti čistota důkladná.

Nepřetržité sladování vyžaduje určitý počet komor dle trvání sladování, 
jež ovšem snadně regulovat! možno — pro 8denní 8, pro lOdenní 10 komor 
sladovních.

Odstranění kyseliny uhličité a stálý přístup vzduchu process vzrůstu a 
tedy rozloučení sladu velmi účinlivě podporuje.

R. 1878 byla postavena první taková sladovna (p. Bomieta) v Kancy ve 
Francii, od které doby s úspěchem a k plné spokojenosti v činnosti se nalézá.

K. Volcknerova pneumatická sladovna jest systému komorového. Klenutá 
a proti atmosférickým vlivům dobře opatřená sladovna*) rozdělena jest železným 
sloupořadím (na němž klenutí spočívá) ve tři nestejné části. Ve dvou stejně 
širokých krajních založeny jsou vyzděné, cementem ohozené a velmi pečlivě 
vyhlazené komory 80 cm hluboké, 4 m dlouhé a 1 '/a metru široké, a sice po 
každou z podélných stran po dvaceti.

Obr. 188. S a l a d l n n v a  p n e u  ra. s l a d o v n a .  A otvor spouštěcí pro máčený ječm en; D jsou dírkovaně plotny 
(dno jímky), C jest obracovač strojný, D ‘ místo kam jednotlivě plotny se zvednou, když první slad hotový do vozlíkn E  
sebrán, aby vozík k dalším částem sladovně plochy postrčen bytí m«hl O ventilátor ssajici vzduch vrstvou hromady 
gladotniho zboii a šenonci jej koksovou vrstvou v místnosri l i  ?e nalézající, kde se čisti, chladí, navlhčnje a s  čerstvým 
vzduchem venkovským misi. Směr pohybu naznačuji šipky H  jsou dveře, jimiž vozík k jímce sladové dopravíme,

J  transmitse pro pohyb obr. co vaře a Ví-Dtllátoru.

Dno komor jest z dírkovaného železného plechu, pod nímž prázdný prostor 
ponechán a kudy procházející vzduch odvádí se odbočkami k hlavní spojovací 
rouře hliněné (50 cm v průměru), jež zabíhá ke dvěma exhaustorům (vývěvám) 
parním strojem v činnosti udržovaným. K vůli regulováuí opatřeny jsou jedno
tlivé odbočky klapkami. Tyto hlavní i vedlejší ventilační roury umístěny jsou 
v 3. úzké části sladovny, založené uprostřed mezi sloupy níže mezi oblím a 
pořadími komor sladovných.

Ječmen máčený**) pouští se v první komoru, odkudž za 12 hodin předělá 
se (ruční prací) do druhé, a tak každých 12 hodin postupně o jednu komoru 
přehozená hromádka nahrazena vždy čerstvou (máčenou), i jest průběh vzrůstu

*) Popis sladovny p. Schilcherovy v Puntingamn u Štýrského Hradce.
**) Máčíma se nalézá nad sladovnou, kdež i půdy prostranné zařízeny. V cele sla

dovny postavena jest strojírna a dva hvozdy (dvoupatrové).
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tak zařízen, že když ječmen do 20. komory dojde (tudíž v 10 diiech), slad 
syrový nabude žádoucího vývoje a rozloučení.

Z 20. komory vyhodí se na vyvýšenou zídku upravenou vedlé otvoru 
k vytahováku na hvozd.

Každá komora pojme 15 hl ječmene a jest tudíž možná výroba v 10 
dnech na každém pořadí 2krát 15 x  lOkrát = : 300 AZ, celkem 600 hl sladu na 
ploše 400 m2, (v čemž počítány i chodby), což značí proti obyčejné sladovně 
úsporu místa jako 1 :3 .* )  Práci předělávání, vlastně přehazování vykonají 
2 lidé (po každé straně), aniž jim třeba zvláštní zručnosti.

Dohlídku vede zkušený sladák, jemuž pomáhá to, že při „otevřené41 sla
dovně dle potřeby a vůle řídí vzrůst a že se přesvědčiti může lehce a pohodlně 
o průběhu jeho.

Vzhlíženou Činností exhaustorn nastane proudění vzduchu, jenž ze sla
dovny prochází hromádkami, odkudž odbočkami a pak hlavní rourou k exhau- 
storům (jich ssáním) se přivádí, aby kanálem vypouštěcím došel vyhoštění.

Vyssáním vzduchu ze sladovny těsně uzavřené**) nastává silné zředění, 
jejížto následkem tlačí se vzduch atmosférický v prostor sladovny dvěma prů
duchy (jedním na každé strané komor), v čelné zdi sladovny v rozměru 1 m2 
se nacházejícími.

Vzduch vstupující ovšem upraví se dle potřeby ve zvláštní věži, v níž 
vodorovně zavěšené plechy dirkované tak umístěny jsou, že vzduch dole z věnčí 
vstupující probíhati musí křivkou od levé k vyšší zavěšené pravé straně, tu 
přestoupiti musí opět k vyšší levé atd., ježto vždy střídavé nepřilehající patro 
plechové ponechává otvor jednou po té, jednou po druhé straně. Z patra nej
vrchnějšího spadá zvláštní šachtou dolů a pak rovnou kanálem a otvory (v čelné 
zdi) již naznačenými do sladovny proudem mohutným spěchá. Nad plechy po
stavená nádržka s vodou (dle potřeby temperovanou) spouští ve věži déšť bo
hatý z plechu na plech propadající a vlaží, chladí i čistí atmosférický vzduch, 
by pak připraveny náležitě vzbuzený život zrna mocně a se zdarem provázeti a 
podporovati mohl.***)

Byl jsem svědkem ve Volcknerově sladovně Puntigamské zdařilé práce 
v měsíci září 1882 a mohl jsem průběh klíčení ve všech stadiích postupných 
posouditi. Mohu po pravdě dosvědčiti, že shledal jsem výkon i zařízení hodné 
velmi příznivé kritiky.

Se zvláštním pocitem vstupuje sladák do sladovny budoucnosti a mile 
překvapen zatají dech v místnosti, kde důmysl lidský dosahuje patrného 
úspěchu v nepoměrném zdokonalení práce naší nej důležitější!

Příjemné dušené světlo modravé f)  — proudění velmi čistého čerstvého 
a vlhkého vzduchu, silná vůně osobivá z účinného živobytí „mladíků,“ zevrubná 
čistota, spořádanosť a lehký přehled celého pochodu —  vzbudí nejen v pivo
varníkovi alebrž i  v každém navštěvovateli vznešené rozechvění a nezapome

*) Když na hl ječmene počítáme 1*5—2 m2 na obyčejné sladovně, potřebí by bylo na 
600 M plochy 900—1200m *.

**) Četná okna (22) a dvéře jsou zadělány co nejlépe. Silné tabule oken jsou výtečně 
zakytovány.

***) Vypočítáno, že v každé hodině prochází sladovými vrstvami v humně Puntigam- 
ském 14000wi3 vzduchu; ježto pak celá sladovna 1200 m3 obsahuje, mění se v hodině 
12krát (tedy každých 5 minut všechen vzduch se obnovuje). Za příčinou ustavičného prou
dění vzduchu vrstvami sladovými shledala se potřeba, i mezi klíčením je ještě vodou při:
li*«>AV\Arrn4i a  w Ann lr ÍA m  ■*■ /vaaIii d  * *«lrA«ift n  á nfm lrn/lln i A/Í rrA ¥Tol m  1 \ A »T1 A A »Y» /I AO t l i  Cl V\ I Cl £kaiupuvati, a  [/uii^cua n. tumu uuciu uiixiuvaua ouuvauiáy jc/i foiini jumuum ututi ov'

mžením) vlhkost vzduchu zvýsují.
f) Tabule jsou ze skla violově zbarveného. Víme, že se připisují této barvě pří

znivé účinky na klíčení, kdy procházející světlo láme se v paprsky lučebně nej činnější.
Otázka účinku světla dosud ostatně platné rozřešena není. V mé praxi osvědčilo se dobře 
pološero způsobené zavěšením záslon (z pytloviny). Klíčeni v přírodě bez účinku svitla 
zdárné se vyvinující nám za pravzor slouHti musí „
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nutelný obřaz; neboť zde radostné cítíme možnost dosdhnouti správného vý
robku v urovnaném, v přesném, v bezvadném a vždy stejném a na okolnostech 
nezávislém sladování, poskytujícím pak ovsem pevný, žulový základ k celé další 
stavbě, k celé ostatní práci naší!

Hvozdění sladu.

Poznavše průběh sladování, a jakožto výsledek správného výkonu toho: 
vlastnosti dobrého sladu syrového, sledujme dále i prostředky, jichž potřebí 
k tomu, aby polotvar náš ve vrcholí vývoje v hodnotě jeho nejlepší se zachoval. 
Syrový slad totiž sobě ponechaný nedal by se zadržeti v pokračování vzrůstu, —  
rostlinný život jednou vzbuzený, ničím neobmezen, vyvíjel by činnost svou na 
útraty součástek a tedy na újinu hodnoty sladu, — a pakli potřebné okolnosti 
nedostačují, tu zase velmi ochotně by převzala plíseň a hniloba zhoubné dílo 
dokončení zkázy.

Hlavní součástka syrového sladu, voda (obsažená v množství průměrném 
ku 40o/o), jest onen sprostředkovatel dalšího života zde zkázu podmiňujícího 
a tudíž činitelem, s nímž počítáno býti musí. Nadbytečnou vodu odsušením 
sladu za pomoci tepla (od 20° do 80° R.) na zvláštním zařízení „na hvozdu* 
ze zrna sladového pozvolna vypudíme, tak že v sušeném sladě z obsažených 
40°/o setrvá pouze 11/2 až 5°/0 vláhy.

Celý process představme si krátce tak, že na lískách hvozdu rozestřeným 
sladem syrovým prochází otepleny vzduch — kterýž přijímaje vodu uniká par
níkem do vzduchu.

Snadno nahlédneme, nejen že vypuzením vláhy „sušenímu získáme výrobku 
stálejšího, k uložení delšímu schopného, ale také že vnitřní změnou, která 
působením tepla — „hvozděnímu —  v citlivých součástkách sladu vzniká, 
dosáhneme konečné jeho úpravy k potřebám pivovarským; neboť veledůležitý 
výkon sušení (hvozdění) rozhoduje nejen o trvanlivosti a hodnotě sladu, ale 
i o hoduotě a charakteru výrobku konečného, vž byt tři speciálné ve světě čelící 
směry práce pivovarské, Český, vídeňský a bavorský zakládají právě svůj ráz 
na způsobe a provedení v sušení a hvozdění sladu, ba možno tvrditi, že začasto 
i při stejném směru, ale za různého provedení (případně i za různých systémů 
hvozdů samých) původ svůj chová šíře známý „zvláštní11 charakter piva jedno
tlivých závodů.

Tak ale jako správné hvozdění závažného významu dostupuje, celému 
dalHmu průběhu (vaření a kvašení) velice nadlehčujíc, tak zase nepromyslnS 
provedeno přivádí pivovarníkovi nezdar, nesnáze, bezpočetné obtíže, ano zkázu 
a často nenahraditelné ztráty.

%

Zevnější a vnitřní změny sladu hvozděného.

Ve srovnání s ječmenem vedlé vnitřní či chemické změny shledáme změnu 
i ve fysikálných či zevnějších vlastnostech sladu hvozděného a sice:

1. v barvě. Za stejných okolností stupeň barvy pluchy řídí se způsobem 
máčení, jakostí vody a konečně barvou ječmene. Barva sladu jest vždy tmav
šího odstínu a hlavní tóny jsou zasmušilá, šedivá a hnědá — (u ječmene bílá 
a žlutá až žlutohnědá s patřičným životním leskem).

Bílé světlé ječmeny poskytují i světlejší odstín u sladu z nich vyrobeného, 
ječmeny z „vypršených", „vzrostlých" světlejší barvu odstínu šedivějšího (smut
ného), lesku úplně postrádajícího.

Domáčením na humně získané slady vykazují barvu tmavší, „přirozenější," 
ječmenové podobnější, se skrovným leskem. Obyčejným máčením povstanou 
slady (ye vodě měkké máčené) světlohnědé s hlavním tónem šedivým, bezlesklým, 
„smutným" —  ve tvrdé pak vykazují slady ještě hlubších „hnědších" odstínů
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než s domáčením na humně. *) Kde zboží celkově v hromadách na půdě ulo
ženo, jest z daleka rozdíl postihnouti: kde slad, tam převládá hnědý neb šedo
hnědý— kde ječmen, tam žlutý odstín barvy.

2. Váha 'prostá se zmenšuje. (Viz o ztrátě sladovní.)
3. Objem sladu se mění — a sice (k poměru ztráty sladovní) se zvětší. 

(Viz o ztrátě sladovní.)
4. Váha měrná vzrůstá. ■*
5. Vůni osoblivou nepoměrně příjemnější syrového přijímá zejména inten

sivně od stupňů 50° R  dosušený slad — a postupně charakteristicky se zvy
šuje a odstiňuje.

6. Příjemná zasládlá chut sladu Čistá značí o dobrém rozloučení a hvo
zdění vedle

7. křehkosti bílku jako plínka bílého. Mezi zuby již velejemným stisknutím 
rozdrtí, „rozsype" se dobrý slad v moučku, aniž nej menší odpor způsobil.

8. Sídlo zřetelně pozorovati můžeme pod pluchou, pokud se vyvinulo.
9. Suché kořínky (květ) lehce se oddrolí od zrna. Po odloučení kořínků 

nalézáme ovšem špičku zrna sladového rozevřenou se stopy kořínků.
10. Plucha změnila vráskovitosE a velmi lehce se dá od bílku odloupnouti. 

Na ječmene zralém a suchém na straně rýhy pozorujeme husté drobné příčné 
vrásky, jichž na sladu více nepostihneme — plucha sladu jest vyrovnaná a pozo
rujeme jen jednotlivé větší záhyhy zejména po straně a blíže šidéíka, patrně 
že ze zrna části součástek ubylo. NéklíSící zrnko usušené podrží ony příčné 
a Četné vrásky pluchy a možno každé dle toho i lehce poznati.

Chemické poměry nejsou Částečně dodnes zevrubně proštudovány.
1. Vláha sladu sklesne, jak jsme již podotkli, na 3 až 5% , při sladech 

vysoko a dobře dosušených i na l lj2 až 2°/0.
2. Vlivem diastásu vznikají na útraty škrobu zplodiny pochodu zcukrova- 

tění: amylodextrin, dextrin a skrovná část cukru.
3. Nemalá Část bílkovin přechází z vidu rozpustného v nerozpustný, s čímž 

souvisí i
4. že cukrotvorná mohutnost diastasu se umírňuje (syrový slad jest ne

poměrně větší mohutnosti v účinku) a to v poměru, čím vyšší jest teplota, 
při níž se dosušuje (jako po vídeňském a bavorském způsobě)**). Ph. Andrae 
praví: „Čím vyšší teplota odsušeuí (konečná) a čím déle se vydrží při ní, tím 
více klesá cukrotvorná mohutnost fermentu sladového."

*) Vody máčecí ze štoků vypouštěné liší se valné dle jakosti vody. Měkká voda 
silně pluchu vyluhující dává první dvě odtékající vody silně zbarvené (hnědé), kdežto při 
tvrdých první pouěkud zbarvená, druhá již valně probledlá z ječmene ztéká. Tím se vy
světluje barva sladu ve měkkých neb tvrdých vodách máčených.

**) Th. Langer uvádí v „Allg. Zeitsch. f. Bierb. u. Malzf. 1883. str. 309.“ několik 
výsledků týkajících se cukrotvorné mohutnosti sladů pocházejících z renomovaných pivo
varů, jež zde podáváme.

český slad (nízko odsusený mezí 48—55° K.)

Slad (po vídeňsku 60—70° K.)

Čas potřebný Extrakce Cukru
ke zcukrovatěuí sušiny sladové v extraktu

minut procent procent
. . 10 8229 7291
. - 20 8077 69-99
. . 22 79-33 6516

25 77-66 6368
. . 30 77-31 63-85
. . 30 79-32 6396
. . 40 78-91 65-55

Langer praví, že považuje slad v extraktu za velmi uspokojivý, když v 10—20 mi
nutách času zcukrovatěni vykáže na 73% výtěžku (ua sušinu sladovou počítaje) a tudíž 22%  
vyluhování neschopných látek (mláta atd.). Slady takové mohou ve velkém 66%  extrakce 
vykázati. Slady nízko odsušené (po českém způsobě) poskytují ještě větších čišel, ježto 
sladováním získaný diastás v nich i nejvíce ušetřen zůstane.

Kronika príce. Díl V. 3 4
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5. Nastává proměna a ztráta tuku (jehož proměně připisuje se osoblivá 
vůně sladu).

6 . Část popelnin přechází ve vid nerozpustný. *)
7. Při vyšším ohřátí z utvořeného cukru povstává karamel
8. Konečně kyselost sladů stoupá. (Viz str. 246).
Mnichovská zkušebná stanice shledala při zkoušce 7 sladů kyselost od 

01881 až 0  4705. Lintner považuje u dobrých sladů v °/0 kyseliny mléčné 0 2 
až 0 '*S za obyčejnou a správnou číslici.

Ze by hvozděním bílkoviny částečně podlehly proměně ve formě peptonů., 
tomu odporují dnešní výzkumy. Dr. Fr. Ullik tvrdí, že ve sladech normálně 
vyvinutých nemohl peptonů konstatovati a že tyto teprve processem vaření 
jako součástka mladin z bílkovin sladů se tvoří.**)

Obraz těchto proměn fysikálných a chemických doplníme sobě ještě dalšími 
změnami, jež povstat! musí, provede-li se hvozdění nepromydně.

Když při sušení teplota nepomšme ku vysýchání sladu stoupá, tu za do
statku ještě vyšší vláhy (syrovosti) sladu společným účinkem tepla zvýšeného 
(od 46SíR. počínaje) na vrub hodnoty jeho, tvoří se

1. ze škrobu maz — který dalším usušením dokonale ztvrdne. Slad tímto 
zlem postižený pokřtěn případným jménem „kamendč,u neb jeho bílek jest 
v skutku kamenný. Sladáci praví také: „slad jest tvrdý jako hřebíkyu. Kameuáč 
vzdoruje rozkousuutí i  rozloučení při další práci, způsobuje obtíže a přivádí 
v každém ohledu ztrátu.

Vysvětlíme si úkaz ten, pripomeneme-li sobě vlastnosti škrobu. Škrob za přítomností 
vody ohříván bobtná, zrnka škrobová se trhají, vnitrní části přijímajíce mnoho vody roztrhnou 
povrch, až utvoří se ze škrobu průsvitný jednotný rosol, „maz škrobový,u jenž odsušen zro- 
hovatí, ve vodě více nenabobtná a cukrotvornému účinku diastásu dokonale vzdoruje.

2. Že hvozděním trpí diastatický ferment, a sice čím vyšší byla teplota 
při hvozdění, známo nám, ale tím větších ztrát ve vzhlede tomto doznáme za 
okolností, které podobny jsou jako při tvořeni se kamenděe t. j. když předčasně 
syrový slad vyšší teplotou odsušujeme. Rozpustné bílkoviny se srážejí, „koagu- 
lují,“ postupné dle vyše teploty a to tím více, čím při tom vlhčí ještě slad jest.

JBrown a Heron k náhledu svému o diastatirké sile, již si představují ne jako půso
bení jedné látky (diastásu), ale jako výkon srážení schopných t. j. rozpustných albuminátů, 
uvádějí příklad, že v extraktu sladovém vyloučení klčků bílkovin jest patrné jíž při ohřátí 
na 36° Ř  a postupně až do 76° R. se stupňuje. Při 64—65° R. diastatická sila extraktu 
sladového jest úpluě ochromena.

Jako ve vlhkém stavu vysoce citlivým, tak opět v su-hém stavu jest diastás schopen 
ovšem houževnatosti velmi značné, i přesvědčil se Dr. Krauch, že nékolikahodinným ohřátim 
na 80—100“ R. ukázal jen poněkud oslabenou, ale přece dosti silnou mohutnost cukro- 
tvornou.

Slady nerozvážné při hvozdění předčasně přehřáté poskytují tudíž i v této 
příčině ztrátu tím citlivější, že veškeré snažení a vrchol úkolu sladování (dosíci

*) Pripamatujme si také, že část popelnin ječmene ztrácíme při processu máčení a 
část velká v kořjnky (kvét) přechází.

**) Podáváme rozbory ječmene a sladu dle Lermera. (Steinovo nalézáme na str. 245).
Ve 100 částech dle váhy 88 81 č. dle váhy 

suchého ječmene suchého sladu
š k r o b u ...............................  68-43 4886
bílkovitých látek . . . 16 25 15 99
dextrinu........................... 6 ‘63 6'86
cukru ............................— 2 03
mastného oleje . . . 3 0 8  2 60
vlákniny ......................7  jO 7 31
jiných součástek . . . 1 11 3-16
popele . . . . . .  2-40 2 1 0

100 _ 8 8 Š F
Vyňato z Thausingova díla: „Theorie und Praxis der Malzbereitung nnd Bier- 

fabrikatíon."
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totiž materiálu na diastás bohatého) — jedinou nedbalostí dokonale zmařiti
můžeme.

Z pozorování znamenitého zymctechnika dr. K. Lintnera však sluší vy
jmout! vzácný příspěvek k posouzení veledůležitého výkonu hvozdění, že sražení 
bílkovin nastati může při zvýšení teploty i tehdy, kdy obsažená vláha sladu 
nestačí sice k povstání sladu kamenáče, ale dopomůže k sražení velké části 
účinných bílkovin.

Mladiny vyrobené z takových nevčasně přehřátých sladů vykazují složen i
ch yb n é, poměr cukru k necakru jest nesprávný a nepravidelné kvašení i vy- 
kvasení, čistění se, netrvanlivost piva jsou následky, jež se horši ještě postupem, 
jak necukry v mladině nepoměrně stoupají na základě nedostatku diastatické 
síly, která stačí sice na tvoření se dextrinu, ale nedostačuje na další proměnu 
v potřebné množství cukru. *)

O zřízení hvozdu.

Dříve býval hvozděn slad přímo zplodinami hoření, kteréž z peci roz
váděly se pod lísky, na nichž slad syrový „nastřen". Kouř teplý procházel 
vrstvami sladovými a nasycen parami vodními unikal „lapákem" (komínem) 
do vzduchu.

Zřízení hvozdu takového bylo jednoduché a sestávalo z peci jako zdroje 
tepla, odkud kouř veden pod lísky, jež buď střechovitě (pak se hvozd jmenoval 
„valach") aneb i vodorovně („piliár") rozloženy byly. V klenutí nad hvozdem 
umístěn lapák na kouř.

Bylo to v každém ohledu nehospodárné zřízení s výrobou přičmou- 
dlých sladů. **)

Dnešní naše hvozdy bez kouře rozeznávají se tím, že zplodiny hoření vy- 
užitkují se dle nejlepší možnosti k ohřátí vzduchu (atmosférického) a nepřišedše 
do styku se sladem odvádějí se do komína, kdežto jimi oteplený vzduch čistý 
vrstvy sladové prostupuje a suší. ***)

Hvozdy tyto (též dle původu svého anglické zvané) sestávají v podstatě:
1 7 . m o r .i c l ia n in t lr a m í W 7 í l ě n í  v n í ?  nn  r n č t p í í i  n u liv n  a n n ln ip  » tn m ífJL a A /  ^ 1 / ť V I  V M U l l i  V  u u u i i . u i  i  j  u u v u v j j  i  u a u  u  ■ s  i  u u u u u u  •  u  u v  w

teplo potřebné se vzbuzuje. Jako při každém topení, tak i zde velikost plochy 
roštů řídí se jakostí jich a potřebným množstvím paliva t. j. tepla v určité době.ý)

2. Z rozvodu tepla. Tato důležitá část hvozdu různě se provádí a vrchol 
snažení se jeví v tom, by teplo zplodin hoření co nejlépe a účelně se využitko- 
valo. Rozvod tepla sestává nejvíce z kolmého „kanónu“ z litého neb plecho
vého železa (a obyčejně chamotkami vyzděného), do něhož z peci zplodiny 
hoření vstupují, ježto kanón přímo s topením souvisí. Kolem tohoto „ohně- 
vodu“ rozestaveny jsou roury železné (kouřevody), jichž hlavy s (čtyřhranným 
v průměru) věncem dole i nahoře jsou spojeny a kterýž věnec na dolejším 
konci společný, na hořejším rozdělen, roury „kouřevodu“ na dvě části půlí.

*) Z 250 zkoušených sladů vykázalo 99 poměr cukru k necukru v mladině výtečný, 
94 dobrý t. j . ješté dostatečný, a 67 špatný, Jaká to různost, z níž poznáváme, že hvozdění 
není tak uváženo u pivovarníků, jak toho velká důležitost zajisté pilně vyžaduje. Chatrné 
pivo jest pak výslednicí nedbalosti hvozdy.

**) Ještě před 20—25 lety byly u nás v činnosti a mnohý čtenář se upamatuje na piva 
s intensivní příchutí „čmoudovou". Sladovník, jenž obstarává práci při sušeni, dnes ještě 
posměšně místo „hvozdou" pokřtěn bývá pojmenováním f}čmouda.a — V Německu ještě na 
jednom místě (v Graetzu) hvozd s kouřem se nalézá, a dle zpráv pivo Graetzské doznává 
četných příznivců.

***) První hvozd bez kouře v Cechách postaven r. 1804 inženýrem Vítkem v Buště- 
hradě, (v Lichtenthale u Vidné již r. 1802 architektem J 03. Hardmuthem).

f )  Počítáme na usušení 100kg sladu (či asi 2 hl dle objemu) průměrné 24—SO kg uhlí 
střední jakosti. Inženýr O. Krell udává spotřebu k usušení 100kg sladu (ze 170kg syrového) 
SO kg uhlí, Th. Langer 17—19 kg. Bozdíl připočísti dlužno různým zřízením hvozdů atd.

34*
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Zplodiny hoření vnikají z hlavy kanónu — „bubnu“ — spojovací rourou do 
věnce hořejšího na dvě části rozděleného a zde jednotlivými rourami, na této 
půli zapuštěnými, musí opět dolů směrem kolmým, kdež opět sejdou se ve věnci 
společném dolejším a tam tahem nuceny vbíhají na opáčnou stranu do trub 
nalézajících se ve druhé polovici kouřevodu a těmito kolmo vzhůru dospějí do 
půle věnce vrchního, odkudž po dokonané vykázané cestě přímo pak vedeny 
jsou do komína.

Celý tento rozvod tepla obehnán jest zdí, v níž umístěny jsou na dolejším 
konci otvory pro přístup vzduchu opatřené dvířky neb šoupátky železnými, aby 
mohutnost přístupu jimi dle potřeby mohla byti regulována.

Otvory jsou dvojího způsobu, a sice jedny, jež jdou přímo ke kouřevodu 
a ohněvodu, prolomeny jsou ve zdi ve směni vodorovném, a jsou to tak zvané 
teplé tahy (nebo vzduch přistupující přijímá teplo prouděním kolem soustavy 
rozvodu tepla). Druhé pak vyzděny jsou ve zdi samé v kolmém směru ku 
hlavě a věnci rozvodu tepla — aniž vzduch jimi proudící s kaloriférem může 
ve styk přijíti. Pec s ohněvody a kouřevody jest obyčejně umístěna pod zemí. 
Ve výšce asi lm  od hlavy kaloriférů sklenut jest prostor mezi hlavní a kalo- 
riférovou zdí tak, že dlažba nad klenutím místnosti nové v přízemí se nalézá 
i nazván jest prostor pod lískami:

3. podlisčí či psinek. Jméno podlisčí samo svědčí, že jedná se o prostor 
mezi lískami a kaloriférem, a sice o prostor, v němž vzduch oteplený se stu
deným se stýká a kde určenou pouť společně nastupují.

Kolem hlavy a věnce vyčnívajícího pořizuje se zeď, v níž na spodní části 
(nad dlažbou) končí průduchy studeného vzduchu. Nad těmito studenými tahy 
ponechány otvory pro teplý vzduch a jsou vyzděny výše jen sloupky na stříšku 
ochrannou jehlancovité neb kuželovité formy ze železného plechu, by propadá
vající suché kořínky sladové — nkvětu — nemohl na horké roury a kanón vpadati 
a zplodinami spálením povstalými slad se sušící znešvařiti. Květ spadá na 
dlažbu v podlisčí, odkud časem se sbírá a na půdy odnáší.

V podlisčí veden jest spojný kanál (pro kouř) z druhé polovice hořejšího 
věnce kouřevodu do komína ve zdi hlavní založený.

Kde jsou kaloriféry v ležatém směru nebo kde oba systémy spojeny jsou, 
nalézají se v podlisčí.

Roury kaloriférů nejsou pak kulatého průřezu, nýbrž formy troj hranu 
ostrého a vůbec s hranou vrchní střechovitou. *)

Studený vzduch a případně, kde kolmý ohněvod, i teplý, přivádí se v pod
lisčí kolmými trubkami — „varhánkami"— k dalšímu ohřátí. Kolmé tyto trubky 
opatřeny jsou rovněž stříškami na zamezení vpadání květu.

Počátek kaloriférů (kouřevod jest pak zavěšen buď na nosníkách lísek 
nebo podepřen železnými tyčemi ve dlažbě zapevněnými), ježto nejteplejší zplo
diny hoření přijímá, musí nejdále od lískové plochy vzdálen býti a postupně 
se zvyšuje v zátočkách veden tak, že poslední část vbíhající do komína nej
blíže lískám zavěšena jest. Rovněž k vůli stejnoměrnému rozdělení tepla jsou 
trouby kouřevodu při počátku největšího průměru a ouží se poznenáhlu po
stupem ke konci vedoucímu kouř do komína.

Kouřevod ležatý v podlisčí zařízený chválí si zejména Vídeňští a Bavorští 
sládci, neboť zde mimo oteplený vzduch i přímo sálající teplo kaloriférů vydatně 
účinkuje.

4, Lísky**) nalézají se (v našem popise asi obrazně) ve výši prvního 
poschodí — a jest to vlastní prostor, kam slad syrový, k hvozdění určený se

*) Aby květ nemohl na horkých trubách kouřovodu ze zachytiti (a hořeti).
**) Lísky podržely jméno cd původního materiálu upotřebeného, nebot bývaly pleteny 

z prutů „lískových."
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„nastírd“. Lísky tudíž musí na pevném podkladě spočívati a jsou proto při
nýtovány na tyčích železných, ležících na nosníkách ze železa ve zdi hlavní 
zapuštěných.

Lísky samy musí hlavně mimo rovný a pevný podklad na slad (aby obrácení 
sladu ruční neb strojnou silou dobře vykonati se mohlo) poskytnouti i plochy volné 
či prostupné (40—45°/0) t. j.  důstatek otvorů nutných, by sušicí činitel, ote
plený vzduch, vydatně vrstvou sladovou pak procházeti mohl. Materiál, z něhož 
lísky se vyrábějí, jest dnes výhradně železo, a sice buď jsou to plechy dírko
vané (buď kulatými o 2—3 mim průměru nebo podélnými otvory, obr. 139. a 
obr, 140.), aneb jak obecně oblíbeno, i z příčin nejznačnější plochy prostupné,

Obr. 189 Lfsky z® železného plechu Olu. 14P. Lísky zc vcIernO o plechu
(s podélnými otvory). (* kulatými otvory).

lísky upletené z drátu železného (při kterémž pletivu válcováním stejnější plochy 
rovné se nabude), obr. 141.*) Mimo tyto druhy jsou lísky z kulatého drátu 
rovnoběžně zatáčeného na kulaté tyče, obr. 142., aneb lepší, kde dráty formy 
nože (nahoře ploché, dolů ostře vybíhající) rovnoběžně se pokládají a iiar tyče

Obr. 111. Lilky % drátěného a válco
vaného pletivu. Obr. 142. Lilky *  drátfl kulatých

přinýtují. Spojení lísek jedné k druhé musí býti přesné (musí přesně přiléhati 
beze spárů) a kolem do kola po stěnách hvozdu končití se obrubou plechovou, 
aby zeď se otlouci nemohla při práci (obracování, sbírání atd.).**) Pakli má 
hvozd jen jedno patro lísek, tak zvaný „pilidru, jest prostor nad lískami zklenut.

) Lískám těmto vytýká ae obtížnější čistění a snadné zacpávání se otvorů. Přes to 
však předce chválí se všeobecně, poněvadž všechny ostatní vykazují menší plochy volné.

**) Při dvojáku pořizují ae dva otvory spouštěcí v lískách aamých, by elad na polo 
odsušený mohl se spustili na spodní lfsky k hvozdění.
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U prostřed klenutí ponechán otvor, nad nímž postaven parník, jehož středem 
železný konec komínu společně probíhá. Zuačně ještě teplý kouř unikající ko
mínem ohřátlm parníku a vzduchu prostupujícího zvýší a ulehčuje vydatně průtah.

Pod ústím parníku jest zavěšena na kladkách puklice sloužící jakožto 
sběratel sražených par. Puklice vybíhá v trubici (v táhlo) dostatečně dolů vede
nou, i možno zde nashromážděné srážky (stává se tak jen ve vzácných případech) 
vyi ustiti. Obyčejně kapka osamělá na teplé a velké ploše puklice se opět 
v páry mění a na novo parníkem uniká. Puklicí touto můžeme napomáhati 
regulování tahu, přitáhnutím neb plným otevřením ústí parníku.

V novějším čase sestrojil inženýr Lipps*) na kouči komínu samočinué 
chránidlo průvanu volného či lepšího tahu, jímž brání účinku proudění (tlaku) 
větrů (jak říkáme, když nám vítr kouř, paru „sráží“ uazpátek). Podobné chrá
nidlo automatické volnějšího tahu par jest E. Witschelovo. **)

Dvoják liší se od jednoduchého piliáru tím, že nad prvním patrem jest 
ještě jedno, tak zvané „svrchní lísky*.

Troják nevyhovuje očekávaným výsledkům, i jest do dnes nejrozšířenější 
dvoják auglicky.

Při hvozdu musí všechny otvory (uad svrchními lískami otvor „k nasti- 
rání“ syrového sladu a na spodních otvor ke „sbírání“ suchého sladu), okna 
a dvéře (k podlisčí, k spodnímu patru a svrchnímu) dobře přiléhati a pořizují 
se dvojitě vnitřní ze železa— a zevnější ze dřeva.

Má-li hvozd řádně sušiti, jest nej závažnější zařízení a podmínka: dobrý tah.
Musíme tudíž pamatovati, aby hojnost čerstvého vzduchu k peci přístupu 

měla a k získání čilého prostupu správné a poměrné rozměry výšky komínu, 
světlého průřezu jeho — jakož i rozměry kouřevodu a průchodů vzduchových.

Pochybené založení hvozdu nese vhm namnoze na nezdaru mnohého pivo
varu a jest třeba při postavení bráti rady jeu nejlepších pivovamíeh techniků.

Obrazec vložený, Č. 143., znázorňuje nám dvoják s kombinovaným zaří
zením kouřevodů (kolmých a ležatých) (konstrukce iuž. G. Nobacka v Praze).

A A' topírna s pecí a o kauonu a o kouřevodech kolmých, BBf podlisčí 
(psinek), v němž se nachází svršek pece b s kloboukem a s kouřevody ležatými 
c, jimiž proudí kouř do komína d, který opouští u ď. CC  první či spodní 
patro hvozdu s lískami e a DD' druhé či svrchní patro s lískami f ;  h jest 
táhlo puklice pod ústím parníku zavěšené. F  jest předsíň topírny.

Otvorem g vyhrnuje se slad suchý do nádržky dřevěné i, z níž se odvádí 
spodem do transportéru paterníkového A:, kterýmž se dopraví na odkličovadlo 
l (k náležitému vyčistění). Otvor k nastírání sladu syrového na vrchním patře, 
jakož i teplé a sludené tahy na obrazci zřetelně jsou vyznačeny.

V novějším čase <r. 1880) pořídil německý sládek Justus Ulrich z Pfung- 
stadtu nový systém „piliáru14, jejž r. 1882 prospěšně změnil a pojmenoval co 
„jednopatrový hvozd*, a možno dnes k výtečným výsledkům hvozdění na zá
kladě praktických i vědeckých zkušeností s nejlepším doporučením poukázati.

Ulrich jakožto praktik myslící rozdělil sušení a hvozdění dokonale od sebe 
tím, že vedlé piliáru na Sušení stojí druhý jednopatrový hvozd ,k  hvozdění11 
vršený.

Obr. 144. nám znázorňuje UJrichův hvozd. Pec hlavní umístěna pod su
šárnou, vedlé které ještě pec výpomocná pořízena, jíž používá se jen v pří
padech potřeby, aby teploty vysoké za každé doby dosíci se mohlo. Zplodiny 
shoření splynou pak z této výpomocné pícky se zplodinami z hlavní peci 
unikajícími, bv SDQlečnvm účinkem v kaloriférů teDlotu žádanou vvdalv. Z DeciJ i •/ t     ̂ i  - *r v - i
hlavní vedou se zplodiny hoření do kaloriférů ležatého pod hvozd vlastní, jejichž 
teploty malá část využitkuje se k ohřátí vzduchu pro sušírnu.

*) Allg. Zeitsch. f. Bierbr. u. Malzf. str. 94 r. 1881.
**) Allg. Zeitsch. £ Bierbr. u. Malzf. str. 95 r. 1881.
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Vedlé „varhánek“ pro teplý vzduch jsou rozestaveny i průduchy pro 
vnikání studeného vzduchu venkovského bud k úkolu válení sladu přes noc 
nastřeného (účelněji slad syrový oschne proudem vzduchu než na valečkách, 
o nichž v stati o práci na hvozdě blíže promluvíme), buď k regulování teploty,

1

Obr. 143 IIvozil dvoupatrový (dvoják).

když potřeba káže. O důstatek přístupu vzduchu a prostranný parník správně 
postaráno, aby tah byl dokonale uspokojivý.

Lísky v sušírně jsou výše založeny, aby vyschly slad lehce přepraven 
býti mohl na vlastní hvozd — jehož lísky níže se nalézají.



L. Aubry, přednosta stanice zkušebně pro pivovarství (v Mnichově), chválí 
v každém ohledu průběh i výsledek hvozdu Ulrichova. V sušíruě dosáhue 
se teploty nejvýše do 32° R ve sladu (ve vzduchu 25° R), při kteréž teplotě za 
12 hodin vyschlý slad obsahoval již jen 5*92°/n vláhy, při zmírněném prostupu 
vzduchu pak (za teploty 30° R ve sladu) ještě l l ’7°/0 vody.
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Obr. 144. Ulrlchňv hvozd jednopatrový.

Na hvozdě počíná se s 42° R (v sladu 5 0 °R) a dosuší se dle přání.*) 
Yyhody hvozdu Ulrichova jsou patrné a již rozdělení sušení a hvozdění 

chová v sobě nepopiratelnou zásadnou a praktickou cenu.
Z popisů hvozdů těchto vidíme, že hvozd tak zvaný anglický v podstatě 

sestává z peci, z rozvodu tepla, z pořadí lísek a z parníku.
  I . i

*) Sládek Bruntz ze závodu K. Ulricha v Hombergu uKasselu s největší spokojeností 
jak o sladech na Ulrichove hvozdě odsuáených tak o jich spracování se vyslovuje*
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Sušení a hvozdění na nich jest přetržité, v přestávkách, nebo při každém 
novém nastření syrového sladu na lísky musí teplota regulována býti zase od 
počátku, t. j.  do nízkých stupňů (28—32° E) ovšem za značných ztrát na te
plotě, a opět znova zase vždy docela ponendhlu pak stupně „odsušeníu se 
domáháme.

Práce obracování na hvozdě děje se bud ruční silou neb strojnou.
Strojně zřízení obracovačů jest ve výkonech osvědčeno a jsou to zejména 

přístroje Schlemmera, Weiniga a Ritze — a zvláště odporučitelné již i z hu
mánního stanoviska, kde hvozdění jako dle vídeňského a bavorského způsobu 
za vysoké teploty odsušovací na zdraví pracovníků škodný účinek jeviti musí. *)

Aby nepřetržité hvozděni zavedeno býti mohlo (což v mnohém ohledu 
výhodné), došlo ke zřízení tak zvaných mechanických či strojných hvozdů — na 
nichž ovšem největší změny doznala 
forma lísek a způsob obracování 
sladu bud velmi jednoduchý na ruční 
aneb na strojnou sílu.

Značný počet pivovarských in
ženýrů obral si vděčný úkol za cíl 
zdárného rozluštění, ale mnohé ná
vrhy opět zamkly neosvědčivše se; tak 
Tischbeinův, Tonnarův, Weiubergrův, 
de Baryho atd., jiných zase jen jed
notlivě používáno, aniž rozšíření val 
nějšího došly; tak Owerbeckův, Ka
děn- Wittigův (místo zplodin hoření 
používá páry co činitele sušení pod
miňujícího) atd.

Nej většího rozšíření dosáhl hvozd 
americký krajana našeho (nám již zná
mého) Josefa JeČmena (obr. 145.).

Jeěmenův hvozd jest jako nej- 
lepší předchůdce, jako první obraz 
hvozdů budoucnosti; uebot zásady 
levnějšího pořízení, dokonalejšího vy- 
užitkování tepla, šetření zdraví lid
ského (při práci jinak tak namahavé), 
nezávislosti na hodnotě pracovníka 
dnes neb zítra zvítězí ve vzorech 
plně vyhovujících přičiněním neúmor- 
ného ducha lidského!

Hvozd Jeěmenův jest v základě 
podobného zřízení, jaké jsme po
znali u klíčidla jeho, nebo toto vzniklo 
vlastně teprve původně z hvozdu.

Topení (pec, ohněvody a kouřevody) a přístup vzduchu (studené a teplé 
tahy) jsou pořízeny jako u obyčejných hvozdů. Lísek ve formě pořadí žlábků 
neb úzkých desek (aneb obou použito) ze železného dírkovaného plechu neb 
drátěného pletiva (obr. 146. znázorňuje žlábky) jest 8 až 10 pořadí. Více ‘po
řadí se nedoporučuje, nebot jsou pak na úkor tahu a tedy celého hvozdění.

*) Hvozila (po obrácení sladu v teplotách vysokých) zpoceny utře si řinoucí se pot 
s obličeje a spěchá pak z pravidla po schodech k peci, aby, čeho potřebí buď při topení 
buď u otvorů ventilace pro vzduch, zařídil. Jak často ještě (ba obyčejně) schodiště i chodby 
k peci vedoucí tak jsou provedeny, že největší průvan ostrý zde o zdraví lidské neúprosné 
se pokouší.

Kroolkm prie#, Dii V. 3 5

.kkjw w jijv.KřlJUCJ-WWC, 
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Obr. 145. .TeémenAv itrojDý hvozd.
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Žlábky i desky (jalousie) dají se kolem svých os otáčeti, jsouce v čele 
a v zadu do stěuy aparátu zavěšeny v ložiskách, a sice děje se obracení jedno
duchým přístrojem pákovým vždy jedno pořadí najednou, a sice ruční silou po
mocí kliky mimo hvozd.

Nad nejhořejším patrem se nalézá zvláště zařízený vozík („na stě radí o 
čili nastěrák") tvaru koryta, jehož pohyb děje se po kolejích železných po 
stranách hvozdu se nalézajících. Vozík při pohybu nastírá i srovná slad samo
činně, načež železným příklopem patro nejhořejší se uzavře.

Obrácení se děje v odstavcích 45 až 60 minutách dle konstrukce hvozdu 
a způsobu hvozdění. Po každém obrácení nastírá se čerstvý slad*), kdežto

slad se sušící vždy o jedno patro níže se 
převrátí. Než dojde posledního patra, setká 
se s teplotou určenou k dosušení, a možno 
je j pak v železné nádržce pod lískami a 
nad kaloriférem se nalézající vydržeti dle 
vůle ještě do nej bližší obrátky (aby „došeP 
patřičně), než na čistidlo a na půdu jej nutno 
dopraviti.

Zdrželi jsme se poněkud déle při popisu zřízení hvozdu, avšak potřeba 
poznání jeho vysvítá nejlépe z pojednání známého výtečného odborníka Jul. 
E. Thausinga **), který upozorňuje na to, jak mnohých ztrát pivovaru nejen 
špatná soustava hvozdu přináší, ale začasté i když sládek neseznav zřízení 
případně nového hvozdu pracuje šablonovitě dle obvyklé zkušenosti, nedbaje na 
změněné poměry, jež vykazují jiný směr u provedení práce tak veledůležité.

Průběh práce „hvozdění“.

„1. Málo nastírati (7*/2—10 cm tlustě).
2. Ze začátku volně topiti a až když slad „z páry“ vysel, když tedy suchý jest, dvěma

až třemi prudšími ohni 9lad „dotáhnouti.*
3. Co možná často (obzvláště z počátku, po nastření) obraceti.“

Tři pravidla našeho Poupěte vzhledem k sušení sladu.

Výhodnou přípravou k sušení a hvozdění jest válení sladu syrového.
Syrový slad vynese se (výnosek) na valečku, místnosti to co možná vzdušné 

(obyčejně nad sladovnou nebo ve výši svrchního patra hvozdu se nalézající), 
hojnými otvory nad podlahou opatřené.

Vrstva sladu tence (8 rej výše 10 cm vys.) rozestřeného předělává se denně 
dle možnosti co nejčastěji (4—6krát), a to „větrné" t. j. lopatou mrštně roz
hodí se slad, by v zrna jednotlivá se rozlétal.

Častým předěláváním za přístupu vzduchu vyválí se, oschne syrový slad 
tak, že i více než čtvrtiny vláhy své zbude. Patrné ušetříme při hvozdění pa
liva, avšak, byt se i tvrdilo, že výlohy zvýšené mzdy a zařízení valečky více stojí, 
jsme přesvědčeni, že válením sladu nabudeme úpravy náležité ke správnému 
a lehčímu hvozdění, což při důležitosti tohoto výkonu nepoměrně cenné jest 
a dá se výlohou zvýšenou platně vyvážili***). Ovoce zdatného průběhu následu
jícího hvozdění: slad kyprý výtečně dosušený, hlásá o účelnosti valečky nejlépe.

Velmi účelnou a šťastnou myšlénkou ve prospěch processu hvozdění do
sáhli bratři Wintrové v Prostějově využitkováním tepla kouře komínem jinak

*) Výhodnější jest na Ječmenfiv hvozd nastírati slad vyválený t. j- na valečce (vzdušné 
místnosti to zvláštní) častějším větrným předěláváním oschlý, ovadlý, vyválený.

**) Allg. Zeitsch. f. Bierbr. u. Malzf. IS33, str. 571.
***) Každý hvozda znaje ulehčení v prácí z váleni plynoucí, vítá slad válený na hvozd 

s potěšením i zase s přesvědčením, že zdaru namáhání jeho se nemine. Sám rád předělá 
slad na valečce, neb obraty ty hladkým prfiběhem sušení bohaté má nahrazeny.

Obr. J 40 Seřadční žldlkfi v s l a d o v a i l e  
Ječmenové.
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{na ztrátu naši) unikajícího, zařízením teplé valečky nad klenutím, jímž se 
hvozd (nad vrchními lískami) uzavírá (obr. 147.).

Kouř vedou jednoduše v potrubí plechovém (kouřevod ležatý) pod lískami,

Obr 147. Anglický hvozd * teplou vnleěkon br. YVíntrň. ti, kouřevod vl*sfni, Bí B t kouřevod valečky, A-J tahy 
£1 prfidnehy studené, k nimž přistupuje u At A vzduch. Parník hvozdu C objímá komín F ,  v nějž pod liškou I, 
vbiliá kouřovod £ , .  Parníkem valečky naznafiuji šípy v Dt kudy vzduch oteplený nasycen jsa  párami uniká. — Při 
tomto hvozdu j*nn ještě zařízeny zvláštní teplé tahy £  E, jež přivádějí otelený vzduch, studený pak tahy ve výši stu
dených tahfl vlastního kouřovodu založenými bezprostředné pod tisky II . sniž prostupuje vrstvy sladové na I. lí
skách rozložené, Ěiin přiležlti průvan vzduchu *e vydatně zvýšili může a kíerež zařízeni rovnéž k zlepšeni sou
stavy hvozdu poéitatl musíme získávajíce účelného vyschnuti sladu co dokonalou Úpravu k hvozděni vlastnímu. 
(Mftieme si jen opětné [třeba uám již známou pravdu] připomenout!, že diastáse se zachová u vétsí mohutnosti, když 
slad dříve při nHit tonp.tíi dozná suchosti neb právě v přehřátí vlhčího a vlhkého ješté  sladu ztráta na rozpustné 
sile diastáse citelně se zvýéuje. — 6 in  ta l i i  slad k hváčkem vlastnímu [na lísky nejspodnůíší] odevzdáme, tím

lepšího vysíedku se dočkati musíme.)

pod něž rovněž vybíhají průduchy studeného vzduchu za příčinou umožněni 
řádného průvanu a přiměřeného temperování.

Přístavek, v nemž pořadí (třetí či vlastně první a tedy nej vrchnější) lísek
35*
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zapuštěno, jest rovněž /klenut. Parník zvláštní objímá parník z hvozdu vybí
hající, v jehož středu se nalézá vlastní komín, jen že kouř do něho uveden 
teprve z kouřevodu teplé valečky (a to pod nejvrchnějšími lískami).

O sjezdu sládků českomoravských r. 1883. poukázal jsem ku prospěšnosti 
valeček a že třeba by bylo je nejen nezauedbávati a opouštěti, ale naopak jich 
zřizovati v zařízení s důkladným průvanem a náležitým oteplováním.

V tom ohledu valečka br. Wintrů (obr. 1 47.) uvítána býti musí od sládků 
co cenná rekonstrukce hvozdů našich a osvědčuje se také nejen po stránce 
úspory (sládek Fr. 0. Suda sdělil se mnou, že páčí úsporu na palivu více 20%), 
ale hlavně po výkonu úpravy sladu k sušení a hvozdění co nej správnější. Výhodu

teplé valečky poznáváme patrně z fakta, 
že shledal assistent Ant. Kukla v sladě 
(z třetích lísek [nejvrchnějších]) již jen 
25 47% vláhy, se kterou skrovnou měrou 
počíná sušení na 2. lískách hvozdu samého.

Nehoda zatvrdnutí sladu vyloučena 
a process hvozdění se tím prodlužuje ovšem 
jen k plnému prospěchu hodnoty výrobku.

Nastírání sladu buď syrového neb 
váleného děje se nejvíce otvorem nad ho
řeními lískami ponechaným. Shozený slad 
rozloží se stejnoměrně na ploše lískové. 
(Na počátku kampagne uastře se první slad 
na spodní lísky, kdež pozvolna za hojného 
průvanu mírně otepleného vzduchn (28 až 
postupně 40° R.) se suší a teprve, když jest 
„napolo" suchý, nastírá se čerstvý na lísky 
vrchní).

Na spodním patře vyschlý slad spu
štěný z vrchního otevřením dvířek otvorů 
v lískách ponechaných rovněž stejnoměrně 
se rozloží a teplota vzduchu zřídí se na 
stupeň nejnižší 28—34° R. 

obr. i4s. Tc|iiomÉr jho hvozdy .i a h. Sctkiw. Měřeni teploty na hvozde dcje se
doposud způsobem velmi nestejným.

Obyčejně teploměr zavěšen jest pod vrchními lískami a zde teplota se 
odčítává, což při různých konstrukcích hvozdu i při stejné teplotě může vy- 
kazovati rozdíly nejčetnější při porovnání s teplotou, jaká v sladě samém na 
lískách v témž čase panuje, což k značným nesrovnalostem počítáno býti musí. 
Výtečně poslouží k měření teploty v sladé samém velmi účelný teploměr J . a H. 
Sebkiiv *) (známých českých mechaniků), jenž vsunut v trojnoži železném po- 
staviti se může libovolně na lískách, kam nám právě milo a potřebno.

Aby pohodlně (bez shýbání se) teplota odečténa býti mohla, jest ve své 
konstrukci zlomena tak, že delší koleno nakloněné nese stupnici z daleka zře
telnou a viditelnou [viz obr. 148.]**).

Přístup vzduchu uvede se v činnost tak, že otvory tahů ponechají se na 
celý světlý průřez otevřeny), aby počátek sušení spíše průvanem než teplem 
v pochod uveden byl.

Mírný oheň (hvozda řekne „mám skoro vyhaslo v peci“) udržuje se, kdy 
rozpálený kanón od dosušení sám stačí více, než k udržení teploty začátečná 
potřebno.

*) Praha, Mariánské náměstí 102—I.
**) Jest více systémů elektrických teploměrů, jež do vzdálenosti (ku př. do bytu 

sládkova atd.) teploty ukazují (tak Sendtnerův v Mnichově, H. Brownův), dále automatický 
elektrický teploměr Lessingův pro nejvyšší teplotu, samočinný br. Richardů atd.
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Obracování sladu na hořejších i dolejších lískách provádí se v určitých 
dobách buď ruční silou (lopatou „na jeden obrat11) aneb obracovač! na strojnou 
sílu, a musí býti hleděno toho, by slad vždy „rovné", stejně položen byl „jako 
stůl". Když slad „z páry", počíná hvozda topiti s opatrností i zkušenou zna
lostí dle požadavků peci a soustavy hvozdu.

Stupňování děje se dle nařízení a dle potřeby toho kterého způsobu hvo
zdění. Hvozdění nastává pak na dolejších lískách za teplot vyšších, až konečně 
při stupni hraničnéra „vydrží" dosaženou tuto teplotu nej vyšší jednu až dvě 
hodiny. Celkem trvá sušení a hvozdění 16 až 24 (i více) hodin, t. j. sušení 
na hořejších lískách 8 až 12, hvozdění tolikéž na spodních, a poznáváme tu, 
že při dvojáku teplota lépe se využitkuje než při jednopatrovém. (Ulrichův 
jednopatrový hvozd zde ovšem velmi čestnou výjimku činí.)

Suchý slad shrne— „shodí" — se, když potřeba od krajů více „do hro
mady" do'prostřed hvozdu a šlapáním klíčky se oddrolí (kde zavedena jsou 
odkličovadla t. j.  stroje čisticí, netřeba toho činiti), načež se do nádržky oby
čejně z fošen zrobené „sebere", odkud do čisticích strojů na půdách se nalé
zajících se přivádí paterníkovými stroji.

Na „ručním" pivovarku děje se „zbíráníu tak, že shodí se slad suchý 
v housku a naráží se do pytlů a na příslušné místo se odnáší *).

Nakreslil jsem průběh práce stručnými tahy, přihlédněme nyní, čeho 
třeba hvozdovi jak všímati si tak i rozšafně si počínati.

Th. Langer (v časopise Allg. Zeitsch. f. Bier- u. Malzfabrikation 1883, 
str. 399) shrnuje svá interessantní pozorování o vedení a průběhu hvozdění 
v následujícím:

1. Z počátku ponechati otevřené („dokořán") ventilační (větrací) otvory, 
aby při nízké teplotě, ale za hojného průvanu slad vysýchal.

2. Studené tahy (plný přístup studeného vzduchu) přizavírati pozvolně 
teprve po 3 hodinách trvajícího sušení.

3. Každé půl hodiny na vrchních lískách obraceti vrstvy sladové.
4. Pozorování teploty ve vrstvách obou sladů, a vůbec teploty ve hvozdě.
5. Vedení zevrubného denníku pochodu sušení a hvozdění.
K  to iiiii t ř e h a  fv s ilrá ln v c li nnc.hnrlň si n n v á in m n n ti *— —----------v ™ —“j — i—------ —  w —-*
„Vláha ve sladě obsažená diffusí membrány buněk uniká na povrch zrn 

a zde odpařuje se, a to tím účinněji, čím menší tlak vzduchu, čím sušší vzduch 
a konečně ovšem vyšší teplota. Diffuse vláhy ze zrna jest v poměru odpařování 
vody z povrchu zrna, čehož dosáhneme ohřátím, Čilým a vydatnym tahem 
vzduchu vrstvou sladu velkého povrchu (plochy odpalovací) skytajícího.

Z počátku jest největší relativná vlhkost vzduchu (což souvisí i s nej- 
vyššíin tlakem par) na hvozdě, s čímž poměrně pak sloučena vláha sladu, neboť 
čím a dokud vlhcí jest vzduch na hvozdě, tím vlhčí jest a zůstává slad.

Ježto prudké zvýšeni teploty jest nepřístojná a nedovoleno, vypomůžeme si 
vzbuzením účinného proudu vzduchu hvozd prostupujícího: teplý, vlhký vzduch 
uniká parníkem, dělaje místo vnikajícímu studenému k rozvodu teplá, a při 
stejných otvorech rozhoduje pak o mohutnosti tahu stupen tepla na hvozdě 
panujícího.

Tah hvozdu jest ovšem závislý také na teplotě atmosferického vzduchu 
(čím vyšší tato, tím slabší tah), dále na vlhkosti a tlaku vzduchu, jakož i na 
síle a směru větrů.

Výška vrstvy sladové jeví podstatu) účinek na tah a tedy i na celé sušení." 
(Dle Thausiuga).

V následující tabulce můžeme porovnali způsob český s vídeňským (již 
k bavorskému se blížícím). Porovnání ovšem jest jen případné, kdy práce na

*) Syrový na vrchní lísky nastlrá se na ručním pivovaře dveřmi u těchto a musí se tam 
vynésti (výnosck) v pytlích.
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hvozdě se uejeu praktikuje různě, ale kde i hvozdy soustav uejrůznějších 
a okoluosti vůbec působí na teploty uvedené.

(Při českém způsobe, jak v Skalici hvozdím, pozorována teplota ve sladě 
Šebkovým teploměrem, teplota v prostoře hvozdu na vrchních lískách dle za
věšeného teploměru ve výšce 80 cm nad lískami, na spodních dle zavěšeného 
teploměru pod vrchními lískami. Vrstva syrového sladu obnáší při nastření 
obyčejně 8 až 9 cm; když „z páry“ vyjde (po 4. hodině sušení), zmenší sena 
7— 8 éra, při odsušení (v 8. hodinu) 6—7 cm. Na spodních lískách menší se 
vrstva 6 až 7 centimetrová v polovici hvozdění na 5 —6 cm a ke konci při do
táhnutí na 4 —5 cm. Na plochu 25 m2 nastírá se asi 20 hl syrového sladu, což 
rovná se 10 hl hvozděného sladu. Osvědčenou kontrolu v stupňování teploty po
řídil jsem si jednoduchým vzorem teplot hraničných, v určitých hodinách den
ních i nočních, které v tabulce seřadeny u dveří hvozdu vyvěšeny jsou a jež 
hvozda povinen dodržeti tak, že od stupně určeného dovoluje se odchylka nej
výše 2 stupňů. — Porovnej na tabulce kontrolní s údejem skutečným vedlé umí
stěným. Teplota ve sladu jest ona, která odpovídá teplotě skutečně panující 
v prostoru hvozdovém.)

V ho- 
diné 

po Za
stření

Na vrchních lískách

Český způsob j g g«>
| v pro- I v pro- 

ve sladu storu storu 
°R.tepl. hvozdu ihvozdu 
  1WR. tepl. °R. tepl

Na spodních lískách

Český způsob

ve sladu 
°R. tepl.

Kon
trolní
stupn.

v pro
storu 

hvozdu
°R. tepl. uR.tepl.

Vídeňský
zpňsofa

v pro
storu 

hvozdu 
"R. tepl.

P o z n a m e n á n í

1.
2.
3.
4.
5. 
o.
7,
8.

24’5
23
24
30
31 
35 
38 
44

20'5
21
19
19
20-5
24
26
30
36

24
25
26 
27 
33 
38 
43 
52 
52

43
45»/<
38
37*5
43*5
45
51
62
65

34
35
35
36 
38 
40 
45 
50

54—57

35%
36%
34
35
39
40
4 65
52
55

56
56
56
60
68
70
72
73 
73

Slad uhvozdén za 16 
hodin. — Oba hvozdy 
anglické dvojáky s ohné- 
vodem cilindrickým.— 
Při vídeňském způsobu 
v tomto případé na- 
střeno na 1 m2 1 2  hl 
syrového sladu (tolik 
co u českého 1 2 5  hl).

Ke kouči vkládáui velmi pěkný obraz suseui a hvozdění na hvozdě Ul- 
richově (dle L. Aubryho).

C
3o

Na lískách susírny

:R- ur .
!nr  nalíP0ll h- ká . 

skami skacíl

°R.
ve

sladé

A % re
. o c

o “  »oc
£ 3>  03

íativ-
ného
vlhka

Na lískách hvozdu
I

°R. 
na lí
skách

n p  "  e S H p11. t  CT3
ve

sladé
K> ~ O^ -a % Cq cj> ^O

1. 25 24 21 12 705 42 41 352
2. 27 24 18 15 70-5 47 44 35 4
3* 27 23 18 15 70-8 47 46 40
4. 28 25 19 15 70-3 50 49 40-2
5. 28 25 20 154 75 47 47 41
6. 29 26 24 16 65 49 48 42
7. 39 28 27 18 50 50 61 43
8_ 31 28 27 18 50 52 52 44
9. 32 27 28 20 45 53 52 45

«  JTV Ai-v1U. 3 2 «5U Ó V 21 3 0 61 6 1 4 0
11. 34 30 30 22 35 66 63 50
12. 34 30 32 23 30 74 72 54
13. 34 30 33 24 25 80 75 56
14. 34 29 31 24 20 80 75 56

P o z n a m e n a n í

Teplota v prostoru hvoz
dovém nedá se s hořejším 
porovnati, ponévadž sou
stava hvozdu jest úplné 
jiná. Rozhodující jest zde 
stupňování teploty ve sladé 
samém (dotaženo po ba
vorském způsobu).

*) Dle Dr. W. Sciiulze.
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Čistění a ukládaní sladu.

Suchý slad z hvozdu sebraný, klíčků (a prachu) z nepatrné části zba
vený (Jež otvory lísek propadly v podlisčí) na vzduchu jeví patrnou schopnost 
vláhu pohlcovali (jest „hygroskopický“), v kteréž klíčky nepoměrně zvýšeným 
vnímáním se vyznamenávají. Průběhem dalším nemůže účinek vzduchu (vy
datně bygroskopičnost sladu podporující) býti bez následků na vnitřní složení 
zrna sladového, do jisté míry a času, jak ze zkušenosti víme, na prospěch, 
později, dlouho trvaje, na škodu hodnoty jeho jakožto zboží pivovarského.

Změny povstávající jsou dodnes neúplně prostudovány a téměř pouze 
zkušenosti z velké praxe přivádějí odborné kruhy k bližšímu skoumání.

L. Aubry pozoroval, že sebraný slad z hvozdu, uzavřený v nádobu, kterou 
prochází vzduch prostý kyseliny uhličité, vykazuje j í  napotom patrný podíl, na 
důkaz, že vyvíjí se ze zrna sladového *).

Ant. Bělohoubek poukazuje k tomu, že bílkovin rozpustných prodlením 
odležení ubývá. Diastatická síla oslabuje se znenáhla, (Výtěžek extraktu jest 
menší).

Krandauer poznal, že poměr eukru k necukru v mladinách vyrobených 
ze sladu čerstvého a ze sladu po Čas jednoho roku odleželého jest u tohoto 
neprospěšnější. (Poměr u čerstvého byl jako 1 :0 5 6 , u lročního 1 :0  (56.) **]

Vláha sladu prodlením odležení stoupá. Klíčky co nepoměrně hygro- 
skopičtější třeba důkladně od sladu odloučiti, nebo staly by se vodiči vlhka ***).

O přibývání vláhy podal Č. Lang pěkný příklad z praxe.
Slad, jehož ke zkoušce použil (odsušený při 60°C s vláhou 3°/0) vsypán 

do dvou pytlů a ponechán jeden úplné volně postavený, druhý ku stěně na 
půdě. Shledal, že přibylo vláhy:

V 10 dnech 3 měsících 7 m. 8 měsících
u sladu I. l*6°/0 5°/0 6-86%  661 % f)
u sladu II. 1-92% 5 4%  6 94% 6 64%

V druhé zkoušce položil jeden pytel sladu (á 100% ) na povrch hromady 
(housky) sladu (I.), jiný ponořil polovici (40 cm hluboko) do hromady (II.), 
třetí uložil úplně do sladu [2 m hluboko]. (III.) Po uplynutí 7 měsíců vážil
I. =  103-5kg (+ 3 -5 % ), I I . =  10V44kg (~\-1'44%\ HL =  100 6 2 kg (+ 0-62%  
příbyvku).

Lermer nalezl přírůstek (příbyvek) po 4měsícném uchování sladu pod 
%  střevíce vysokou vrstvou kvetu, že v této bylo 10-73°; 0 vody, v sladu pod 
mm na svrchu 7-83°j0, dva střevíce hloub 5’66%, 4 střevíce 3'97% , 7 stře-

*) Ječmen (a vůbec obiloviny, semena) vyvíjejí kyselinu uhličitou při uložení měrou 
tím značnější, čím jsou vlhčí. (Můntz.) Zdá se, že toto vyvíjení u surovin přičísti jest fysio- 
logickérou pochodu („dozrávání* zrna).

**) Mnichovská stanice zkušebná shledala rovněž patrný rozdíl jak v složení sladu 
čerstvého a odleželého tak i v jich extraktu.

V sušině sladové

V extraktu

čerstvého odleželého sladu
e x tra k tu ......................... 77 91 77-72
maltosy ........................... 54-83 50-07
dusíku ........................... 0-623 0-489
neb proteinových látek .
_____

3-90
Mn.nA

3-06
ď* a . M *manosy . . . . . . ÍU-OO

dusíku ........................... 0-800 0-630
neb proteinových látek . 5 — 0-—
maltosa : k nemaltose . 1 :0 -42 1 :0-55

***) Květ mimo to vyznamenává se svou trpkostí a barvivém, 
f) Že v 8 měsících "méně vykazoval, přičísti dlužno asi okolnostem vzduchu t. j. jeho 

větší suchosti.
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vidi hloub 3'44Gi0 ; tu již nepřibylo vláhy, neb sám slad z hvozdu sebraný tajil 
v sobě 3 až 372°/o vláhy.

Přibývání vláhy prodlením odležení sladu znamenáme co přírůstek půdní 
(příbyvek), jakoby na sladu přibylo či přirostlo. (Viz stať o ztrátě sladovní).

Že změny v složení sladu při uložení a za účinku vzduchu nastávají, 
pozorovati musí každý sládek dle známek zevnějších, značně se lišících při 
spracování mladšího a staršího sladu, dle různosti průběhu, dle různosti vý
sledků patrně nasvědčujících účinku „odležení".

Slad mladý od sebrání z hvozdu do 3 až 4 neděl již při vaření piva 
skytá hladin rmutů a břečky anormálnýcb, postrádajících síly barvitosti a živ
nosti. Předky a výstřelky stékají zvolna (často s potížemi) nadto obyčejně bez- 
lesklé, smutné, ropalisujícíu. Při mletí sladu čerstvého stáhnutím válců na mlýnku 
drtíme pluchu, při povolení zase jest tluč „krupkovitdu; první jest příčinou 
špatného stékání předků (mláto [pluchy] slehlé a příliš rozdrcené, značnějším 
množstvím vrchních kalů pokryté, poskytuje nedostačitelnou vrstvu cedivou 
a ztěžuje filtraci sladiny), druhé ztrátou na výtěžku. Piva z mladých sladů čeří 
se volně a vyžadují delšího ležení (jakoby dohoniti měly, čeho se sladu ne
dostávalo). Týž slad uchovaný alespoň 5 až 8 neděl jak rozdílných úkazů 
poskytuje!

Hladiny rmutů a břečky živé, syté, přirozené barvy, předek i výstřelek 
lehce stékající vrstvou mláta kypře ležícího (při mletí jest plucha odleženého 
sladu houževnatější a zůstává celistvější, poskytujíc výtečného cedidla) potěší 
výrobce jasným leskem a bezvadnou čistotou. *)

Z dalších pozorování shledáno, že i pivu z čerstvých (neodleželých) sladů 
bledšího odstínu barvy a ze starých (5—8 měsíčních) opět o něco hlubší tón 
obyčejné barvy způsobí. Prvému se vyhneme (již z ohledu, že tak již obtížnější 
se čistění při bledší barvě ještě se jen zvyšuje), když první slady odsušíme 
při vyšším stupni (o 5—6°R.).

Druhý případ (který již i  Poupě konstatoval), zbarvení hlubší, stává se 
zejména, kdy buď nedostatečněodsušených sladů jsme měli, aneb účinek vzduchu
t d h J f í h n  trkínftii T7fle«hl v VinHnnfii e la r ln  P iv o  m o i í  tn n in n  h o r v v  n p y v v lfln iiW"V'»\/V> KV £-r • »l V%JW fV MÍUlIfJ-lJ. * I t u  U 1 JV  W1 U JU U U l J l A V t.t JL11UJA IVAIAJLIU Rl/AVA W J  * Jf v*

a nepěknou, říkáme té barvě „zářijováu, „říjnová11, v kterých měsících patrná 
bývá, pak spojena ještě obyčejně i chuť piva drsného hrubšího charakteru.

*) V následující tabulce znázorněny výsledky dle mých zkušeností.

Slad Stáří
Extrakce při výrobě 

piva v % P o z n a m e n á n í
při 10° 11° 12°

1. slad starý (1880) 5 měsíců 66-4 657 60—61 Výsledky veškeré uspokojily 
dokonale.

II. Slad nový ale 
z ječmene rok 

starého

4 neděle 60 59 55-5 Ječmen byl týž co při sladu 
starém I. (1880) a byl ulo 
žen na půdě obyčejné do 
nové kampagne aladovací. 
Předky a mladiny bezlesklé. 
Piva téžce ae sázela (čistila).

TTI. Slad nnvv y mo 8 neděle R9.-R
ravského ječmene 

ročníku nového
lepší předešlých, piva se 
lehčeji čistila.

IV. Slad nový z mo
ravského a českého 

ječmene ročníku 
nového

4—6 
neděl

66 65*7 Čím starší slad. tím lepších, 
uspokojivějších výsledků 
v celém dalším průběhu 
práce pivovarské.
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Následujících pravidel musíme pečlivě šetřiti, abychom dnešním zkuše
nostem vyhověli v řádném uchování základného materiálu pivovarského:

1. Klíčky (květ) a prach dokonale odloučiti od sladu. Jako ječmen jen 
vyčištěný (a rozdružený) jsme uvykli na půdy ukládati, tak i tím více veškerou 
píli naší vyrobený slad, jen vyčištěný a klíčků zbavený na půdy zakládáme.

Dříve se odšlapával květ od sladu důkladně chasou obutou dřeváky na 
hvozdě samém a váním pak, neb na obyčejném fukaru pokud možno Se odděloval. 
Dnes nedostačuje způsob ten jednoduchý tím méně, kdy máme celou řadu 
čistidel s výkony úplně uspokojivými. Každé řádné čistidlo sestává z tří pří
strojů, a sice:

a) Z odkličovadla, v němž klíčky od sladu se oddrolují, odlamují, aniž 
by zrno v nejmenším porušeno bylo, čemu slouží na pohyblivé ose uzavřeného 
bubnu (válce) upevněná soustava ramen, křídel neb nožů (soustava Nobackova, 
Volcknerova atd.), nebo přístroj květ oddrolující sestává z kartáčových ploch 
(z piassavy, jako v čistidle Duprezově, Brand et L’buillieurově atd.). Třením 
a vespolným otíráním a pohybem ramen neb kartáčů udrolí, uláme se květ 
tím lépe od zrna sladového, čím sušší jest t. j. nejlépe hned po sbírání, dokud 
jest teplý neb vlažný. Plíseň případně na sladu lpící na dobrých odkličovadlech, 
dokud slad jest suchý, dosti účinně se otře.

b) Z přístroje květ propouštějícího (od sladu oddělujícího) ve formě buď 
pohyblivého síta (žejbrovky) aneb nejvíc ve formě sítového válce neb hranolu 
kolem své osy se otáčejícího. Odkličovadlem oddrolený květ propadává ple
tivem síta a zrno sladové posouvá se po nakloněné ploše k výtoku, kdež

c) fukar či větrák jadrně ostatní prach (otřenou plíseň a úlomky pluchy 
atd.) odstraňuje, dokud nepropadl s květem na sítu.

Válec neb hranol řešetový uzavřen se shora stříškou ze železného plechu, 
na spodku jest po třech stranách pevně zabedněn, po přední pak jsou po
nechány stěny pohyblivé, aby nahromaděný propadlý květ snadno vybrati se 
dal. Vůbec mají čistidla postavena býti mimo půdu, aby tvořící se prach (i při 
důkladném obednění se tak stává) neznečišťoval zboží na půdách uložené *). 
(V novějším čase připojují k čistidlu ještě přístroj k polírování sladu, jímž 
se docílí obzvláště úhledný zevnějšek. V kuželovitém válci železném vsunutý 
kužel s rýhami šnekovitě založenými slad na této cestě spiralné otírá a hladí, 
načež spadá do sítového válce k odloučení květu, prachu atd.).

2. K uchování sladu musí dále býti po ruce dostatečná a co možná 
suchá půda **).

Slad suchý ukládáme na obyčejných „otevřených" půdách „v housky", 
podlouhlé to hromady. Abychom dosáhli vždy většího množství zboží vystej- 
nělého, vysej pává se vyčištěný slad vždy po vytknuté délce té které housky. 
Podobně založená hromada sladu poskytuje pak při braní sypání na várku 
„po šířce jejiutu nemalou výhodu, že se musíme dotknouti veškerých částeč
ných vysejpávání sladů, v průřezu housky se nalézajících, či že získáme na 
větší počet varu stejného materiálu. Výška housky a vůbec rozměiy je jí kolí
sají dle nosnosti půd, a jest nám pravidlem: čím tloušt, čím vyšší, tím menši 
plochu vydáváme účinku vzduchu. Obyčejné rozměry bývají při šířce 2 až 4 
metrů, výška 2 až 3 ma délka dle velikosti půd.

Přechod k sladojemům (silos na slad) dřevěným neb železným a shodu
jícím se s obilnými věžemi (obilnicemi), v stati o ječmenu již popsanými, tvoří 
půdy rozdělené v komory 2 až 3 mvysoké, prkny (fošnami) dobře sdělané.

Sladojemy chválí se všeobecně a třeba jen slad před plněním sladojemů 
rozestříti na suché půdě do vrstev až 30 cm vysokých a tak po 10 až 14 dnů 
ponechati účinku vzduchu k dosažení účelu žádoucího.

*) Patřičně založeno musí býti i místo, kam proud fukaru prach zanáší.
**) Pfidy nesmí sousediti s místy, kde vlhkost neb páry se vyvíjejí. 
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Veškerá spojení na strojných pivovarech od hvozdu k čistidlům a od Itěchto 
na půdy udržují elevátory paterníkové a šnekové transportéry.

S. Přehazování zásob sladových ani za počasí suchého cbváliti uemohu, 
aniž je  doporučuji. Nač míchati vlhkou vrstvu do suché? Při braní sypání na 
várky připadne vlhčí vrstva v stejném a nepatrném podílu. Pakli ale potřeba 
káže, můžeme vrchní vrstvu (vlhčí) dobře shrnouti a zvlášť upotřebiti, případně 
i odsušiti. *| V praxi, kde slad dobře odsušen, kde zásoby na určitý čas jsou 
k odležení vyměřeny a na dobrých půdách uloženy, není potřebí „sladem 
hýbati.u

Na půdách nedostatečných, chybných, u sladů špatně, nedbale odsušených 
zhorší se uchování sladu přehazováním.

4. Musíme pilný zřetel míti k dostatečným a patřičným zásobám sladit. 
abychom ani z neodleželých (čerstvých) ani z přestárlých (déle 1 roku starých) 
vařiti nemusili.

Zlatá jest i zde ona střední cesta. Když poznáváme, že přes rozpočet 
správný případně zvýšeným výstavem neočekávaným mladých, čerstvých sladů 
nuceni budeme zpracovati, tu již předkem pamatovati musíme toho, abychom 
nadlehčili odležení t. j. abychom počátečnému potřebnému a blahodárnému 
účinku vzduchu poskytli větší plochu činnosti uložením nově vyrobených sladů 
do nízkých (20 až 40 cm) vrstev.

Nejzpůsobilejší slad (na půdách otevřených uchovaný) jest slad odležely 
po 2 až 8 měsíců. Starost sládkova vrcholiti musí v tom, aby vystačil tudíž se 
zásobou do druhé polovice měsíce listopadu, nebo lépe až do počátku prosince, 
neboť počítáme-li ukončení kampague sladování průběhem měsíce května, jest 
v době oné nej starší slad 6- až Smimesíčný, a počátek-li nové kampagne sla- 
dovní v druhé polovici září neb v první října, jest nový slad v dobe upotřebení 
(koncem listopadu či začátkem v prosinci) 6- až 8miuedělný.

Sladovny, jež k prodeji slad vyrábějí, mají zejména pamětlivy býti toho, 
aby zásoby nejdéle do roka udržovaly, neboť jak snadno pak odběratel ne
uspokojivou obsluhou přestárlým sladem důvěru v hodnotu ztrácí!

Klíčky '(kvit) — odpadek při čistění sladů vybívající — jest výborným a hledaným 
krmivém v hospodářství. Ponechávám zde slova našeho výtečného Farského jak o hodnotě 
kvétu ze stanoviska hospodářského se rozepisuje. (Zpráva o hospod, chem. ústavu zkušeb 
něm v Táboře 1880 str. 186).

„Odpadek tento nevyniká svojí mnohostí, ale náleží k nejjadrnějším krmivům — 
jak nás o tom přesvědčí pohled na procentické složení jeho**). Stravný poměr jeho je tak 
úzký, že nemožno jej krmiti bez rozředění, že potřebí přimisiti mu ve všech případech, 
byť bylo již dokázáno, že látky dusičné v rozboru uvedené nejsou všecky bílkoviny, Ikrmiva 
lichého (plev, řezanky, řípy, bramborů atd.) a postarali se o náležitou úpravu jeho zejména 
o zapaření před bezprostředným krmením.

Kvét sladový není však důležit pouze pro své potravně částky, nýbrž i pro popčlniny,
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*) Známý sládek G. A. Jeřička ve svém díle „Aus derPraxisu sešit VIII praví mezi 
jiným o vlhkém sladu:

Když slad ať vinou či bez viny zvlhne, nejlépe jest jej velice pozorlivé odsušiti po
znovu za teploty ovšem velice pozvolna stoupající a za otevřených průchodů vzduchových. 
Při urychleném sušení dosáhlo by se opaku žádaného. Dostačí dostoupiti teploty 40° R. a 
udržeti ji pak po 2 hodiny. Slad znova odsušený třeba nejdéle ve 14 dnech spracovati 
neb, krátce řečeno, odsušovati vždy k várkám nej bližším a nikoliv do zásoby. Piva z vlhkých 
sladů vyrobená postrádají lesku i jemné chuti, změní barvu s nepříjemnou tóninou a nejsou 
trvanlivá.

**) Ze 100 ječmene obdržel 3 25 (3'3) %  kvétu.
Květ měl v sobě 9 ’2437% vláhy

231520%  dusičné látky 
44-0728% bezdusičné látky 

1*8792% tuku 
16 2537% dřevoviny
5'2943% popele (v tomto jest kyseliny fosforečné 24T556%,

a kysličníku draselnatého 30 5980%).
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jichž tají značné procento- Tyto dostanou se prostřednictvím krmivá do ornice, mnohdy 
však, kdy se kvét byl pokazil, volně zapařil, zapařený zkysal, anebo květ tmavý, snad až 
spálený, jakový se často v psinka na hvozdu nashromažďuje, vracejí se sem přímější cestou, 
zajisté že nikoli na škodu hospodářovu. Množství jejich činí 5%  čerstvé hmoty a v tom 
jest 80% kysličníku draselnatého a 24% kyseliny fosforečné, tedy více 50% součástek hnoj- 
ných, v obchodě nejdráže placených. Takový odpadek stojí již zajisté za odporučení."

Hodnota picni jeho rovná se přibližně pateronásobné hodnotě sena.
V posledním čase poukázal Dr. Ullik ke květu s ohledem na jeho složení (zejména 

amidů [0 9%  dusíku složení] a fosforečnanů) jako ku možnému činiteli při výživě kvasnic.
Roztok vodný hodil by se snad co vydatný přímě9ek k zápaře holovičné.
Úhlednější květ poskytuje podlisčí tam, kde zavčas květ se ze stříšek smétá aneb 

vůbec ani připáliti se nemůže*).
Jest suchý a celistvý s četnými úlomky bilku a pluch sladových a téměř bez prachu 

{hl váží asi 21—22 A#); květ z čistidla vybraný jest drobný, rovněž úlomky bílku sladového 
(z rozšlapaných zrn atd.) a s pluchami smíšený. V tomto vsak i velká část prachu (a plísně) 
podíl květu tvoří, {hl váží asi 30—32 kg). Barva a vzhled květu z čistidla nabývají tím 
špinavého odstínu. Uchování květu děj se pro velkou bygroskopičnost jen na suchém místě, 
jinak v opačném případě lehce zkáze (zplesnivění, hnití) podléhá.

O ztrátě sladovní a prostorné změně sladu.

O ztrátě sladovní promluvil jsem v stati sladování, týkající se změny 
chemické a fysikálné sladu oproti surovině.

Jul. E. Thausing velmi přehledně podává změny a výpočty výsledků, jež 
zde chci uvésti:

Ze 100 dílů ječmene (chovajícího 86 d. sušiny a 14 d. vláhy) obdržíme 
máčením 84 7 dílů sušiny (ztráta vyluhováním a splavkami 1*5%) a 

56*4 „ vody (přibráním 40%  vody)
141'1 díl ti domočeného ječmene.

Klíčením prchá z 84*7% sušiny ve formě plynné 6% . tudíž zbývá 
84 7 — 5 =  79*7 dílů sušiuy, jež obsahují téměř 40%  vody ( =  53*1)

53*1 „ vody
132 8 dílů syrového sladu.

Po odsusení zbývá 79*7 dílů sušiny sladové, a ježto dobře hvozděný slad 
má 1*5%  vláhy, bylo by tudíž 80'ft d. suchého sladu (čerstvého), z čehož od
straněním klíčků (3 díly) vyplývá konečně

7 7  9  d. suchého odklíčeného sladu s 1*5%  vláhy.

Odležením absorbuje slad 5 až 8%  vláhy, takže pak máme 82*9 — 85*9 
odleženého, starého sladu s vláhou 5 až 8 %.

Co do prostornosti dává 100 objemů ječmene i
133 objemů domočeného ječmene 

1  ̂ splavků
200 „ syrového sladu
100 „ odklíčeného sladu suchého.

*) Tam, kde se nechá připalovati, přičísti to dlužno jen nedbalosti. Smrduté (jako 
roh by se pálil) zplodiny procházejí sladem, což pilnému a pozorlivému slado vniku lhd- 
stejno býti nemůže.

36*
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Dá-li tudíž 100 d. ječmene 78 až 790j() čerstvého suchého sladu (nebo 
100 objemů zase 100 obj. sladu), jest výsledek takový uspokojivým.*)

Ve velkém kolísá ztráta sladovní od 20 do 23*75%, počítáno na slad 
z hvozdu po vyčistění vážený.

Přírůstek na váze, povstávající pohlcenou vláhou ze vzduchu, shledal jsem 
v průměru po 7miletém pozorování u sladů po českém způsobě (do 4 8 -5 3 °R . 
dosušených) a v hromadách na půdě uložených 2*57°/0 za čas odležení od 4 neděl 
do 8 měsíců**). Přírůstek závisí na způsobu uložení, na suchosti půd, na počasí, 
na jakosti sladu a odsušení jeho, pak závažně na rozdílu trvání odležení Sa
mého ***).

Vykazovala by tudíž číslice 79—82 částí sladu dle váhy ze spravovaných 
100 částí ječmene výrobu průměrnou i závisí výtěžek na způsobě a provedeni 
sladování začasté vykázaných dle zkušenosti a výsledku tomu či onomu pivo
varu nejlépe svědčících.

Celkem musíme pamětlivi býti, že do jistých mezí šetřiti musíme vy-

*) Inženýr K. Vólckner směstnal zevrubná dáta e praxe v následující přehledné tabulky:

Změny dle váhy.

Ječmene Domočeného
ječmene

Syrového
sladu

Suchého
sladu Květu

K i 1 o g r a m ů

5900 (*) 
100 

6697  
70-99 

131-60 
1966-66

8930
15135
100
107-46
199-33

297666

8310 
140 84 
93 05 

100
185-50

2770

4486
759 3
5001
53-91

100
1495-33

300
5 0 8
3-36
3-68
6-69

100

**) O přírůstku na váze podávám tyto výsledky pozorování z praxe: Slad stejně pra
covaný uchován na suché půdě v hromadách 3—4 m širokých, 2 m vysokých, obsahujících 
25 až 30.000 kg sladu.

Campagne 
sladování:

1877 podzim 
1878jaro

1879 p.
1880 j.

1876 p.
1877 j .

1880 p.
1881 j.

5 1882 p.
1883 j .

í 1878 p. I 
1879 j.

1881 p.
1882 j.

Sladování
trvalo 5 měsíců j 7 měsíců 8 V2 měs. 8 V2 měs. 9 měs. 8 l/2 měs.

:
9V2 měs.

Slad ležel na 
půdě do spra

cování
6— 8 měs. 2 1/2 až 

7 měsíců
4 neděle 
až 9 měs.

5 neděl 
až 5 měs.

4 neděle 
j až 7 měs.

, 4 neděle 
j až 5 měs. f

3 neděle 
až 5 měs.

P řírů ste k
dle váhy 4-330/0 2*940/0 2*78% | 2*750% | 2-740% j 1-35% 1 1-12%

***) Z této tabulky poznáváme, pokud čas (trvání) účinek na přírůstek jeví, ještě však 
více uložení a i jakost sladu, jak shledáme z číslic získaných přesným odvážením sladu 
v různých vodách (od měkké až tvrdé) máčených, nestejně vyvinutých, v hromadách plochých 
30—40 cm vysokých po 4 lJ2 měsíčném odležení (ročník 79—80).

Přírůstku konstatováno u jednoho 358% , u druhého 506 , u třetího 526  a u čtvr
tého 692% .

(*) 100 *£7 připadlo na splavky ze 6000 kg namáčeného ječmene. Ječmen k této zkoušce byl máčen po 4 dni
ve vodě teploty 4 ° R . Za trváni vzrňstu 11 dni předělán 38kr«t. (Viz Vftlcknerovu tabulku o prfibéhu sladováni
„dle studené rosyaj.
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vinutí klíčků, dále však vždy vyhnouti se teplému vedení průběhu klíčení a všemu, 
co ztrátu bez prospěchu práce naší podminuje.

Jsou i suroviny, tak ku př. ze všech nejpříhodnější, jež dosáhnou úplného 
rozloučení za vyninutí krátkých kořínků a sídla sotva do půl zrna, však jsou 
zase jiné, jež delšího vyvinutí obou vyžadují. Rozloučení zrna toho i onoho 
ječmene rozhoduje o menší neb větší ztrátě, což s lacinější (poněvadž úspornější) 
neb dražší výrobou úzce souvisí.

Se vzhledem k prostorné změně nalézáme zvětšení objemu zrna, neb musíme 
vzpomenouti úbytků sladováním povstalých, tak splávek, ztráty na vnitřních 
součástkách ve formě se vyvinujících plynů, dále ztráty vzrůstem kořínku pod
míněné, značně menší vláhy sladu (až více i 0°/o rozdílu) *], a přece ještě možno 
průměrně čítati za normálných poměrů ze 100 objemů ječmene 97 až 99 objemů 
hvozděného (čerstvého) a 99 až 101 objem odleželého (starého) sladu**).

Dle zkušeností nabytých shledal jsem, že ztráta sladovní, vývoj klíčků 
a šídla, prostá váha ječmene v žádném poměru k přírůstku neb úbytku nejsou, 
ale že (ač nemožno za pravidlo prohlásiti, kdy tolik okolností spoluúčinkuje) 
na poměr změny ovšem zdá se raíti největšího vlivu jakost ječmene a sprá
vnost průběhu sladování (ovšem i hvozdění). Celkem nalézáme při sladech 
dobře a výtečně rozloučených (t. j. „zkypřených") se vzhledem k prostorné 
změně přírůstek větší, u sladů nedokonale vyvinutých (a hlavně, kde mnoho 
zrn nezklíčených zůstalo) zase obyčejně poměrný úbytek.

Sladování ječmenů na poli vzrostlých za nepohody v čase žní vykazuje 
ovšem ztrátu na váze i dle objemu, velikou a sice dle procenta vzrostlosti 
stoupající. Ječmeny do 6°/0 vzrostlé při ztrátě sladovní 26 76 až 27 43%  dle 
váhy, poskytly dle objemu úbytek 10—10.64% (ze 100 obj. ječmene 80 až 
jen 79*36 obj. sladu)***].

Konečně zmíniti se chci o váze určitého objemu sladu. H L  sladu váží

*) Každý se může přesvědčiti o rozdílu ječmene stejně jak slad usušeného v poměru 
ke eladu z něho vyrobenému. Slad již dle pohledu pouhého větším objemem se vyznamenává.

**) Dr. J . Hanemann shledal na pivovarech Schwarzenberských (při ztrátě dle váhy 
21 8 až 22*7%) ze 100 objemů ječmene 92 až 99 objemů sladu.

Sládek Frant. Tesař udává v roce 1832—83 ze 100 hl ječmene 98*745 hl výroby sladu 
(Kvas). Z mé praxe jsem nabyl v jednom roce 97*59 obj. sladu (po odsušení) co průměrné 
číslo, avšak v témž roce ku př. z ječmene moravského ze 100 obj. 104*95 objemů (váha 
ječmene byla 67 kg, sladu 50*7 kg), pak 99 07 (při váze sladu 55*5 kg). Dle zpráv anglických 
shledala zvláštní komisse k účelu tomu sestavená rovněž různé číslice, a sice u nej lepší 
kvality ječmene přírůstek až 4-11*5% a zase úbytek — 5*9%, při nejslabší hodnotě pří
růstek 4 -6  5%  a zase úbytek — 8 5% (dle objemu) sladu.

Inženýr K. Volckner již v uvedené práci sestavil výsledky v tabulku velmi přehlednou 
i o prostorné změně při sladování.

Ječmene Domočeného
ječmene

Syrového
sladu

Suchého
9ladu Květu .

L i t r ů

9218
100
80-28

11481
12455
100

20775
226
181*20

8960
97
7804MC% 1 A

1500
16*30
1306wm44*36

102*88
614*53

55*21 
128 13 
765*4

1UU
231*86

1385

ZÓLZ
100
597*33

/■*5Z
1674

100

***) Z toho přičítati musíme 4% na splavky, v nichž sebereme plovoucích zrn vzro
stlých tím více, čím opatrněji k prospéchu sladování jsme namáčeli.
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průměrné 50 až 54%  a počítáme mezi nej správnější číslici 51 až 53 kg. Lehčí 
slad než 50%  obyčejně poukazuje na přílišně „vyhnaný14 dlouhý, váha nad 
5 4 %  opět na méně dokonale rozloučený. Váha ječmene nemá rozhodného vlivu 
na váhu téhož objemu sladu*). Zde rozhoduje provedené sladování.

O stanovení hodnoty sladu.

Chceme-li platnějšího posudku o hodnotě sladu dosíci, musíme podrobiti 
slad výzkumu fgsikálnimu i chemickému.

Dle zevnějších vlastností (dle barvy, vůně, chutě, dle lomu atd. viz str. 264) 
soudíme na hodnotu suroviny, na hodnotu práce sladovní.

Prof. Běíohouhek důkladně pojednal o fysikálním výzkumu a uvádím 
stručně postup jeho v následujícím**).

1. Posudek o jakosti ječmene, z něhož slad vyroben jest, možno přibližně 
si utvořiti, rozprostřeme-li si část vzorku sladu na bílém papíře, odpočítáme 
100 obilek (bez vybírání) a roztřídíme je  a) v pravidelně vyvinuté a bezúhonné 
(veliké), b) v prostředuí (co do velikosti), c) v slabé, d) v koncích hnědé či 
černé, e) podrcené neb hmyzem poškozené.

Přijmeme-li za základ, že ječmen jakosti pěkné ve 100 zrnech obsa- 
hovati má alespoň 70 velikých a řádně dospělých a zrn velikosti prostřední 
alespoň 15, dohromady tudíž 85, můžeme pak z posudku vyplývající stupně 
snadno určiti.

Množství přímětkův cizorodých, jako obilek ovsa, žita, pšenice, ovsíka 
a jiných trav, pak vikví různých, hrachu, čočky a jiných rostlin motýlo- 
květných, plodů koukolu, stračky a jiných plevelů, pak písku, kaménků, hrou- 
dek prsti, slámy, plev a j.  určí se nejlépe dle váhy. Předem odváží se ku př.

50 gramů sladu, klíštkami vyberou 
se přímětky cizí, odváží se pro sebe 
a vyjádří se v procentech.

Kromě toho připojí se váha 100 
zrn sladu vypočítaná na vid bezvodý 
a bude tím větší, čím více vážilo 100 
zrn ječmene a čím menší byla ztráta 
při sladování***).

2. K  posouzení práce sladovní 
pozoruje se, při kolika zrnech ze 100 
uiělo pírko (šidélka vývoje) a) větší 
délku než celé zrno (vystřelčeuá zrna),
b) celou délku zrna, c) 7/8 zrna,
d) 3/4 zrna, e) % zrna, f) V2 zrna,

Obr. 149. Lup Tento nástroj optický, akládnjici se ze shluku g )  l l z m a ,  l i )  n e v y v i n u t á  ČÍ n e k l í -
* * *  (*de ****> čená zrna, a konečně kolik ze 100 zrn

bylo plesnivých.
Příznakem nedbalé práce bývá větší počet střelčeuýeh, plesnivých a roz

šlapaných zrn. Kořínky pak jsou obyčejně rovně vyvinuté t. j. nejsou kudrnaté 
a kučeravé. Pakli vedlé plísně zelené štětcové a šedé rňžencovité postihneme 
(nejlépe lupou obr. 149.) i plíseň černou, soudíme na chatrnou práci neb či
stotu na humně. Nedostatek vláhy rovněž plesnivění podporuje vydatně.

*) Tak vyrobíme slad váhy 51 až 52 kg pr. hl z ječmene, jehož hl váží jen 63 kg, 
zrovna jako z ječmene váhy 68  kg při ztrátě sladovní dle váhy téměř stejné, a zajisté že 
alespoň nepoměrné.

**) Časopis pro průmysl piv. v král. Č. r. 1881, str. 349.
***) Pozná se stará pravda, že nemusí býti slad nej těžší také nejlepším.
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3. Posudek o hvozdění vyplývá, pozorujeme-li, nmoho-li jest zrn ze 100
a) řádně sušených, křehkých a na lomu kyprých*), b) mnoho-li přitvrdlých, 
krupkovitých, c) nedotažených a v koncích tvrdých, d) kamenných, e) sušených 
zrn neklíčených;

4. posuzujeme barvv, vůni, chuť a larvu a délku kořínků.
Přidali bychom ještě k doplnění posudku použití specifické váhy sladu, 

an správně rozloučený splývá na vodě, kdežto ječmen a nedokonale rozloučený 
slad klesá ke dnu. Poupě praví: „Do sklenice vody vhodíme 100 zrn sladu, 
jest-li slad správně kultivován, spadá z nich nejvýše 1 až 2 zrna, a to k tomu 
kolmo neb šikmo se na dně postaví (nikoli vodorovně neleží), ostatní plovou 
na hladině vody. Dle počtu ke dnu klesajících zrn posuzujeme stupeň hodnoty 
sladu.u Poupě ovšem správně připomíná, „že samotná tato zkouška nedostačí, 
an i vyhnaný, „příliš dlouhýu slad plove a přece i špatným býti může.“

Chemický výzkum doplňuje fysikální a vyšetřuje se vláha sladu, množství 
látek užitečných (extrakt), jeho kyselost, mohutnost diastatická, množství bílko
vin a popelniny, jež v sobě chová. Obyčejně dnes dovrší se ještě obrazem 
sloučenství mladiny z něho připravené t. j. poměr cukru k necukru.

O mohutnosti diastatické soudíme z množství bílkovin rozpustných, ač 
nelze nám dosvědčiti, zda-li proměna jich taková, jaká k výrobě bezvadných 
piv zapotřebí.

Poměr cukru k necukru (cukr jako dextrosa počítán) v extraktu nej
správnější, jak v normálných sladinách přichází, jest jako 1 : 1*2 až 1*3.

Extrakt, vláhu a kyselost, tři důležité vlastnosti může s určitostí a snadno 
každý vyšetřiti.

Extrakt sladu vyznačuje úhrn všech užitečných součástek sladu, jichž 
processem vaření docílíme, čili jež přejdou ze sladu do sladiny; a jsou to buď 
součásti v sladu již v rozpustném stavu se nalézající (dextriny, cukr, část látek 
bílkovitých, popelniny) buď součásti (škrob), jež za účinku fermentu roz
pustnými se stanou.

Dobrý slad má nejméně 65 až 70°/o extraktu poskytnouti a může množ
ství jeho ve výtečném sladu až i 78°/0 dostoupili.

K posouzení hodnoty sladu poskytne výzkum extraktu jeho závažnou 
známku, a známe k určení výtěžku sladu mnoho způsobů; tak Balliuga, Štolby, 
Metze, Škvrny, G. Čečetky atd.

Uvedeme způsob Gab. Čečetky, jejž velmi lehce lze provésti. Při každém 
způsobě pozorováním průběhu zkoušky možno si ovšem ještě i o ostatních 
vlastnostech sladu obraz posudku doplniti**). Hrst sladu rozestře se na kousku 
kůže, květ se odštípe a odstraní, jakož i všechny přímětky cizorodé, a konečně 
se prach z něho vyfouká. Z vyčištěného takto sladu semele se 20 gramů na 
jemnou krupici, při čemž vystříhati se musíme každinké ztráty.

(Zda-li jest slad plesnivý neb ztuchlý, přesvědčíme se, dýchnouce na část 
zbylého šrotu (mimo těchto 20 gr), tu stane se i nej slabší zatuchlina znatelně 
citelnou.)

Do nádobky rmutovací napustíme 80 gr vody a vystřeme do ní oněch 
20gr tluče (šrotu) potápějíce ji  zvolna teploměrem, sloužícím zároveň za mí
sidlo. Postavivše nádobku na třínožku ohříváme zvolna; jakmile dostoupla 
teplota 30°R , mísíme nepřetržitě až do 50—52° R. Takto teplou břečku od

*) O nepříznivé jakosti svědčí také lom nažloutlý či nahnědlý (vysokou teplotou před
časnou a při špatném tahu neb průvanu).

Ke zkoušení lomu hodí se přestipce u ječmene podotknuté.
**) Veškeré přístroje dostati lze u firmy Kreidl, Husova třída v Praze.
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stavíme na věnec ze slámy upletený na čtvrt hodiny, ve které ponechán čas 
síle diastatické k výkonu zcukrovatění, načež se rmut povaří, a sice za pozor- 
livosti, aby překypěním nepovstala ztráta.

Čistou vodou zmočeným a pak vyždímaným pytlíkem ze sukna mlýnského 
(15 cm dl., průměru 13 cm) procedíme po několika minutách usazenou sladinu 
do nádoby shromažďovací (0*36 i obsahu) a příklopem k tomu určeným vylisu
jeme zbytek sladiny z mláta.

Pomocí kostěného nožíku shrne se pak opatrně mláto do nádobky vy- 
stěrací a v 60 gramech vody se vyvaří, kteréž vyslazování mláta ještě jednou 
se opakuje. (Scezování urychlíme, když nožíkem proti pytlíku a stěně skleněné 
stlačíme obsah, k posledu pak prsty pytlík vylisujíce).

Veškerá sladina (předek i oba výstřelky) sleje se do válce správně od
váženého a doplní se množství vodou do váhy 200 gramů.

Válec postavíme za příčinou schlazení (na 14° R) do vody, dobře pak pro- 
mísíine a ponoříme Čečetlův extraktoměr a po 5 minutách odečteme výsledek 
zkoušky. Na extraktoměru jest zároveň zapuštěn teploměr s korrekční tabul
kou a přičítají se čárky (každá co jedno procento) nad 0° k udání extrakto
měru, jakož ony pod 0° teploměru se odečísti musí. (Ku př. udává-li extrakto
měr na vřeténku naznačených v čáře ponoření 69%  extraktu a při tom na 
teploměru dvě čárky červené nad 0 °, poskytl slad zkoušený pak 71%  extraktu.)

Čečetka poznamenává, že slady 6 8 a $ 7 1 Q9 extraktu skytající považovati 
dlužno za výborné, 66— 6*7% za dobré, 64—6*5% za prostřední, 58—63%  za 
špatné.

Při zkoušce této pozorujeme dále, že výtečný, správně sladovaný a hvo
zděný slad lehce se mele (za šelestu, jako by škrob se rozmačká val).

Správně sladovaný, ale pochybně hvozděný již poněkud obtížněji se mele 
(za citelného odporu, i když není kamenáčů mezi zrny) za praskotu, jakoby 
tenkých dřevěných hůlek lámáno bylo.

Špatně sladovaný a dobře hvozděný mele se s obtíží značně větší.
Správně sladovaný, ale na hvozdě málo dotažený slad lehce se semílá, bez 

šustotu, tiše, a pociťuje se klikou v ruce měkkost (vazkost).
Chybně sladovaný i hvozděný slad semílá se jako ječmen.
Každé zrnko nezklíčené (at již celé, nebo případně půlky zrn) způsobí 

náraz zpátečný na kliku, a tak možno lehce spočítati, mnoholi takových nárazů 
a vyzuačiti procento nezklíčených, tvrdých (a kamenných) zrn, vědouce, že 20gr  
tluče povstává průměrně ze 490 zrn sladových.

Za přípravy sladiny poznáváme bezvadný slad dle břečky příjemně vonící, 
rychle „řídnoucí" a se čeřící („do černá").

Správně sladovaný, ale chybně hvozděny slad prozradí se břečkou vonící 
po kůrce chlebové, volnějším* „řídnutím" a poněkud zakalenou hladinou.

Chybně sladovaný, avšak správně hvozděný poskytuje břečky, které velmi 
zvolna „řídnou", bez vůně a špatně a slizce se zavařují.

Nedotažené slady vyznamenávají se sladinou po „surovině" vonící.
Sladina, dokud jest teplá (před vyloučením se glutinu), z bezvadného 

sladu hvozděného po českém způsobe, jest zelenožlutá a jasná, po vídeňsku 
žlutá a jasná.

Sladina ze sladu na hvozdě poškozeného pocházející jest vždy špinavě, 
zasmušile žlutou až rezavě-hnědou (a ztéká z mláta špatně). Sladina ze špatného 
(chybně sladovaného) sladu, byt i dobře hvozděného, jest vždy kalná (mléčná) 
a ztéká špatně z mláta.

Sladina ze správně sladovaného, ale nedostatečně odsušeného sladu jest
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světle zelená, chutná velmi sladce s přídechem po syrovém sladě a kalí se 
nápadně brzo (při vychladnutí).

Vláhu sladu snadně určíme, když odvážený 1 dekagram rozprostřeme zrno 
vedlé zrna ve vodní lázni Gay-Lusacově a ponecháme v ní po tak dlouho při 
80° R (varu vody), až při opětovném vážení nijakého úbytku již neshledáme. 
Rozdíl váhy udává procenta vláhy (každý decigram jedno). *]

Kyselost sladu určíme dle Bělohoubka následovně:
Slad**) hvozděný rozmělní se v mlýnku (kávovém, jen k tomuto účelu 

potřebovaném) a odváží se pak 5 až 10 gr  tluče jemné a smísí se asi se 
100 cm3 vařící vody co nejpečlivěji, za příčinou dokonalého vyloužení.

Souhrn kyselin (a kyselých solí) vyloužených určíme titrací roztokem 
žíraviny určité hodnoty ( =  titru) a sice v procentech kyseliny mléčné. (Viz 
o kyselosti ječmene a sladu).

Molekulárná váha kyseliny mléčné jest 90 a odpovídá 40 č. žíravého 
natronu; poněvadž pak v lem 3 roztoku normáluého roztoku natronu ží
ravého obsaženy jsou 0*004 gramu natronu (NaOH), odpovídá každému krychlo
vému centimetru (titrační) kapaliny 0*009 gramu kyseliny mléčné.

Při porovnání s jinými slady třeba určiti vláhu suroviny a výsledek 
musí se vypočísti na surovinu bezvodou.

Přístroj titrační skládá se z podstavce a z kolmého sloupce, na němž se dá 
posouvati neb upevniti páka s objímkou, jež svírá byretu rozdělenou na 50 
krychlových centimetrů; konec byrety jest opatřen příklopem na ochranu ka
paliny, jež v ní se nachází. Do byrety naleje se roztok žíravého natronu určité 
hodnoty, jak svrchu udáno, a upraví se, by povrch kapaliny v byretě přesně 
souhlasil s bodem o.

Odvážené množství tluče vysype se do kádinky, nádoba, v níž vážení se 
dálo, několikkrát se vyplákne vřelou vodou, vše vpraví se do kádinky a zbytek 
vody (z určených 100 krychl. cent.) vřelé přičiní se do kádinky a promísí se 
důkladně tyčinkou skleněnou.

Kádinka se směsí obsahující břečku postaví se na podstavec přístroje 
titračního. Vedlé stojanu upraví se dva proužky lakmusového papíru (modrý 
a červený) velmi citlivého. Přeneseme-li tyčinkou kapku kapaliny na proužek 
modrého papíru lakmusového, zčervená slabě, poněvadž obsahuje ona kapalina 
volné kyseliny (ze sladu) čili ona má činěni kyselé neb reakci kyselou; nyní 
se nechá volně kapati roztok žíraviny z byrety (uvolněním skřipce) do pod
stavené nádoby s břečkou a míchá se pilně tyčinkou. Občas se vždy přenese 
kapka kapaliny tyčinkou na modrý papír lakmusový; vznikne-li skvrna čer- 
venavá, pokračuje se v titraci. Shledáme-li však, že kapalina modrý papír 
lakmusový jen nepatrně červení, přenese se vždy také kapka na proužek čer
veného lakmusového papíru, v čemž se ustane v okamžiku, kdy kapky břečky 
způsobí na červeném papíru lakmusovém skvrnu zcela slabě namodralou (každého 
přebytku dlužno se vystříhati).

Mnoho-li krychlových centimetrů roztoku spotřebováno bylo, odečteme 
ze stupnice byrety a vypočítáme z toho potřebu na 100#r sladu.

*) Rovněž dočítáme se jednoduchého způsobu v „Novém Poupěti" str. 259 I. díl: 
Část sladu rozemele se (v mlýnku kávovém výhradně na zkoušky podobné užívaném) 

a 10 gramů tluče odváží se na misce skleněné neb porcelánové a suší se v sušárně při 
84°R potud, pokud se váha její zmenšuje. Před každým vážením nechá se ovšem v tak 
zvaném „exsiccatoru* miska se sladovou tlučí dokonale vychladnout!. Rozdíl váhy po sušen í 
vyjadřiýe množství vláhy, ku př. zbylo-li při 10 gr původní váhy 9 3, tu rozdíl 0 7 gramu 
znáči vláhu (a sice na 100 připadlo by pak 7%).

**) Chceme-li kyselost ječmene vyšetřiti, roztlučeme jej nejprve v železném hmoždíři 
a rozemeleme v novém mlýnku na kávu a z umletého odvážíme 5 až 10 gr. — Sladu syro
vého se odváží asi 10 gr, načež se dá do porcelánové misky třecí, v niž tloučkem se co nej
bedlivěji rozetře. Ostatní práce stejná, jak popsána u sladu.
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Rovnice k výpočtu pak jest, když spotřeba krychl. cent. roztoku žíravého 
natronu násobíme 100 a dělíme množstvím zkoušeného sladu — tu víme pak, že 
každý krychlový centimeter titračního roztoku značí 0009  j r  kyseliny mléčné 
a prostým znásobením v procentech vypočteme kyselost.*)

II. Vaření piva.

Přípravou mladiny přistoupíme k práci poslední, již dle vědomostí a dle 
vůle své říditi dovedeme, a tu přičiníme ovšem všechnu bedlivost práce, bychom 
veškeré užitečné součástky dokonalých sladů co možná ve vyrobené mladině sou
středili. Pravil jsem v spisku „Nový Poupě* asi takto:

„Když jsme se dotkli úkolu sladování, sdělili jsme, že předním a hlavním 
úkolem sladování jest výroba diastásu ve sladu (který za jistých okolností mění 
škrob v amylodextrin, dextrin a cukr).

Při várce pak říci můžeme, že úkol naší práce jest, abychom oné (dia
stásu) sladováním nabyté látce cukrotvorné poskytli nejpříhodnější poměry k: zdár
nému a mohutnému působení ve škrob. Přiměřenou prací musíme směřovati 
dále k tomu, aby nejen škrob co nejlépe využitkováu byl, ale aby i ostatní 
potřebné součástky sladu (bílkoviny, soli, kyseliny atd.) ve způsobě nejpřímě- 
řenější ku prospěchu složení mladiny veleplatnou hřivnou svou přispěti po
mohly a dokonalost mladiny doplnily.

Způsob práce ve várně jeví účiuek podstatný na povšechný ráz koneč
ného výrobku.

Výsledek ten spočívá v rukou našich; promyšlenou prací můžeme ke zdaru 
dalších processů valně přispěti, nebot zdravá mladina správného složení uleh
čuje i všecky potíže, které později vyskytnouti se mohou, kdežto chybná mladina 
dospívá v nekalý výrobek i při nej větším, ale vždy marném namáhání pozdějším.u

Naši práci vaření piva předchází
a) příprava sladu: mlátí či šrotování, aby rozmělněné zrno ve formě 

tluče (šrotu) poskytlo možnost vytoužení a vývoj processů.
Pak nastává 1. výroba sladiny (r mu to vání), vlastní to process zcukro- 

vatění za účinku vody a tepla;
2. příprava mladiny ( t  j.  vaření a chmelení sladiny), aby hotová, pak 

již jen po ukončení várky nastávajícím
b) schlazením jejím (co přípravou k poslednímu processů pivovarskému) 

poskytla pole požadavkům kvašení plně vyhovující.
Konečný výrobek — pivo — podá pak vysvědčení o skvělé dovednosti 

či nedbalosti mistra svého.

Mletí sladu.
Slad semíláme na mlýnech válcových podrtíce zrna na tluč (šrot) je 

mnější či hrubší dle hodnoty a jakosti sladu a dle zařízení přístrojů cedicích. 
Čím jemněji bílek zrna rozmělněn, tím snadněji se může využitkovati, avšak 
hledíce k úpravám várny šetřiti musíme slupku sladovou do jisté míry jakožto 
vzácný a přirozený materiál cedicí.

Mlýnky válcové sestávají z dvojice dobře soustruhovaných válců z; tvrdé 
litiny neb z ocele bessemerové, buď hladkých (a ty jsou všeobecně oblíbeny) 
neb rýhovaných, buď stejného průměru neb jeden širší a druhý užší.
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*) Ivu př. na 9 563 gr sladu spotřebováno 9 666  c3 i/l0 normálného roztoku žíravého

( t) G66 100
— 9 -503— J  ~  101077 c3 7i© normálného roz

toku žír. natr. a tudíž an 1 c® =z 0*009 gr mléčné kyseliny 101077 X  0 009 =  0*909693% 
kyseliny inléčné.
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Dobře zařízený mlýnek poznáme z výkresu (obr. 150.), jenž znázorňuje
mlýnek v průřezu na přič podélných os válců.

a jest násypka, b rodělovač, t. j. válec (neb hranol podél rýhovaný), který
okolo podélné osy své se otáčí a slad z násypky stejnoměrně rozděluje po celé 
šířce žlábku d. Žlábek d jest ve výkrese uzavřen tak, že by žádný slad z něho 
do spodních válců nepadal, nebot, jak vidno, přiléhá u c těsně ke vrubu vrchního 
rámce mlýnku, na němž umístěna násypka. Žlábek v této poloze jest udržován 
stavěcím šroubem e. Povolíme-li tento šroub, sklesne žlábek d a u c povstane 
šklíva, skrze kterouž slad propadává, a sice tím více, čím více šroub povolíme. 
Zvedáním neb klesáním žlábku, t. j. utahováním neb povolováním šroubu řídí 
se množství vpadávajícího na válce sladu. Slad smyká se po šikmé stěně v pro
stoře f  dolů a vpadá u g mezi válce TM proti sobě se točící. Zde se rozmačká
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a vypadne spodem u i  do nádržky k ; m a n  jsou nože na páce upevněné a zá
važími oo* k válcům přitlačené. Účel jich jest ten, aby seškrábaly sladová zrnka 
a moučku, která by na válcích zůstala lnouti. Aby válce vždy dosti těsně k sobě 
přiléhaly a slad pomačkaly, přitlačují se hybná ložiska válce h k pevným lo
žiskům válce h' protiváhou r, která jest zastrčena na páce pl. Válce TM a b 
uvádějí se v pohyb klikou nebo řemenem na kole s, které upevněno na hří
deli t

Dle křehkosti, stejnosti a vůbec hodnoty sladu zařídíme zhlížení válců 
mlýnka k sobě, by žádoucího stupně podrcení zrna dalo se docíliti.

Úprava sladu vede snahu naši k tomu, bychom dostoupili nejvyššího možného 
stupně výtěžku, t. j. bychom se přiblížili k číslicím theoretického výpočtu.

Přirozeně vzat zřetel k patřičnému rozmělnění zrua — až ve tvar moučky 
sladové.

37*
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Výroba sladiny z moučky sladové však na zřízeních várny obecné sou
stavy byla by nemožnou, a tu důmyslní odborníci Welz a Rittner konstruovali 
zvláštní kád jalovou, Conrad Zimmer pak celou soustavu várny, jejichž se
stavení vyhovující zpracování moučky poznáme později.

Vlastenecká firma naše J . V. Novák přispěla však nejnovější konstrukcí 
mlýnka velmi platně ke zdokonalení práce, nalezši pravý střed mezi obyčejným 
mlýnkem a mlýnkem Welz-Rittnerovým, i počítáme k výhodě největší, že tluč 
z mlýnka Novákova netoliko obyčejným soustavám várny vyhovuje, ale výkon 
vaření piva v každé příčině podporuje, kdežto ke zpracování moučky z Welz- 
Rittnerova mačkadla třeba pořízení nové a se značným výdejem spojené kádě, 
nadto dnes nevšude se osvědčující.

Obr 151. Mlýnek J  V. Nováka.

Mlýnek Welz-Rittneruv sestává z dvou párů válců nad sebou postavených, 
z nichž hořejší drtí slad v tluč obyčejnou— jež vpadajíc na spodní válce roz- 
mačkává se v moučku*).

*) Byla mi poskytnuta příležitost, pozdraviti jako opětný pokrok (jemuž bychom vý
sledku přáli) ve směru tomto nové sestrojení mlýnka inž. G. Nobackem. Jednoduchou my
šlénkou rozděluje přípravu sladu 1. v drcení, 2. ve vlastní semletí. Dva páry válců jsou 
nad sebou, první drtí slad v tluč obyčejné jakosti — kteráž spadá na sítový přístroj, jímž 
se pluchy podrcené oddělují a krupice sladového bílku propadává v druhý (spodní) pár 
válců, mezi nimiž krupice na jemnou moučku se rozmačkává. Pluchy svádějí se s moučkou 
pod těmito válci dohromady, a možno tudíž tímto mlýnkem dosáhnouti výtečnou přípravu 
sladu, jejž možno také na obyčejném zařízení várny s prospěchem zvýšeným svařiti. O Zim- 
merově soustavě mlýnka promluvíme u popisu soustavy jeho várny vysoce zajímavé.
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Velice účelný Novákův mlýnek znázorněn v obr. 151.
Z násypky sesouvá se slaď pomocí rýhovaného válce stejnoměrně na na

kloněné síto, kteréž se kývavě rovnoběžně k podélné ose válců pohybuje, čímž 
slad stejnoměrně mezi válce padá.

Hlavní úspěšná změna však spočívá v pohybu válců samých. Mimo otá
čivý pohyb dvojice válců nastává i při jednom z nich současně pohyb ve směru 
rovnoběžném k  podélné ose válců, čím ovšem slad daleko dokonaleji se rozetře 
než na obyčejných mačkadlech differenciálných. —  Bílek se rozmělní téměř 
v moučku — kdežto slupka skoro neporušenou zůstává, čímž 1. lepšího vy- 
užitkování, 2. lehčí filtrace (zachovalou výtečnou vrstvou mláta kyprého) získáme.

Při uspořádání válců svrchu popsaném může vzájemný tlak válců menší 
býti než u obyčejné soustavy, jelikož výkon vlastní ne tak mačkáním, jako 
hlavně pošinovacím (roztírajícím) pohybem válců se vykonává, čímž i hnaicí 
síly značně se ušetří.

Vzájemný tlak válců děje se převody pákovými se závažím.
Tluč sladová nesmí vykázati ani zrna celistvého, ani nesmí opět slupky 

tak porušeny mí ti, aby úkol jim vyměřený (posloužiti jakožto přirozený filtr 
při vaření piva) nemožným se stal. (Výjimku činí zařízení na zpracování 
moučky sladové.)

Kypré slaďy, t. j .  dobře rozloučené a správně hvozděné melou se výhodně, 
lehce, poskytujíce tluč zdravé vůně sladové,*) v hmatu podajné (nepíchající), 
ustejnělé s bílkem patřičně podrceným.

Tluč na vzduchu ztrácí časem své příjemné vůně, a tak již z ohledu toho 
nenecháme semílati dříve, než bezprostředně před početím várky.

Tluč z navlhlého sladu, nebo když sama nahodile vydána jest vlhku (jsouc 
náchylná součástkami svými k hygroskopičnosti), přijímá hltavě vláhu a zahřívá 
se samovolně v neprospěch hodnoty své, čímž ohrožena celá další práce, poně
vadž tu nastalá změna škodlivá v materiálu základném ničím již nedá se 
opraviti.

Tluč vpouštíme z mlýnka buď do zvláštního jímadla z fošen dobře zbed- 
něného nebo přímo do vozíků zvláštních — kterými pohodlně spojení s várnou 
zaříditi můžeme. Krytý vozík na slad umletý obyčejně prismatické formy po
řizuje se z pravidla na sypání 500—800 &o**).

Netřeba zvláště podotýkati, že čistotu i v místnosti mlýnka povinni jsme 
v každé příčině vzornou udržovati — neb plný ja s  důkladné, ne jen  povrchné 
čistoty musí naši celou práci, p ř i všem, ve všem a  všude provázeti jakožto nej
věrnější a nej vděčnější přítel.

Výroba sladiny. (Řinuto vání.)

Pokud dnešní vědomosti dovolují, objasníme si práci naši při vaření piva 
poznáním činitelů a processů ve výsleďek jeho platně zasahujících.

1. Voda. Soudíme, že každá dobrá (zdravá) pitná voda „čistáu dobře 
poslouží při vaření piva, zejména ježto dnes přesnější stanovisko k hodnotě 
pitné vody zaujímáme***).

*) Viz o tluči sladové z mladých sladu atd. str. 280.
Slady zatuchlé, plesnivé a t. d. ovšem poskytují tluče s vůní příslušnou nepříjemnou, 

„nemocnou", a sice právě při mleti prozrazuje se taková mocněji. Nedbalost v sladování 
již při této přípravné práci připomíná možnost nesprávného průběhu budoucího.

**) Prostornou změnu při mletí třeba zde si zapamatovati, že z jednoho hektolitru 
sladu povstává 1 hl 33 litrů tluče.

***) L. Hirt posuzuje vodu se stanoviska hygienicko-mikroskopického:
1. že Čistá, pitná voda nesmí organismů i po 3 až 5tidenním stání vykazovati; na- 

lezneme-li řasy a diatomee — jest sice pitnou, ale nikoliv čistou.



294 Pivovarství.

Studium způsobilosti jakož i ucinku té či oné vody k výrobě piva jest 
neúplné a na mnoze si odporující.

Poznali jsme na str. 232—234 různost hodnoty co do množství součástek 
vod v pivovarství upotřebených — a třeba nám všimnouti si oněch, jež pod
porují (usnadňují) processy výroby piva, a oněch, jež ke škodě vývinu jich ubí
rají surovinám potřebných součástek, aneb škodlivým účinkem přičiňují v prů
běhu k nemalým ztrátám a obtížím.

Tolik víme, že vody, jež obsahují ammoniak, kyseliny dusičnou a dusí
kovou, chloridy;  žélezriaté soli a organické látky — za nezpůsobilé k pivovarství 
povazovati nutno. Rovněž na závadu jsou vody, jež obsahují hojně solí ho- 
řečnatých.

Ant Bčlohoubek ve své výtečné práci „O kalných pivechu v čas. pro 
prům. pivov. v kr. Č. podotýká o účinku vody asi toto:

„Juž voda může přímo neb nepřímo zavdati podnět k zakalení piv. Uži- 
jeme-li vody bohaté látkami ústrojnými, v rozkladu (hnití a p.) trvajícími, 
v nichž vždy hojnost bakterií (kvasinek) a saprofytů vůbec přítomno bývá, 
v sladovně a v pivovaře může snadno uastati následek výroby kalných piv. *)

Dejme tomu, že se béře voda taková k sladování i na várku; tu slad 
umletý, v němž se nalézají juž organismy (najmě pak některé druhy fermentních 
bakterií), setká se s vodou, v níž hojnost jiných trvá, a následky toho dostaví 
se rychle a bezpečně; vznikne totiž ve stírce, zejména po přihřátí, kvašení 
kyselé (především však mléčné a máselné); onot ale pokračuje i po rrautu 
prvním, druhém i po jalovém a dokoná se prodlením odpočinku. Ovařujeme-li 
totiž jednotlivé rmuty, umrtvíme organismy jen v těchto, kdežto organismy 
obsažené ve stírce, vybývající ve vystěrací kádi, dále se rozmuožují.

Tím se utvoří značná část volných kyselin ústrojných, jmenovitě však 
mléčné, jež obmezuje účinek diastásu a jež rozpouští větší podíl bílkovin než 
za okolností normálných; nabudeme zkrátka předku sloučenství abnormálného 
(totiž poměrně chudého maltosou a poměrně bohatého dextrineni a amylo- 
dextrinem, pak bílkovinami a kyselinami ústrojuými).

Výstřelkem (zejména studeným neb jen 50—60°C teplým) zvýšíme část 
volných kyselin a bílkovin — kromě bakterií a jiných organismů.

Vařením sladiny (směsi předku a výstřelku) zahubíme veškeré organismy, 
ale chybné chemické složení sladin chmelených či mladin nedá se více odčiniti**}.

Podobné vody nesmíme ani k mytí a čistění nádob a náčiní pivovarských

2. Podezřelou vodou nazývá tu, v níž saprofyty (houby, monady atd.), větší nálevníky 
(infusorie) a i případné znečištěniny (chlupy, vlasy, vlnu atd.) postihnouti možno.

S. Hnijící, k požívání úplné nezpůsobilou vyznačují bakterie, saprofyty, infusorie. 
Obyčejné jest halnou — kteréžto zkalení právě bakterie způsobují (a nikoliv kysličník že- 
lezitý a vůbec neÚ3trojné látky).

*) Organismy ony škodí již při výrobě sladu, nabádajice látky při máčení ječmene 
se rozpouštějící ke kvašeni kyselému, ke hnití, kteréžto pochody přenášejí se až na bílek 
obilky ječné. Nabudeme tím namočených ječmenů kyselejších a chudších fosforečnany a bíl
kovinami, které v podobné vodě u větší míře se rozplývají vlivem kyselin ústrojných hojné 
vznikajících. Na humně vedlé rozmnoženi kvasinek na ječmen z vody přenesených (lpících) 
za přístupu vzduchu plíseň nalézá vděčné poměry pro nemilé rozvinutí, kdy v podobných 
vodách výtrusných zrno (spor) nalézáme. Pamatujme si i, že, an mnohé z těch organismů pak 
ani 100° C. teploty neusmrtí, provázejí pak ovšem celou další výrobu. (Bělohoubek.)

**) Bělohoubek připomíná, že znečištění vody pivovarské nastati může i chybným za
ložením studnic ci jímadei na vodu. Uvádí přiklad, že v jednom pivovaře během 6 měsíců 
studna tou měrou infiltrací výkalu se pokazila, že nebyla více k potřebě. Hlavní stoka 
splačků atd. vedena byla 3 —4 metry od studné a chybně jsouc nadto provedena, zavinila 
zkázu vody.

Totéž platí o potocích, do nichž se svádějí vody z bání, neb odpadky továren, po 
případě i hnoj nice a pod. (Podobný potok jest Slánský, částečně i Podkováňský pod cu
krovarem atd.).



upotřebiti z příčin, že působením přilnavosti usídlí se na stěnách nádob a v styk 
přicházejí s těmi a oněmi kapalinami.

(Škodlivé znečistění vody jinak dobré také nastává tam, kde ku přihřátí 
vody v zahřívadlech užíváno přímo páry zpáteční a opotřebené, unikající z válce 
stroje parního; pára taková jest Yždy znečistěná tuky, jichž užito k mazání 
pístů i záklopek a které odcházejíc strhuje s sebou.)14

Dále soudí Bélohoubek že hojnost uhličitanů najme ve vodách vápenatých 
a železnatých, když setkají se s rozpustnými fosforečnany žíravin (drasla, na- 
tronu) ze sladu v záděl přecházejícími, vyloučí nerozpustný fosfát vápenatý 
a hořečnatý, kdežto v roztoku setrvají uhličitany žíravin. Tím pozbudeme valné 
důležité kyseliny fosforečné, k výživě kvasnic tak potřebné, a nabudeme v uhli
čitanech žíravin sloučenin, jimiž se za varu rozrušuje maltosa, čím resultují 
piva barevná.

Ovaříme-li napřed vodu a odstraníme-li sedimenty (sedliny sražených 
uhličitanů nerozpustných), domůžeme se nápravy.

Thausing uvádí, že, ač velmi nesnadno určití hranice způsobilosti vod, 
přece porovnáním výsledků ze zkušenosti možno tvrditi, že dobrá pivovar
ská voda vykázati má nejméně 8 a nejvíce 20 stupňů tvrdosti*) (dle Fehlinga). 
Mírně tvrdé vodě vždy sluší dáti přednost před měkkou.

Vody obsahující sádru vyznamenávají se při sladování i při vaření jako 
velmi způsobilé a práci podporující.

„Většinou domníváno se, že by nejčistší voda i nejlépe k účelům pivo
varským přispívala, že měkká voda tudiž příslušnější než tvrdá — ano že tvrdá 
dokonce ku sladování a vaření se nehodí.

Zkušenost odporuje této důmínce, nebot právě sládci, kteří s měkkou 
vodou pracovati musí, pozorují, že kvašení mladin těch bývá anormálué t. j. 
kvasnice brzy vypoví řádnou službu (seslábnou, zvrhnou se a piva netrvanlivostí 
vynikají, jedním slovem výroba piva s větší obtíži jest spojena**).“

Ze všeho vyplývá, že hlavní zřetel míti jest k tomu, aby voda pivovarská 
prosta byla byť i sebe menšího množství organických (ústrojných) látek a s tím 
souvisících: amoniaku, kyseliny dusičné a dusíkové. —  Že chloridy a hořečnaté 
solí nepříznivě v průběch práce naši zasahují, rovněž dokázáno.

Nemůžeme popříti, že namnoze vodě připisuje se přílišná důležitost (k čemuž 
jsme již v stati o sladování poukázali); leč výsledky a badání potvrzují, že 
vhodná voda podporuje práci naši, kdežto nevhodná naopak škodlivě zasahuje 
ve výrobu pivovarskou-

Dosud to byli hlavně praktičtí sládci v Anglii, kteří přihlíželi k jakkosti 
vody pivovarské s pečlivostí a rozšafností a hlavně při hustém zalidnění své 
otčiny vedlé tvrdosti vody***) hlavně ovšem ústrojných látek si všímají, ne
uspokojujíce se snad jen pouhým qualitativným rozborem, nýbrž usilují i o to, 
by množství jich zvěděli.

I nám jest prospěšno jich příkladu následovatí a ovšem na prvém místě 
organických látek, jich druhů, původu a množství si všímati. Prof. dr. Liutner 
považuje za mez, je-li ve vodě tolik ústrojných látek, že potřeba k okysličeulí 
0*2 dílů dle váhy kyslíku (na 100 litrů vody), a horuje, by mez tato ještě
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*) Příliš tvrdé vody účinkují neprospěšně v processů zcukrovatění na sílu diastatickou.
**) MoLu z yelké praxe jen dotyrditi, že příliš měkká voda (viz rozbor říčné vody Úpy) 

valně ztěžuje práci pivovarskou.
***) J . Steiner z anglické praxe uvádí, že v pivovarech s tvrdou vodou pracujících 

vývoj kvasnic prospívá a piva ovšem lehce se čistí a trvalejší jsou. Steiner poukazuje k tomu, 
že dle Moritze a Hartleye tvrdé vody převádějí bílkovitých látek ze sladu Yíce než měkké — 
s čím souhlasí i výsledky našeho Ulhka o processů máčení ječmene. Peptonisace bílkovin 
pak (na kádi a kotli) podporována jest vápnem (sádrou), což spojuje s důminkou lepší vý
živy kvasnic a plnohuboeti piv. (Dnes ale, co se týče plnohubosti piv, připisuje se vlastnost 
achroo dextrinu m).
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spíše snížena byla, jmenovitě ovšem přihlížíme-li k původu, k přírodě jich co 
rozhodující okolnosti o způsobilosti*).

Částečně v případě méně příznivém odpomůžeme si filtrací. Výborná 
cedidla konstruovali a navrhli Farquahr, Rivier, Brunnquell a j .  a v posledním 
čase mnoho jmenovaný Dr. Gřerson z Hamburku, jehož filtry spočívající na

měniti) výtečně se osvědčily**).
Voda z Labe u Hamburku dle analytika Dra. Niederstadta spotřebovala 0-373 dílů, 

po procezení filtry Gersonovými pouze 0 1 1 y voda z Scbie v Hollandsku před filtrací 0*29,

ubývají k prospěchu jakkosti vodj. U Labské zmírnily se z 13 na 10*8, u vody z Temže 
jen pískem procezené z 1*44 na 11 č.

Angličtí sládci dávno s prospěchem i tam, kde nemají po ruce tvrdých 
vod, měkkou v tvrdou uměle mění a dle vody vyhlášených velpivovarů v Bur- 
tonu (viz str. 234.) proceduru tu burtonisováním pojmenovali.

Z českých kruhů praktických poukázal chvalně známý sládek Bohuš Svo
boda (a chemik J .  Weiss) v obšírném článku v časopise „Kvas“ str. 180 r. 1884. 
k výhodám vyplývajícím z přidání vápna (neb sádry) k vodě, která ho po
strádá nebo v nedostatečném množství obsahuje. Svoboda tvrdí ze své víceleté 
zkušenosti, že přidáním vápna docílíme piv čistých a jiskrných (beze všech

Dlužno rozdíl O 18 v celkovém extraktu přičísti rozdílu hutnoty piv zkoušených, avšak 
pro nás pozoruhodný rozdíl jest v bílkovinách v částce O 139, což representuje vzhledem 
k veškerým bílkovinám téměř třetinu.

Opětovnou kontrolou bádání svých dospěl k výsledku, že minimum rozdílu sražených 
bílkovin činí na 1 litru asi 1*04 gr. (při varu 84 hl =  8736 gramů za přísady 500 gramů 
sádry) a tedy daleko větší úbytek, než dle výsledku počtu theoretického by býti mělo 
(v našem případě asi 1390 gr). Svoboda vykládá si opět tuto značně větší differenci ve velké 
praxi, že bílkoviny za přítomnosti vápenitých solí lépe, rychle a v těžkých klkách se sázejí. 
(Viz Steinerovu poznámku).

Přísadu sádry (neb na sucho uhašeného (bílého) vápna) určíme dle jak
kosti vody, a dobře jest i znáti rozbor piva samého. Jakožto nejpřiiněřenější 
poměr v pivě rázu českého z 10°/o sach. mladiny udávají Sv. a W., aby ne
přesahovalo množství bílkovin 0 2 5 %  z mladiny 11° sach. 0 3 0 % , z 12% sach. 
0 35%, dokládajíce, že pravý poměr bílkovin zvyšuje trvanlivost piva a zejména 
schopnost transportní.

V Anglii přidávají sádry při o vaření vody aneb, jak častěji užíváno bývá, 
vedou vodu přes chuchvalce sádry a filtr pískový.

Svoboda navrhuje, aby přísada zařídila se do prvního rmutu hustého 
na kotli.

2. Účinek a změny bílkovin při vaření piva. Dosavadní vědomosti o účinku 
diastásu ve škrob shrnul Thausing***) v následujícím:

*) Náš mistr Poupě všechnu vodu k várce ovarii, háje zásadu, že taková vařená 
voda stává se účelnější k vaření piva. Co jednu z příčin udává, že každý se může pře
svědčit! o účelnosti ovaření, když sklenici vody ovařené s nevařenou účinku vzduchu pře
nechá. Patrně zde měl na mysli vody, ústrojnými látky znečištěné a tedy k hnití náchylné.

**) Zařízení filtrů těchto pro větší pivovary nedostoupí vydání 3000 zl.
***) Die Theorie und Praxis der Malzbereitung und Bierfabrikation. 1882.

zásadě protiproudu (a filtrační vrstvu (písek) třeba pouze dvakráte do roka

po filtraci 0-11 d. kyslíku k okysličení 100.000 částí. Podobně i sloučeniny chlóru cezením

čeřidel).

s přísadou sádry (extraktu v pivě 
o) hylo 4 02%)
3% 0 0 ^ / 0
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„Ferinent diastás působí na maz a na zrnka škrobová, jejichž obal po
rušen (na zrnka neporušená jest bez účinku) za přítomnosti vody proměnou 
škrobu v dextriny a v maltosu (cukr sladový), kteráž vždycky za přijmutí 
vody nastává. Beze vší pochyby jeví se účinek diastásu na maz škrobový 
(nebo v „rozpustný" škrob) tak, že povstává předkem maltosa a pak dextriny 
velkých molekul — z kterých se štěpí dextriny s menší váhou molekulárnou 
vedlé maltosy, až konečně jen maltosu v roztoku postihnouti můžeme (Brown, 
Herou, Musculus a Gruber, Kjeldahl). Prvé dextriny jsou erytrodextriny (jež 
se jódem červeně zbarvují) — později povstávají achroodextriny (jež se jodovou 
reakcí nezbarvují). Jsou-li v kapalině vedlé škrobu erytrodextriny, povstává 
jódem zbarvení fialové (siníšenina červené a modré reakce); avšak když oba 
zmizely, přeměnivše se v maltosu a v achroodextriny, tu již přísadou jodové 
reagence nepostihneme zbarvení.

Učinek diastásu na maz zjeví se již za studená, ale stoupá a mohutní 
postupným zvyšováním teploty až do jistých mezL

Dle Schultze nejúčinnějším jest diastás (vbřečce sladové) za teploty 56° R., 
což jeví se rychlou a úplnou proměnou škrobu v cukr a dextriny (v době 10 
až 20 minut).

Důležitý jest poměr utvořené maltosy k povstalým dextrinům.
Učinkuje-li diastás za nízkých teplot na škrob, utvoří se více maltosy, 

když déle a pozvolna dostupujeme teploty 56°R. Ano i když kratší jest účinek 
diastásu, způsobí více maltosy v poměru k dextrinům, když teplota příliš vy
sokou není, i zdá se, že při nižší teplotě utvořené množství cukru bývá vždy stejné.

Maxima cukru sladového dosáhneme dle 0 ’Sullivana při všech teplotách 
pod 49*6°R (67*85 maltosy a 32'15 dextrinů), dle Kjeldahla při všech teplo
tách pod 50*4° R, dle Basswitze poblíž teploty 40° R.

Dle Browna & Herona nalézáme největší množství cukru při teplotách 
pod 48°R (80*9 maltosy, 19.1 dextrinů), — méně při teplotě nad 48°R. Schultze 
konstatoval totéž (při sladových břečkách, a sice v 5 pokusech 74*83 cukru 
a 25* 17 necukru na 100 dílů extraktu).

Při dostatečném množství diastásu mohl by všechen Škrob proměněn býti 
v maltosu, avšak v praxi nemožno process zcukrovatění tak prodloužiti, i na
lézáme v našich sladinách vždy achroodextriny.

Zvýšením teploty nad 48°R. seslabuje se účinek diastatický, při teplotách 
nad 60 až 64° R cukrotvornou sílu diastásu nadobro umrtvíme.

V roztocích slabě kyselých účinkuje diastás nejlépe, kdežto poněkud 
větší množství kyselin, žíravin, různých solí*), alkoholů atd. rozrušuje a se
slabuje činnost fermentu.

Z toho vyplývá pro praxi naučení, že, chceme-li dobře pracovati, t. j. 
dobrý výtěžek a mladiny bohaté na cukr získati, musíme zahřívání rmutů a břečky 
pozvolna prováděti**).

V normálně sladině má býti poměr cukru (jako dextrosa počítaného) 
k necukru extraktu jako 1:1*2 až 1*3 (Lintner) ***).

Extrakt sladiny obsahuje kromě cukru ještě jiné součástky, jež zde zahr
nujeme pod jménem necukry a jsou to dextrin, bílkoviny a jiné ústrojné sou
částky vedlé popelnin.

Ku př. dal-li slad (100 č.) 62*4°/0 extraktu, v němž bylo 27*1 cukru,

*) Přílišné tvrdé vody vykazují menší výtěžek proto, že přítomno jest větší množství 
solí neústrojných (vápenatých, hořečnatých, draselnatých a sodnatých).

**) Čím déle udržujeme při rmutování teplotu 16—48° R. a od 48 do 56° R volně 
vstoupajíce, tím většího výtěžku (extrakce) a tím bohatšího na cukr se doděláme. (Schultz).

***) J . Balcke uvádí, že severoněmecká piva za normálných okolností vykazují poměr 
jako 1 :0  45 až 1 :0  i55, ci že, kdežto dle Lintnera jest maltosy 65—69%, u výtečných se- 
veroněmeckých shledáno 6 9 —74% .

Kronika prác«. Díl V. 3 8
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1*9 proteinových látek, 33 4 dextrinu a ostatních látek, — připadá na l Č. 
cukru 1*26 £  necukru.**

Jiuý process při mutování jest peptonisace, jemuž bílkoviny samy pod
léhají a jež hlavně při nižších stupních (30° R.) díti se má, ač i vařením 
rmutů bílkoviny peptonům podobné povstávají.

Peptony počítány, jak již jinde praveno, pro svou schopnost diosmotickou 
mezi výživné (potravné) látky kvasnic, avšak dnešní zkušenost dosvědčuje, že 
to jsou vedlé peptonů hlavně amidy, jež mají zde význam daleko větší (Hay- 
duck, Lowe).

Ullik, jenž duchaplně a s neúmornou pilností dusíkaté součástky v pivovarství ko
lující studuje, praví: „Všeobecně promlouvá se pouze o bílkovinách či proteinech sladu,
sladiny piva; u sladu víme jen, že obsahuje amidy klíčením z bílkovin se tvořící; rovněž 
připomínají se peptony sladin a piva, aniž se udává cos širšího a bližšího, ba o quantita- 
tivných poměrech různých bílLovitých látek jest jen pramálo známo.

Vlastní peptonisace přichází teprve při vaření piva, a sice jmenovitě za teploty lidské 
krve (obmezena jsouc na úzké hranice teploty), avšak i účinkem organických fermentů, účinkem 
tepla a zředěných kyselin, jmenovitě pod tlakem zvýšeným povstávají z bílkovin peptony. 
Tvoření se peptonů a amidů lze považovati za dva různé pochody proměny bílkovin.-

Při nedostatečných dosud vědomostech v říši bílkovin přestáváme na 
tomto a zaznamenáváme prostě, že se peptonům připisuje trvanlivost pény 
a chlebnatost piva.

Shledáme na mnoze velké odpory, pokud se týče tvoření, povstání a hlavně úkolu 
peptonů, a věru v tom ohledu velmi za těžko jasný obraz podati

Z praxe své musím (alespoň při výrobě českých piv) odporovati tomu, že bychom vy
střením na stupeň 30° R. (k tvoření se peptonů příležitý) dosáhli chlebuatějších piv 8 trvan
livou hustou pěnou. Vystirám po 8mý rok ku př., co jsem v Skalici, na 37—38° R. a ne
mohu si v celku na trvanlivost pěny stéžovati, ha naopak studovav otázku svrchu dotčenou, 
vystíral jsem po 4 neděle na 30° R. a dodělal jsem se štastně opaku očekávaného a ihned 
se vrátil k manipulaci osvědčené pro poměry příznivé k ostatní práci zdejšího pivovaru. 
Zajisté působí na trvanlivost pěny více činitelů, zejména ze sladování a hlavné způsob 
a doba hvozdění a kvašení, nebo jak bychom si mohli různé výsledky, ku př. netrvanlivou 
věnu (ořeš náležité pěnění) zase naonak vři stp.iné nrn.ri. vp. várně jinak vvsvětliti?m. '*  i  -/ —   i  m. — ~ j■ ■ -  r    —  — . —  r f - - * ” — j    

Zde ovšem ještě čekáme při důležitém významu bílkovin rozřešení jasného blahodár
ného zdroje vědy lučební!

K. Michel a  Loewe upírají vlastnost plnohubosti piv peptonům a při
čítají plnoliubosť (jak již Balling a Mulder tvrdili) dextrinům a zejména achroo- 
dextrinům, při 42°R se tvořícím, jež blíže škrobu se řadí co lepkavější aplno- 
hubější — kdežto dextriny bližší k maltose obou těchto vlastností postrádají 
u větší míře. (Připomínáme zde pořadí proměny škrobu v cukr: ze škrobu 
povstává poprvé amylodextrin, pak erythrodextrin, a  achroodextrin, p  achroo
dextrin, y achroodextrin a konečně přechází v cukr).

3. Každá sladina reaguje kysele, ježto volné kyseliny (najmě mléčné), 
jež v sladě jsou obsaženy, při vaření piva přecházejí v mladinu.

Acidita (kyselost) sladiny však se zvyšuje neblaze v případe svaření 
sladů 8 anormdlnou aciditou (buď i použitím vody kysání podporující, jak 
jinde jsme již pověděli).

Kalný výrobek jest tudy přirozený následek nedbale provedeného slado
vání (viz o teplém vedení a o kyselosti sladů jakož i o kyselosti suroviny), 
někdy však i nedbale vedeného rmutování, předržíme-li teplotu nad potřebu 
28°—30°R, která v zádělu pro vývoj kvasinek (bakterií) obzvláště jest pří
znivá, čímž vydatuou příležitost poskytujeme k přeznačnému jich rozmnožení 
a k nemírné kyselosti břečky (i za pochodil dalšího až do odpočinku při rmutování 
pokračuje nastalý process kysání) a tak přivodíme oslabení cukrotvorné síly 
diastásu i zmuožeuí rozpustné síly kyselin vůči bílkovinám — sladinu chybného 
sloučenství t. j .  chudších v extraktu na cukr a bohatších na bílkoviny, čím 
poměr cukru k necukru anormálným se stane a stálost a čistotu piv ohrožuje.

4. Pripamatujme si, že ze sladu velká část nedstrojných solí, najmě pro



vývin kvasnic cenné fosforečnany žíravin, v roztok přecházejí a k výživě kvasnic 
a tudy ke zdaru kvašení podstatným dílem přispívají*). (Viz další „o che
mickém složení sladiny.u)

5. Těmto všem činitelům a processům ovšem jakkost sladu vykazuje směr 
a výsledek.

Kterak slad normálných vlastností na půdy se ukládá, pověděli jsme 
a chceme jen připomenouti, že při spracování různých ječmenů význačných 
vlastností zvláštních obezřetně si počínati budeme v sesladování jich, by došel 
na půdy náležitě promíchán, t. j. namáčíme střídavě jednotlivé zboží, by od- 
sušeno na půdy v hromadách neb v silos dobře promíseno jakožto stejnoměrné 
zboží se dostalo.

Jinak jest, je-li slad pochybných vlastností, zejména když nepříznivé 
ročníky suroviny dávají nekalý podklad k hlavní práci naší, jako ku př. r. 1882. 
příliš vzrostlé, r. 1883. nestejnoměrně uzrálé a nepříznivě sklizené ječmeny 
velkých stesků a ztrát pivovarníkům přinesly. Slady, v nichž mnoho nezklí- 
čených zrn atd., ukládejme zvláště — buď, když možno, abychom je  jinak 
zužitkovati mohli (odprodajíce je  do lihovarů atd., ač i tam dnes přihlíženo 
k bezvadnému materiálu), anebo, není-li vyhnutí, bychom takový jen ve skrovných 
částkách k várkám a vědomě přibírali, abychom mohli v průběhu zpracování 
kontrolovati účinek a zaříditi práci dle jakkosti a požadavku materiálu. (Viz 
doslov stati o průběhu práce při vaření piva.)

Vy stejně ní materiálu a  stejnost jeho jest důležitý moment v pivovarství, 
ano snaha dnešní, dosáhnouti materiálu našim požadavkům a potřebám vyho
vujícího, znamená celý program pivovarnický, k němuž veškeré úsilí nésti mu
síme majíce na mysli zdravé vhodné ječmeny vedle správnosti naší práce.

O zařízení várny.

Vaření piva provádíme ve zvláštní místnosti: ve várně. — Obyčejně 
sousedí s jedné strany se sladovnou, s druhé s chladírnou (s chladnicemi),

nrtillrn ňí IriTíiDiMin rjfllAr/nnfl fillr í O \t ni»lSVlfiVl 111*0 />íi HOk-'l TíaL' Y*ri _ puu Lil Z, Upct LI HYaom ia tai\ j a a  ju u u u i  jíiuvu uuoi pvjívta-

čuje, totiž: napřed výroba sladu, dále výroba mladiny, schlazení a konečně 
kvašení mladiny. Namnoze ve větších pivovarech postaví se várna pro sebe 
ve zvláštním stavení.

Dříve než přikročíme ku podrobnému popisu soustav várny, třeba v struč
ných rysech naznačiti obraz obyčejného prilběhu práce při vaření piva.

Rozmělněný (umletý) slad vysypává se („vystírá se“)  do vody napuštěné ve vystěrací 
káď za účinlivého míšení přístroji (hřebly, kopistemi neb mísidly), čímž důkladné smíéeniny 
vody s tlučí sladovou, jednolitého bez chuchvalců „záděluu se dopracujeme. Tento  ̂záděl 
přihřeje se zvolna do určitého stupně za nepřetržitého míšení s vařící se vodou („s příhřev- 
kemu)  z kotle v káď připouštěnou. Čásf (polovina slabá neb */») tak povstalé vstirky“ spustí 
se do kotle prázdného a přihřívá se jakožto první rmut hustý do varu, načež vařícím se 
tímto r mu tem opět zvýšíme teplotu druhé části stírky v kádi (po čas ohřívání a vaření 
rmutu v klidu) pozůstalou, a toto částečné povařování dle pochodu stupňování od příhřevku 
27° R. až do 60° R. jakožto ukončení processu rmutování provádí se různé s povařováním 
jednoho, dvou, tří rmutu atd., ač i dosažení cukrotvorného stupně 56 až 60° R., i také heze 
všeho povařování rmutň po způsobu jiném pojednou se pořizuje.

rBřečkau tak připravená ponechá se na kádi v klidu, „odpočinku1' (až hodinu i více), 
načež povstalá sladká kapalina, „p ř e d e k stahuje se (cedí; vrstvou mláta usazenou nad 
plechy cedícími**) do kotle. Mláto v kádi zbylé zadržuje v sobě velké procento předku 
a vyslazuje se (vypírá, „vystřikujeu) po zkypření vrstvy mlátové (překopáním hřebly neb 
strojem „kypřidlem**) s horkou vodou ze zahílvadla. rVýstřeleku tak získaný stahuje se 
ku předku na kotel, kdež sloučený tvoří „sladinu11. Sladiua vaří se a napotom koření se

*) Že i hodnota vody v tom účinek jeví, pověděli jsme již příležitostně.
**) Plechy cedicí jsou do dna kádě zapuštěny a opatřeny spojením s kotlem. Káď, 

v níž cedicí dno upraveno, nazývá se pak TjaIovouu.
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chmelem („chmeleni"), načež po oddělení chmele na cizu chmelovém pumpuje, „vydává*4 či 
„popouští44 se mladina (dovařená a chmelená sladina) na stoky chladicí v chladírně umí
stěné, aby kaly se usadily a mladina vychladla.

K této důležité 
práci (již promyslně 
říditi můžeme dle 
vůle, vědomostí a 
zkušeností našich) 
potřebné zařízení a 
přístroje mají nato
lik vyhověli, aby po
kud možno nadleh- 
čovaly jednak pohyb 
hmot výrobných z je 
dné nádoby do druhé 
za šetření síly i času, 
jak ku prospěchu vý
konů potřeba káže, 
a aby napomáhaly 
k lepšímu vyloužení 
(využitkování) mate
riálu bez poškození 
hodnoty výrobku a 
tak po druhé úspor 
hledaných domohly 
ve sladu, chrněli a 
palivu.

Místnost sama 
—  v á rn a  — má býti 
světlá (světlost jest 
vždy přítel čistoty, 
čistota zase sládka), 
výhodně dlážděna za 
patřičného svodu ke 
kanálu špinkovému.

Dlažba ve várně 
osvědčuje se nejlépe 
z výtečně pálených 
cihel (až do bílého 
žáru jako Šatavské 
cihelky) a ze žulo
vých ploten, obecně 
založených na beton 
a se spárami dobře 
cementem vyplně
nými.

Dobrá ventilace 
přispívá nej enk udr
žení čistého vzdu
chu ale i k udržení

zachovalosti zdí a po připliž stropu Tnebo krovu, kdežto veškeré hojně se 
vyvinující páry postupem času zhoubně by působily. Odvod par děje se po
řízením krytých kotlů a kádí 5— z kterýchž příklopů zvláštní parníky až nad 
střechu páry odvádějí. I při „otevřených41 várnách, jež totiž nemají ani stropu
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ani klenutí, přece dobře se doporoučí úsporné ono zařízení, nebo, byť i střecha 
sedlová velkých prostor odváděčích (volných) poskytovala, nikterak sama dů
kladně nemůže odpomoci. Taková „otevřená" várna nadto v zimě vydána jest 
účinku krutých mrazů, a tu ovšem třeba věnovati nejpilnější pozornosť všem 
vodovodům, aby nezamrzly a nepotrhaly se*).

Veškeré přístroje a nářadí ve várně pořizujeme z kovu.
Dřevo jest nespolehlivý a v přemnohém ohledu drahý materiál. 
Pórovitost značná podmiňuje vssání součástek ze stírek, břečky, sladin atd., 

jež ku zkáze náchylné lehce rozklad přenášejí na obsah svůj.
Dřevo v 8- až lOletém upotřebení stává se pivovarství již nejen neschop

ným, ale i často zkásonosným, zejména když nebráno ohledu při zdělání nádob 
na dříví jadrné, neb pak místa „blánovitá“ berou porušení zahnívajíce za- 
časté ještě dříve než za 8 roků. — Skuliny, záděry ve dřevě jsou nebezpečné 
a čištění nedostupné útulky činitelů nepřátelských správné výroby, nebo kdo 
by chtěl pochybovati (za vhodných podmínek a okolností se naskytujících) o leh
kém zahnívání neb zkysání látek tak lehce se měnících, jako jsou stírka, břeČka, 
sladina?

Kde tedy možno nahraditi dřevo kovem, hlavně železem, jen s patrným 
prospěchem se děje**).

Důstatek dobré zdravé vody vždy pohotově míti, jest v pivovaře prvním 
požadavkem; jsou pak umístěny nádržky (jímadla) na studenou vodu na nej- 
vyššíin místě, aby všude se rozvésti mohla a tedy i dostatečný tlak měla.

Tvar nádržek bývá čtverhranný neb válcovitý a jsou-li ze železného plechu, 
jest účelno dřevěným pláštěm neb ještě i isolaČní úČinlivější vrstvou proti 
mrazům je  opatřiti.

Potrubí vede se ve várně ke kádím i ke kotlům, jakož i všude po várně, 
kde potřeba čistoty (mytí a splachování) toho káže. Veďme trouby nejkratší 
cestou a s náležitým spádem, aby zimního času voda dočista vypustiti se mohla.

Spotřebu vody udávají inženýr Gr. Noback 5- až 7násobnou, inženýr 
Einenkel 7násobnou velikosti varu.

Přibližně ‘počítám, na výrobu 1 hl piva k máčení ječmene 80— 9 0 Z vody
k výrobě m lad in y .................................................................  200—150 „
ku chlazení mladiny (zde značnýrozdíl dle soustavy chladičů) 50—180 „
k mytí a splachování na h u m n ě ................................  25— 50 „

„ „ v e  várně ....................................... 80— 100 „
„ „ štoků a chladírny............................  25— 30 „
„ „ spilky (a k á d í) .................................. 25— 40 „
„ „ sklepů (a sudů)............................  8 0 — 90 „

k mytí a paření nádob výstavních........................................10— 20 „
dohromady 575—750 „

v pivovaře strojním k napájení kotle parního . . . .  25— 35 „
_      celkem . 600—7851 vody.

#) Dobře jest isolační vrstvou trubovody opatřiti. Kromě toho záhodno jest jen v čase 
potřeby vodovod napustili a hned po použiti hlavni výtok z jímadla uzavřití a z trub ve 
várně všechnu v nich zbylou vodu vypustiti, nebot mnohdy, ve čtvrť a půl hodině zamrznou 
trouby k nevalnému potěšeni sládkově.

**) U nových dřevěných kádí postarati se musíme před použitím jich o dfikladné vy
paření či vyloužení extraktivných látek, neboť by jinak výrobek sám z nové pořízené nádoby 
přijal dřevnou (odpornou) příchuť. Vypomůžeme si naplňováním jich horkou vodou a tak 
několikerým močením. Ostrým louhem (ze sody přidáním vápenného miéka získaným) po
třeme vnitřní stěny a pak nešetříce vody řádně vymyjeme. Rovněž možno si parou vypo
moci. Do překlopených kádí vedeme 30 až 50 minut páru, t. j. až cítíme, že dřevo se pro- 
hřivá. Páry, jež se na dřevě srážejí, nejlépe co hnědá voda prozrazují účinek důkladný.

Železné nádobí třeba dobře hlavně z rezu vydrhnouti a pak dobrým lakem kopa- 
lovým, (Manheimským atd.) 2- až 3kráte v jemné vrstvě natříti. Plochy železné musí k tomu 
býti dokonale suché, a lépe jest, i když před natíráním vyhřáty jsou. Dobře si posloužíme, 
napluíme li nádoby železné odvarem chmelovým (starých zbytků).
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Šetření s vodou v pivovaře jde jenom na vrub čistoty.
Při vystírání tluče sladové jednoduchým vysypávánírn do připraveného 

množství vody v kádi vystérací způsobuje se ovšem veliké prášení, čímž nejen 
ztráta na moučce ale i zbytečné zaprášení (znečištění) celé várny nastává.

Vystérací přístroje — jednoduchá vystěradla — různých soustav odpo- 
mohou nedostatkům přímého vystírání -— sypání — (odvážené tluče sladové 
na várku), jsouce v základě všechny zařízeny tak, že železnou troubou spou
štěcí z jírnadla nebo vozíku na tluč, sype se tluč v uzavřenou nádobu, v níž 
proud vody rozdělený četnými otvory v hojné paprsky prostříkává sloupec tluče 
se posouvající, že v otvoru spodním nad kádí se nalézajícím již co záděl (směs 
vodv s tlučí) ve vystěraeí káď spadává. — Vystěradla jsou opatřena i mísidlem 
(ohyčejně pak ramenovitým) (obr. 153.) k vůli lepšímu promísení — a známe

Obr. 153.. Y y s ié r a d lu  (illeíSteela). e zííkli pka, ca ‘ pMif \y6iéia«Ha. d ď  mitlillo, c& ložisko, 6 kolcfiko převodné.

soustavy hlavně Brand a Llmilliera (obr. 154.), J. V. Nováka, Br. Nobacků 
a Fritze, Lippse, B. Svobody atd. atd.

Hlavně přihlížet! musíme jako u všech nádob a nářadí pivovarských, aby 
poskytly možnost k lehkému a důkladnému čištění.

Záděl v kádi vystérací propracujeme vydatně mísidly: hřebly (obr. 155.), 
vesly (obr. 156.). kopistěmi (obr. 157.) aneb pak dnes i v pivovarech na ruční 
sílu zdomácnělými stroji: mísidly účinné konstrukce. Správné rozmístní jest 
žádoucí úpravou zádělu, aby kazdinká částečka vydána byla pak stejnoměrně 
účinku teploty nejen příhřevkem, ale i po čas celého rmutování stírka vždy 
řádně propracována byla, nebo pak snadno by ušla část náležitému zahřátí 
a zůstala syrovou, podmiňujíc nejen ztrátu na extrakci, ale i případné na 
hodnotě složení výrobku.

Míšení ruční silou jednoduchými hřebly provádí se v čilém tempu různých 
obratů dle rozkazu vařiče: „k sobě!" „od sebe!" „v právo!u „v levo!" „do 
středu!" při kterémž výkonu shromážděná statná chasa sladovnická kolem kádě 
za upřímného pohroužení hřebel ve stírku, druhdy zpěvem (nejvíce nábožných 
písní) provázela zručné obraty.*)

Dnes nahrazeno míšení toto „hromadné" strojeni, mísidlem. Mísidla {na 
ruční i strojnou sílu) tato jsou obyčejně dvouranienuá — a vlastní ramenaté 
mísidlo po každé straně zavěšené (kolmo a vodorovně aneb obě kolmo) otáčivý 

»

*) Jako šprýmař neponechá ničeho bez povšimnutí, známo jest pořekadlo: „mechte 
tohn zpívání — a přidejte radš sypání0 atd.
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pohyb vždy v protivném směru 
vzbuzuje.

K ádi vystěrací dáváme 
tvar kuželovitý uebo válco
vitý, obsahu asi méně uež 
dvojnásobná velikost celého 
varu  obnáší.

Železné kádě obkládají 
se dřevěnými plášti, aby ob
sah kádě v zimním čase ne
vychladl přespříliš.

V obrazci 158. shledá
váme železnou krytou káď, 
jež v příčině této nejen pro
spěšně zařízena dvojitými stě
nami, ale i že možno připu
štěním páry v duty prostor (A) 
teploty docílené na stejném 
stupni udržovati *).

Ve várně, kde pouze 
jeden kot-d v užívání při va
ření rmutň i při vaření sla
diny. bývá obecně tvaru čtver
hranného a obsahu asi 1\3- 
násobnélio celého varu. V uově 
zřízených pivovarech však ve
dle čtverhranného kotle na 
mladinu postaven jest kulatý 
menší (obsahu varu), sloužící 
při rmutováuí k ohřátí a va
ření rmutů. Materiál ke ko
tlům bývala výhradně měď, 
dnes nahrazena železem. Mí
sto železného dua výtečně 
poslouží měděné, zejména kde 
palivo bohaté na sírany a fos
forečnany železný plech v krát
ké době propálí (spálí) **). 
Duo kotle provádí se vypou
klé do vnitř.

*) Známý sládek český A. 
Čečetka v kievé používá podobně 
zařízené kádě s prospěchem vý
tečným. V línsi jest daň ze stírky 
t j. velikosti kádě šatné, vystirá 
se tudy velmi hustě (co možná 
nejvíc) a tu mísidlem zvhišt kon
stru o v a n ý m  no opiv řas: riin itn v á n í-----------j  p- v —j ......
se stírkou míchá za udrženi te
ploty na stejných stupních.

**) Ze své praxe shledal jsem, 
že dno z menších ploten snýto
vané snadnější a menší správky 
vyžaduje, ježto trhliny se na menší 
plochu obmezují

Obr. 1Í4. Vystfrudlo. A trubil nimust-ei, BB‘, CCf stižené hrdln tvo
řící kruhový kurnit, doleni sténá (CC‘) dirkuvami, D kuželovjí zitmyčku, 

ttn hřídeli ť  s kolečkem O, 1IE' spodek vyeiérAdls, J  příu.k vody.

a

Obr I5 i. Hřeblo 
české.

m
5\ )

0^»r. 156. 
Veslo.

Otir. 1*7.
Kopist 

bavorská.
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Rmuty husté (části stírky) by se sázely ke dnu a zde panující vysokou 
teplotou by se připálily (připekly); proto jsou v kotli rmutovém umístěna mí- 
chadla. Na hřídeli otáčivém v středu kotle zapuštěno nade dnem vodorovné 
rameno (průměru kotle), na němž buď zavěšeny věncovitě (guirlandovitě) ře
tězy aneb radlice pohyblivé — jež stálé a vydatné míchání rmutem na dně 
způsobuje. Kde scházejí míchadla, musí se pilně, nejlépe kovovým hřeblem, 
po dně kotle míchati až do doby, kdy mláto se „zlehčíw, t. j. kdy došlo pro
měny škrobnatých součástek v cukru (maltosu) či po dosažení asi 65° R.

Zazdění kulatého kotle přináší nám obr. 159. v průřeze, a obir. 160. 
v půdoryse.

Obr. 158. K áď  v y s t é r a c í .  F  vystčradlo, O spojovací roura jeho s kádí, v kádi • dvojitými stěnami A, A, na
lézá se mísidlo, na jehož hřídeli C zavěšena jsou na každé straně rázná radlicová mísidla vlastní E  a L), jež ve 
dvojí otáčivý pohyb (kolem své osy a kolen celé kádě) přivedeny jsou soukolím na hlavě hřídele c se nalézajícím, 
i?  jest zúmyčka k vypouštěni stirkya břeékj. K  zárayéka parní, L k vypouštěni kon tangované vody z páry a J  zá-

myfika pojistná na určitý tlak páry pořízená.

Zařízení pecí pivovarských podmiňuje úsporu na palivu při žádoucí 
účinlivosti.

Topení vyžaduje mnoho opatrnosti vzhledem k tomu, že několikkráte se 
přerušuje ze žáru až opět téměř k uhašení ohně; nadto kotel při popouštění 
vody nebo rmutu prázdný vydán rozžhavenému zdivu pece. Tu třeba k ušetřeuí 
kotle si zapamatovati, bychom na dně jeho ponechali vždy vody nebo rmutu 
nejméně ve vrstvě 2 cm, aby se rozžhavili a tudíž zvrhuouti neb propálili ne
mohlo, a kdykoliv vyžaduje nutnost, aby veškeren rmut 'se vypustil (tak při 
vydání posledního rmutu na káď), musíme po ruce míti dostatek horké vody



jež v zápětí do kotle se pouští. Studenou vodou náhlým a nestejným schlazením 
způsobili bychom zvrhnutí a konečně i roztržení plechů*).
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Obr. 159. P r f t ř e z  p eci p i v o v a r s k é .

ffi

Obr. 160. P f l d o r y s  pec i  p i v o v a r s k é .
a vlastni pec, ▼ níž spáleni paliva na roštech rozloženého za přístupu vzduchu otvorem pod nimi se nalé/.njteím 
i»e d«'je. Zplodiny hořeni vyniitkují se předkem tím, že vedou se přímo pod kotel v 6, odkud (jak šípky ukazuji) 
otvorem c přesuny kuji «e v tahy d a obíhají v obezdi vře kolem kotle é, načež takto náležitě využitkovány teprve vracejí 
se kanály i  k g do kouřovodfl / A (po každé atrané topeni se nalézajících) a než přímo do.komínu se vpouštějí, ještě

teplo konře pod zahřivadlém probíhali musí.

*) Y  starších zařízeních (z let 60tých až 70tých) býval hřídel míchadla zapuštěn v lo
žisko upevněné uprostřed dna rmutového kotle. Toto místo kapalinou nechráněné neustálým 
rozžhavováním nejvíce trpělo a při živém a ostrém plameni propálilo se ve 2 až 3 měsících 
S výhodou proto zavěšuje se hřídel na okraje kotle, tak že rameno, na němž řetězy nebo 
radlice jsou zavěšeny, nade dnem volné visí.

Velmi šetrné zařízení jest také zklenouti prostor topení (chamottovými cihlami); 
účinek ostrého plamene se tím dusí beze ztráty na účinku.

Kronika práca. Díl V. 3 9
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Důkladné vvužitkování paliva (vedlé rozumného a účelného topení) zá
visí na soustavě celé peci, pak na rozměrech a poměrech tahů, na ploše to
pení (soustavě roštů) a komína k poměru jakkosti paliva.

Úspora na palivu jest nemalým činitelem finančním a* z ohledů těch všech 
musíme při stavbě pecí dožádati rady a návrhu jen svědomitých, řádných 
a osvědčených sil technických. Topení samo pak svěřeno býti má ne ledajaké 
síle nádenické, alebrž vycvičené, spolehlivé síle obratného topiče, jenž řádného 
poučení nejen dostal, ale si i plně osvojil.

Kotle a kádě (které jsou obyčejně výše (nad kotel) postaveny) jsou spojeny 
měděnými troubami rozměrů větších (10—15 cm), aby husté rmuty volně pro-

bíhati mohly. Kohouty mosazné nebo 
zámyčky různých konstrukcí uzavírají 
výtoky trubovodů. Když káď nad ko
tlem stojí, stékají rmuty samy do pánve; 
s kotle pak vydáváme vařiči vodu a 
rmuty pum pam i:

a) buď pístovými (zejména na 
ruční sílu),

b) buď odstředivými, lopatkový
mi neb šroubovými (takřka výhradně 
na pohyb silou strojnou).

Hlavní tvary pumpy pístové jsou 
dvoje *)’:

Dle jednoho tvaru stojí pumpa 
na zvláštním podstavci s vysokou, na
hoře otevřenou troubou, která přímo 
na botě pumpové sedí. — Táhlo pístové 
volně chodí v troubě, od níž odbočují 
výtoky do pánve a do kádě přes okraje 
jejich, u spodu pumpy pak přidělány 
ssací trouby do korýtka společného 
kádi i kotli, aneb do každé nádoby bez
prostředně zvlášť.

Píst těsně přiléhající k stěnám 
jest prolomen a svrchu klapkou, uza
vřen. V hořejší části jest přítrubek, 
jímž voda, rmut atd. vytéká.

Klapka nad ssací trubou a klapka 
v pístu uložená střídavě se otvírají
a zavírají dle toho, jak se píst vy
tahuje nahoru neb stlačuje dolů, čímž 
zvedací pohyb hmoty nastává..

Druhý tvar pumpy pístové s ku
lovými zámyčkaini znázorněn v obr. 161.

obr. i6i. pnmpa pivovarská s kulovými zámyřkami. Pumpa jest vykreslena tak, jak by se
nám představila, kdybychom prostředek 

s hůry dolů prořízli v polovičce. Bota pumpy (oVo" v světlosti) je na fošně 
na zdi nebo na vystérací kádi připevněna a nahoře uhuštěným víkem uzavřena.
Ski*ze víko prochází táhlo, na jehož konci spodním jest píst naklínován.

Průchod pístem jest uzavřen dutou koulí (4" v světlosti) a rovněž druhou 
takovou uzavřen spodní až do 3" súžený otvor boty. Rozměry ostatní znamenány 
jsou na obrazci. Zvedá-li se píst, povstane pod ním vzduchoprázdnota a vni-

*) Podáno dle Heindlova popiBU pump v „Nov. Poupěti" II. díl, Btr. 30.



kající voda, rmiit neb mladina zvedá spodní kouli; stlačuje-li se pak píst 
dolů, uzavře spodní koule vlastní vahou (a přitlačena jsouc ještě vahou teku
tiny ve spodním díle nahromaděné) spodní ssací otvor, a tekutina zvedajíc 
vrchní kouli, protlačuje se do vrchního oddělení boty. Jakmile píst zastavíme, 
uzavře vrchní koule průchod do spodní komory, a zvedáme-li pak opět píst, tu 
vytlačujeme tekutinu z hoření komory do výtlačné roury, nad vrchní koulí se 
nacházející (odtud dále do kádě, pánve neb na stoky chladicí), kterýž průběh 
ovšem střídavým pohybem táhla (a pístu) dolů a nahoru, nepřetržitě střídavě 
jednou dolejší, jednou vrchní komoru pumpy uzavírá a otevírá.

O zařízení várny. 307

Obr. 162. C e n t r i f u g á l k a  * prfiřezu kolmém. I základní deska (litá) jest připevněna obyčejně ke kvádrové pode
zdívce, h  je s t  naci trúba; k  a b  je st dvocdiioó těleso pnmpy sepjaré kolkolem na okraji šrouby, jichž hlavice na 
obrazci vidětl lze ; e  jest hřídel, uložený jednak v bočiýcli stěnách tělesa k  a fc, jednak v podstavci /, mimo kterýž 
jest na něm naklinován vroubený kotonč g % na n é ji přijde řemen hnací. Uprostřed tělesa k  a b  jest lopatkový od- 
středník kterýmž tekutina se pohání m  jest nástavek na hnací trúbě, který u o  má kohoutkem uzavřeny kalíšek, 

jim i se mfiže pumpa naplnitl vodon, kdyby „nebrala” ; a  jest trúba tlačná neboli bnaci.

Po každé práci protáhneme dokonale čistou vodou pumpu, aby ani nej- 
menšími zbytky znečistěná nebyla — což poznáme dle vytékání vody čiré, ničím 
nezkalené, a rovněž častěji se přesvědčíme o zevrubné čistotě odšroubováním 
víka, jež na levé straně obrazce našeho shledáváme.

Pumpa centrifugální (odstředivá) v průřezu kolmém znázorněna jest 
v obr. 162. Pumpy odstředivé vyžadují pohyb vdmi rychlý, a zařizuji se tedy 
výhradně téměř na stroj nou sílu.

Zlepšení centrifugálních pump docílil inženýři. Vojáček, jehož plnotlaká
39*
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pumpa odstředivá vyhovuje i nejpřesnějším požadavkům a o jejímž výtečném 
výkonu přesvědčení jsme nabyli na různých výstavách.

Konstrukce jest jednoduchá a bytelná a záleží v tom, že na hřídeli při- 
klínováno jest jednolité těleso, sestávající ze dvou neb tří silně vypouklých 
misek, kteréž mezi sebou lopatkami drženy jsou. Tyto misky a lopatky jsou 
tak tvořeny, že jest jimi účinek šroubové plochy i odstředivé síly spolu velmi 
výhodně spojen. Tím, že pumpa ta neběží tak rychle jako centrifugálka a že 
tlak působí ve směru osy, jest opotřebení malé. Kdyby se však skutečně tla
čený čep opotřebil, stačí přitáhnouti šroub umístěný v nástavce ssaeí roury, 
aby se pravidelný běh opět na dlouho zabezpečil*).

Tam, kde ve várně jen jedna káď a jen jeden kotel (jednodvché zařízení 
várny), musí káď vystěrací zároveň ke stahování předku i výstřelku sloužiti 
jako k á d  jalová. Mláto (slupiny sladové t. j. vůbec buničina nerozpustná), jež 
při rmutování v době, kdy ponechána břečka zcukrovatění, či jak říkáme, 
v době odpočinku břečky se ssází, klesá ke dnu do vrstvy (obyčejně do výšky 
25 a více centimetrů) slouží co přirozené cedivo pro předek i výstřelek. Všechny 
znečistěniny, jemně rozdrcené pluchy, sražené bílkoviny zadržuje v sobě, avšak 
samo v podstatě své jsouc lehké a podrcené, bylo by strženo ihned s sebou 
do otvorů a do potrubí, jimiž sladinu na kotel s kádě stahujeme.

Ještě za času Poupěte znali k zadržení mláta jen primitivní pořízení 
scezovací — nštikuu — pozůstávající z prkenného, namnoze provrtaného ko
ryta, které obráceně na dno kádě vystěrací postaveno — podobně účinkovalo 
jako dno jalové  slaměnými víchy (až 20 kusy, zejména v celém Německu ten
krát v užívání) obložené. Důmyslný náš Poupě nahradil tyto nedostatečné pří
stroje scezovacím aparátem z prvu ze železného, později z měděného dirkova- 
ného plechu a nazval je j vpoupěa **), a jest to základný princip dnešních ce
dících plechů, jež vloženy jsou do dna kádě.

Plechy cedicí jsou dírkované, buď železné nebo měděné plotny různých tvarů 
(kulaté, segmentové, lávkovité atd.). Dirky čárkové neb okrouhlé jsou jemné

1 1 ili»«nl7\ n w A fiříiinnti «/\li T)»/\^iia ±  wi / t  viiicnj tx uu d|juu i on ony jviiuuvilc ucu nuAciuviibc. n u -

hlubenina ve dně mívá až 2ljocm  rozměru (ač dostačí skrovňoučká mezera)
se sklonem k ústí potrubí a jest přesně vydlabána, aby plech přiléhal ke
krajům dna a v rovné pleše s ním se nacházel. Aby cedicí plech tíží mláta
a sladiny nad ním spočívajících se neprohnul, opatřen jest na spodku svém 
nožičkami. Plocha cedících plechů či cedicího dna jest rozložena buď po celém 
dně kádě, buď jen částečně, a tu dostačí, kde jsou plechy spojeny mezi sebou, 
jedna trouba a kohout stahovací, — aneb kde plechy vedlé sebe oddeleně po
loženy, tolik otvoru trub a kohoutů třeba, kolik plechů zasazeno, jichž ústí 
zasahuje v korýtko otevřené (obr. 163.) neb uzavřené „dertďfott, odkudž přímo 
do kotle stékající filtrovaný předek a výstřelek se svádí***).

K áď  jalová  z příčiny, aby stahování sladiny státi se mohlo bez pumpování,

*) Časopis pro průmysl pivovarský r. 1878, str. 207.
**) Nedokonalé a obtížné stahování, nevyužitkované součásti surky— „živé mláto" — 

na škodu a na újmu jistoty práce pivovarské přiměly Poupětě ke zdělání dna cedicího. 
Pří popisu „poupěte" (Kunst des Bierbrauens, str. 207) vkládá pod čáru následující úvahu 
z vnitra jeho čistého vědomí prýštící: „Oni lidé, již svědky byli utváření přístroje a mé 
nebezpečné námahy, jedině mohou posouditi, jakým nebezpečenstvím jsem vydán byl, pokud 
dokonalým se nestalo. Stalo se, že při vkládání plechů celou hodinu v úzkosti a potu jsem 
strávil, než se mi úloha má zdařila. V případě nezdaru byla by se zkazila celá várka, již 
bych ovsem zaplatiti musil, — ale napotom i hana a zlolajný po6méch sládků by mne po
stihl. Ano, stalo se, že i nyní, kdy „poupě" s prospěchem zdokonaleno, posměch a jen 
nepřátelství vzniklo, jako obyčfjně odměna taková těm, již všeobecného dobra se domáhají, 
jediným údělem bývá!"

***) Válcové (uzavřené) ceřidlo opatřeno jest šroubovými dýnky, aby vždy snadně a 
dobře vycistiti se dalo.
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umísťuje se vždy výše nad kotel. Čerpání jest vždy spojeno s nepříjemnostmi 
a vyžaduje ruční neb strojně síly po cely čas scezování.

První část při stahování „podtržená" stéká hustě, rmutně (prošlými 
a strženými částkami břeěky dírkami cedících plechů) a vrací se proto do 
jalové káde zpět, což nej\íce malou příruční pvmpičkov se stává.

Káď jalová opatřena jest dnes všude přístrojem k vypírání mláta — 
„kropidlem či rczhazovadlem“ — jež přivádí horkou vodu v stejnoměrném 
a voluéin přítoku a nahrazuje primitivní rozstřikování vody šoufky*) neb spou- 
štěuím proudu vody na předek pomocí plovoucího dírkovaného dřevěného dna 
„koláče".

Kropidlo samočinné zakládá se na principu Segnerova kola. Jednostranný 
tlak vody, vytékající vždy jen po jedné straně (ramene dírkovaného), otáčí pří
strojem a voda horká spadá v jemném dešti na překopané mláto. Voda ze 
zahřívadla přitéká trubicí do hlavice kropidla a vniká podélným otvorem do 
vnitřního otáčivého válce, na jehož spodní části ramena připevněna jsou; prou
dící do ramen vytéká dírkami po jedné straně upravenými (na jednom rameni 
po levé, na druhém po pravé polovici) a způsobí tak otáčení, poněvadž tlalk 
vody na straně, kde vytéká, přestává, avšak na protější (plné) straně'dále učiu-

Obr. 163. K o r ý t k o  k u t a h o v á n i  p ř e d k u  a v ý s t ř e l k u  (Fr. Kirjfhoffcral jee t 
ličelnéjsi uzavřeného, kdy možno nejen pohodlní a přesílí (u každého kohoutu vypoušléciho) 
protékající kapalinu posuzovat!, ale i čistotu celkovou snadníji kontrolovat!. Jeden výtok 
v čele korýtka zapuštěny sluuzi k spojení s kotlem, druhý nu spodu jeho so nalézající k vy- 
poušténi posledního Blažku (z počátku při podráženi hustých části k spojeni k verghku do 
jalové kádě). V Čele kohoutí zašroubovány jsou zátky (mosazné},, sloužící k vyčistini po

trubí válcovitým kartáčem.

kuje, tak že pak ramena otáčeua jsou ve strauu tuto do kola — pokud voda ze 
zahřívadla vtéká.

Horkou vodu k vyslazení mláta (a k mytí nádob) opatříme si v zazděné 
a uzavřené nádobě ze železného plechu „o zahřívadle“ postaveném ovšem výše 
všech kádí a kotlů. Kouřovody pecí pivovarských svádějí se pode duo, i hle
děno býti musí k tomu, aby co možná prchající teplo kouře platně se využitko-
valo. Ve strojných pivovarech přivádí se zpáteční pára z parního válce stroje
v hadici měděné, dobře spájené, která nade dnem zahřívadla vodou prochází**). 
Rovněž se opatřuje i zvláštním topením (pecí). Abychom mohli kontrolovali 
pohodlně teplotu vody, zapustí se kolíukovitý ueb rovný teploměr do zahřívadla.

Každé zahřívadlo má míti sklon k výtoku ve dně zvlášť pořízenému k vy
pouštění úplnému, aby v čas potřeby řádně se vyčistiti mohlo***). Aby se za-

*) Hazáky „zahodit" na mláto „ylac botkou" t. j. hezky rozstřiknout vodu po celém
mlátě.

**) Na škodu povstávající bezprostředním vedením zpáteční páry jsme na svém místě 
již poukázali.

*c*) Zejména, kde kalnější voda začasté k použití zbývá, bahnitou ssedlinu třeba v čas 
odstranit!, dříve, než by snad smrad bahenní teprve k vyčistění a pořádku sám vyzýval.
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hřívadlo vodou přeplniti nemohlo t. j. nepřeteklo a nezatopilo vůkolní zdivo, 
opatřeno jest bud samočinnou záklopkou na přítok vody studené nebo vypomůže 
se pod krajem zapuštěnou rourou vyrovnávací či odtékací, — což při každém 
reservoiru prostředek jednoduchý a účelný.

V pivovaře, kde várka stíhá várku, pořizuje se vedlé vystérací kádě 
zvlášť druhá — v jalová* , v níž jest cedicí dno, kropidlo a v strojných pivo
varech také kypřidlo různých sestrojení. (Takový stroj na převrhnutí, zkypření 
mlátové vrstvy nahrazuje překopávání mláta obyčejným hřeblem). K ovařování 
rmutů zřízen kulatý kotel na rmuty, na vaření sladiny pak (a mladiny) zvlášť 
kotel na mladinku, spojený čeřidlem s kádí jalovou. Toť soustava várny složité 
či dvojité.

M. Brejcha  chválí zařízení jalové kádě br. Nobacka a  Fritze, že možno 
i při jemnějším semletí sladu vedlé většího využitkování dosíci snadného 
a správného stahování předku a výstřelku. Kád jest ze železného plechu s dvo
jitým dnem. Při stahování proudí pára v prostor dutého dna a zabraňuje 
schlazení předku, což při chladném počasí lehce povstává. Prostor pod cedí
cími plechy (s přehojnými podélnými otvory) rozdělen jest na 4 oddělení, z kte
rýchž z každého vedou trubky s kohoutem vypouštěcím do korýtka neb čeřidla, 
opatřeného heverem.

Kypřidlo dvouramenné s radlicemi šroubovité upevněnými dá se libovolně 
(až na 45 cm) nade dno kádě povytáhnouti *).

Snaha, zpracovati moučku sladovou (jak jsme již při mletí podotkli) vede 
nutně k naléhavým změnám sestavení jalové kádě , aby prospěch většího vy
užitkování sladu nebyl opět stižen špatným, ba nemožným stahováním předku 
a výstřelku, poněvadž rozemletý slad neposkytuje onu vrstvu mláta při oby
čejném způsobě kypře ležící a nadto na povrchu svém silnější vrstvou svrch
ních kalů (sražených bílkovin, neproměněného škrobu atd.) vazké hodnoty po
krytou, jež stěžuje stahování již při skrovnějším vyskytnutí za obyčejného 
mletí, tím rušivěji tedy ovšem při zvýšeném změlnění a tedy za mláta drob
nějšího, rrozbitéhou **).

J .  F. Novák již před lety upravil cedicí dno tak, aby se nalehčilo sta
hování, avšak největšího rozšíření (zejména v Německu) dosáhly přístroje, do 
každé kádě jalové se hodící, výpomocné cezáky A. Steineckra z Freisingu 
v Bavořích.

Steinecker obral sobě za úlohu, přivésti předek nad vrstvou mláta 
a vrchních kalů ležící přímo do kypré vrstvy mlátové, aniž by hustou kašovitou 
(vazkou) vrstvou kalů prodírati se musila.

Cezákům udělil různé tvary a nejobyčejnější v podobě mělkého válcového 
korýtka (žlabu). Celistvý plech 1 metr dlouhý zklenut nade dnem opáčně (žlabo- 
vitě) prohnutým a dirkovaným4 jakožto ochranný plášť mláta čistého — neb na 
vrchním tomto plechu se usazují kaly. Předek přivádí se do vnitř cezáku 
dvěma komínky, z několika dílů sestávajícími, a sice z dvou na sebe přiléhajících 
válečků; užší (vnitřní) jest dírkován (propouštění plocha), zevní celistvý, jaký 
jest i nejhořejší čásť příklopu komínka.

Jakmile břečka na kádi jalové určena k odpočinku, vloží se cezák. Před 
stahováním sejmutím příklopu a částí celistvých pláště jedné po druhé, od

*) B rejcha shledal, že vytáhnutím kypřidla na 8 cm  rfadedno nejrychlejšího scezovánf 
dosáhl. Překopání částečné (tedy vrchní části asi na \  vrstvy mláta) osvědčilo se příjemném 
šrotování nepoměrně lépe, než překopávání celku .

**) Zašedivělá vrstva kalů svrchních jak ztěžuje stahování, velmi dobře při sváření 
mladých (neodložených) sladů neb nedokonale vzrostlých pozorovati možno; v obou přípa
dech rovněž vrstva kalová jest větší než při normálném průběhu.
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krývá se propustná ploeha komínku vedoucí sladinu přímo přes plech dírkova
ného korýtka v mlátovou vrstvu.

Předek stéká rychle, snadně a velmi čistý na kotel*).
V obr. 164. shledáváme i výhodnou úpravu cedicích den v jalové kádi — 

čímž docílí se dokonalého stáhnutí předků a tudy úplnějšího vyslazení mláta — 
což vůbec k lepšímu využitkování vede.

Ještě dále však pokročil E. Welz, jenž zařízením zvláštním jalové kádě 
umožnil mletí sladu na jemnou moučku a tím i výtečné vyslazení.

Káď Welzova jest v základném tvaru kuželovitá, v kteréž části nalévkovité 
cedicí plechy založeny jsou a mláto usazovati se musí. Korýtko, do něhož 
ssací roury předek svádějí, jest rozděleno ve vlastní přední a pak menší zadní 
část, tato pro husté zkalené první podtržení předku, jejž pak pumpa s kadečky, 
v níž se shromažďuje, zpět do jalové kádě vrátí. Ssací roury uzavřeny jsou 
nad korýtkem otáčivými ko
houty, aby buď do předního 
neb (když hustě stéká) do 
zadní části vtékání dle po
třeby umožnily. Přední část 
korýtka opatřil Welz mosaz
ným sítem velmi jemným, 
jež případně ztržené hrubší 
částky pluch atd. zadržuje.

Jest tu i zařízení, aby 
předek se shora se stahovati 
mohl (mimo vrstvu mláta), 
k čemuž dírkované trubky 
otáčivé slouží.

Mláto k vyslazení překopá— vlastně rozorá— se zvláštním míchadlem, na 
hřídeli středem kádě probíhajícím, a poslouží i k vyhrnutí vyslazeného mláta, 
ježto otvor k vypuštění na spodu se nalézá.

Z počátku stahuje se předek dostatečně, až když se uvolňuje v stékání, 
pobídne se účinkem způsobeného tlaku vzduchu v uzavřené kádi shušťovací 
pumpičkou až na */4 a lj„ atmosféry**), čímž nejen všechen předek z mláta se 
téměř vylisuje, ale zejména výstřelek***) tak důkladně stáhne, že mláto poměrně 
suchým nazváno býti může. Průlezem po straně možno vstoupiti do vnitř kádě 
a čistotu si poříditi.

Welzova káď doznala z počátku plné pochvaly a uznání (více než na 
30 místech), všude kde menší var pořízen, a pouze v Liesinku u Vídně a v Mni
chově vypověděla služby, jsouc ve větších rozměrech sestrojena. Při velkém 
kuželi zůstalo mláto uprostřed nevylouženo. Welz a Rittner změnili proto 
spodek kádě zvětšivše plochu cedivou tím, že dno tak prolomili, že vlastně 
dvojkuželovitý útvar povstal. — Celkem jest ale zařízení drahé a zdá se, že 
předstiženo bude novějšími a účelnějšími zařízeními.

Jest nám zmíniti se ještě o drobnosti, a sice o drobnosti vážné, totiž 
o důležitém nástroji tep lo m ěru , jenž naším věrným a podstatným průvodcem 
jest v řízení a kontrole veškeré práce pivovarské.

Zavedením teploměru v praxi pivovarskou náš geniální Poupě posloužil

Obr. 164. Steíneckrovu jalový káď s plochou cedící etupfiovité upravenou 
(a  Mtazeuýml ceníky).

*) Podobně účinkuje i jednoduchá plotna ze železného plechu se zvednutým okrajem 
na 4 nohách spočívající (aneb, jak Steinecker navrhuje, zavěšenou na nosiči kropidla). Kaly 
usadí se na plechu a otvorem (neb několika dle prostornosti plechu) uprostřed pořízeným 
po zvednuti příklopu vniká předek přímo do mláta.

**) K pozorování tlaku slouží manometr.
***) K rozhazování vody vloženo jest kropidlo.



312 Pivovarství.

průmyslu našemu měrou tenkráte netušenou, ježto dříve o pravidelném a pro- 
myslném směru práce naši ani mluviti se nemohlo*).

V životopise Poupěte podotýká mezi jiuým prof. Bélohoubek:
„S podivením bude se nynější sládek tázati, jak bylo možno promyslně 

pracovati v sladovně, v pivovare, v kvasírně i ve sklepě bez teploměru, a s úžasem 
bude čisti, že většina tehdejších sládkův Českomoravských posmě
chem a nadávkami se odměňovali Poupěti za to, že se odvážil uží- 
vati teploměru na místě pouhého prstu, a přece jest tomu tak!a

Již při sladování a hvozdění poznali jsme význam teploměru, 
a tu i při vaření i kvašení jako veleplatný řidič (bez něhož dnes 
se obejiti ani nemůžeme) průběhu vždy a vždy nám připomíná 
neocenitelnými službami našeho velikého sládka!

Dříve, než teploměr k použití určíme, přesvědčíme se o správ
nosti**) údajů jeho:

a) Zda-li vzduchová bublina v rource neruší t. j. rtuťový 
sloupec při pozvolném obrácení sběhne až do konečku na důkaz 
vzduchoprázdnoty.

b) Zda-li při varu dojde při dělení Reaunmrově 80tého, Cel
siově lOOho, Fahrenheitově 212tého stupně.

c) Zda-li v ledě jemně roztlučeném bod tání 0° ukazuje 
(u Fahrenheitova 32tý).

d) Zda-li stupnice dobře upevněna. Lépe (jistěji) osvědčí se 
stupnice ve sklo vrytá, ač ovšem se pak křehkost zvýšuje.

Porovnání a přezkoušení teploměru ob čas doporučuje se, neboť 
poškozený, pak nedokonale nebo nesprávně ukazující teploměr mohl 
by snadno na škodu býti snaze naší.

Teploměry jsou buď rovné neb kolénkovité, celé ze skla nebo 
v pouzdru dřevěném neb mosazném a rozměrů dle účelu a potřeby.

Obrazec 165. znázorňuje nám teploměr, jakých se užívá při 
rmutování ve vystérací kádi a na kotli.

Čistší jsou kovové, u nichž banka rtuťová košíčkem chráněná 
lehce a důkladně se vyčistiti dá odšroubováním košíčku. Teplo
měry zavěšeny neb vsunuty již na určitých místech nacházejí se 
v kádi vystérací (buď rovný dlouhý [stupnice vysahuje přes okraj 
kádě], neb kolénkovitý v mosazném pouzdře***) na přístupném 
místě), pak v kotli rmutovém, a nechybíme, pak-li teploměr i do 
zahřívadla umístíme ý).

Soustava jednoduché várny v celku jest v obr. 152 naznačena. 
V složité (či dvojité) soustavě přistupuje k tomu ještě druhý pár, 

obr. 165. Tepio- káď jalová s kotlem mladinkovým. 
m(rourZdrod°řeý' «/• Móller (z Mindelheimu v Německu) sestavil velmi jedno- 

véné). duchou várnu, jež se dle posudku Dra. Lintnera výtečně osvědčuje.
*) Teploměr Reaumurův to byl, který si zalíbil. Poupě sám uvádí (v „Kunst der 

Bierbrauerei" II. díl, str. 103) mluvě o prospěchu užívání teploměru, „a přece po uplynutí 
222 let, kdy teploměr známým, nepovšimnut zůstal k mému úžasu, a největší díl sládků jej 
ani nezná a tudy ve tmách tápá."

**) Bývají značné difference, a dáme spolehlivým, třeba dražším nástrojům povždy 
přednost. Zkušebna stanice pivovarská v Berlíně vyrábí normálně teploměry, jež výtečné 
ke kontrole slouží a dle kterých správnost teploměru posouditi nám možno.

***y T£o!énkoY!tý mosazný uveden jest na str= 276= obr, 148= 
f )  Vkládám ještě k vůli přehledu formulky k převedení stupňů jednoho teploměru 

ke druhým:
n stupňů Celsiových ~  32 +  9/r, n-Fu ~  *1- nJB°,
n stupňů Beaumurových — 32 */4 n.F° ~  )4 nCú,
n stupňů Fahrenheitových — % (n—32) 6’° % (n—32) B °.

Známo jest, že týž rozměr od bodu tání do'stupně varu jest u Reaumurova teploměru
rozdělen na 80, u Celsia na 100, u Fahrenheita na 180 (od 32—212) stejných dílů (stupňů).
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Na železném kotli (jen částečně zazděném a opatřeném sklenutým, do 
vnitř vydmutým dnem měděným a míchadlem solidné konstrukce) spočívá káď 
vystěrací (a jalová zároveň s dnem cedícím, kuželovité pořízeným) s mísidlem. 
Asi 20 cm nade dnem pánve kulaté na zevnější je jí straně postaveno zahří- 
vadlo (obsahu asi lj3 kotle), jež kotel obejímá kolkolem a zároveň s ním se 
vytápí (bezprostředním teplem plamenů). Teplota kotle rovněž k lepšímu vy
tápění zahřívadla připadá. Všechny rourovody jsou ovšeui pro působné sesta
vení částí co nejkratší.

V árny budoucnosti soustavy parní (t. j, kde zahřívání a vaření účinkem 
teploty páry se koná) do dneška ještě osaměle v činnosti se nalézají (ba mnohé 
rychle zanikají, aniž provedení se dočkaly) a ač vždy nové a nové myšlénky 
vytryskují jako jary pramen úsilí a důmyslu lidského, nezmohutněly dosud ve 
veletok zaplavující všechen svět pivovarský, jak jednou přese všecku houže
vnatou konservativnost sladovnickou lze očekávati s oprávněnou nadějí, a tu 
uvádíme myšlénky bystroduchého našeho krajana Gassauera*), v soustavě ne
přetržité výroby se obrážející, dále osvědčeuý kotel válcovitý Jacobsenův (v Carls- 
bergu) **), Jičínského ***) a později Hatschkovo vacuuiu pivovarské, soustavy 
parní Gallandovu, TiUmanovu, nejí) o v něj i Zimmerovu atd., vždy na novo hlá
sající, že dnes neb zítra konečného vítězství dosáhne síla a teplota páry, to
hoto panujícího činitele všech odborů průmyslových!

Obraz várny budoucnosti.

Z vlastního pozorování systému pivovarníka Konráda Zimmra nabyl jsem 
přesvědčení, že seřízení jeho nejen velice zajímavým jest, ale i že promyšlený 
pochod značí pivovarníka vysoce nadaného a k cíli zlepšení výroby piva v každém 
ohledu se snažícího.

Zimmer spracuje moučku sladovou a na rozdíl AVelzova způsobu oddě
luje důkladně pluchy od bílků na mlýnku podobně americkému zařízeném, 
kdežto bílek na jemnou moučku semílá (mezi válci). PJuchy suché od bílku 
výtečně oddělené a moučky ua uich lpící zbavené představují rozřešeuí otázky

*) Christian Gassauer, žák Balliugův, nar. 1819 ve Vykleticích co syn sládka, 
f  2/l2 1880 ve Vosově jakožto ředitel panství kníž. Schwarzenberga. Gassauer provedl 
(vedlé mnohých zdokonalení přístrojů hospodářského průmyslu vůbecj návrh Ballingův 
vysoce důmyslným způsobem. Gassauerova várna sestává z reservoiru na vodu nejvýše po
staveného, pod ním postavil v pořadí 3 kidé (vystěrací i jalové zároveň), pod nimi nádobku 
měděnou na extrahování chmele, jež spojena konečně s vlastním varným kotlem měděným 
a docela uzavřeným. Zřízení jest toho způsobu, že nepřetržitá práce jest možná a mimo 
první vystírku se pak používá s úsporou k dalšímu řinuto vátu páry v kotli ze sladin a 
mladin se vyvinující. Práce jest jednoduchá jako zařízení: napřed se vystře do první 
kádě, rmutuje se po anglicku pozvolným zahřátím zádělu parou do stupně cukrotvorného 
*60° R.), načež se přikročí k stahováni předku (dle času); počne se vystirati do druhé, pak 
do třetí a zase znova do první a t. d. Kotel nahrazuje čerpadlo, kdy hotová dovařená 
mladinka na stoky případné výše položené vytlačí se tlakem páry v uzavřeném kotli (účin
kuje jako moutejus [monží]). Piva vyrobená lišila se od dekokčních či povařováním rmutň 
získaných, byla však pilá, jasná s pěnou trvanlivou. Nejdéle udržel se aparát Gassauerův 
v Horním Litvínově (do r. 1873), v Libějiclch jsem měl r. 1869 příležitost v činnosti po
sledních várek jej shlednouti: mimo to byly zejména v Plané, Vlašimi a Konopišti. Nepře
konatelný odpor novoty (zejména sládků samých), neznalost promyslné práce a upravení 
její k požadavkům obecenstva pohrobily tuto duchaplnou soustavu, a poukázali jsme svého 
času (v „Novém Poupěti") právem k tomu, že s touto jasnou myšlénkou opět v praxi jednou 
se shledáme co se starým známým a poukazujeme k popisu Zimmrovy várny. (Obr. 166. a 167).

**) Jacobsen sám upozorňuje na účelnost soustavy své na základe výrobku výtečného 
a vysoce trvanlivého (dováží pivo své do Indie atd.). V Mnichově v Sedlmayerově pivovaře 
pochvalně se o ní vyslovil sládek Keck.

'•■**) Známý slovutný cukrovarník J. V. Diviš ze Serlinku popisuje návrh (modej) pivo
varského vacuum Jičínského ve sp. „Pokroky průmyslové a hospodářské" r. 1874 Čestnou 
zmínku týž o Jičínském přináší v stati „Cukrovarství," str. 46 v „Kronice práce."

Kronika pr;lc«. ' l n i  v , g )
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konservace našeho důle
žitého pivovarského od
padku „ mláta*. Suché 
slupky možno na půdě 'su
ché dlouho uehovati a vů
bec jako květ v ‘čase pro
spěšném dle cen atd. od- 
prodati. Uchování příhod
né ovšem pak i neméně 
pro hospodáře nabývá stej
ně důležitého významu.

Obr. 168—173. zná
zorňuje mlýnek Zimmrův.

Slad ze silos A (obr.
169.) přechází v elevator 
E 1, aby došel do nádržky 
B  (obr. 170.). odkud ve 
válcích rýhovaných prvně 
šrotován jest. Tluč sla
dová vedena elevatorem 
E u  na válec šrotový Sn  
(obr. 171.), kterýž oddě
luje moučku ze tluče a 
hrubší tluč, jež na válcích 
znova se rozmačkává.

Po tomto opětném 
semílání druhá tluč při
vádí se v roztřiďovač vál
cový S\ načež ještě po 3. 
a po 4. střídavě, jak mlet 
byl, přichází do válcových 
roztřiďovačů Su  a S 1.

Po 4. šrotování jsou 
slupky čisté a již mnoho 
moučky pohotové.

(Aby hned z počátku 
jemné částečky pluch [je
dním slovem otruby] od 
moučky odděleny byly, na
lézají se u každého roz- 
třidbvače zvláštní přístroje 
protřásávací a jsou spojeny 
s exhaustorem, jímž otruby 
se odvádějí [vyssávají] v ná
držku otrub F.)

První tluč vpadá do 
nádržky C, druhá v silos 
D, v němž se shromažďuje 
a odkud elevatorem E r 
v nádržku B  se svádí, by 
došla třetího semílání.

Třetí „tluč* přechází 
opět v nádržku C  a ve _

/i ř .  v , , / ,  Obr. 166. a 167. G a s s a u e r n v  a p p a r á t  sestává i  reservolru na vodu /, xevaicicn pO Čtvrte se mele, tři Kádi e, d, e, které slouží jakožto *ádě stěrači, zároveň jsou ale jalovými
tií» v álíM  c o  v rw fřiV H  (cedícími) dny opatřeny, pod nlinlž umístěna jest měděná nádoba b  k vytouženi

d  d llA  a j l O Z i n i U ,  chmele sloužící. Kotel kryty a  na mladinu, jenž při počátku vařeni slouží
k vyvinováni potřebné páry k vystirkám prvním a ohřátí vody.
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i spadají čisté otruby do silos F, odkud na určené místo k uschování neb 
ku prodeji přicházejí.

Moučka tluče z válců JSr a Su  pomocí elevatoru E ni přichází v roz- 
třiďovač S m, kterýž třídí moučku tluče v jemnou, jež na půdě I. do pytlů

S ftm téu iir -S iltD

Obr. 168. ť h d a  p r r n i  (nej spod n é jii) v půdoryse. Zde shledáváme ukončeni elevatorft a transmimsi.

se nachytá a po druhé v krupici, jež na stroji krupičném se znova semílá, 
do G se nasypává a válci procházejíc elevatorem do roztřidovače S in se zvedá 
v němž opět v moučku a krupici se dělí. Krupice vysype se do nádržky G,

Obr. 169. P A da d rn  h á , na niž amutány jsou roly oky k  mleti sladu a krupice sladové a nádržky (silo) na slad A,
D  na tlué, F  na otruby.

odkudž po konečném semletí na mlýnku „na krupici", moučka tato elevatorem 
IV. na roztřiďovač IV. se uvádí, odkudž moučka na půdě I. v pytle se plní 
(viz obr. 172.). Krupička z roztřidovače IV. vsype se v nádržku G  (na půdě 
III.) ku konečnému semletí.

Obr. 170. P fid a  t ř e t í  (v pftdoryse). Na této pfidě jest exhaustor, jen ž  s krupice otruby vysává a odvádí, dále roz- 
třlďovaft krupice apojený i  nádržkou G , dále elevátory I  až IV- a nádržky na tluč B  a O.

Účinlivost mlýnků řídí se dle velikosti i konstruuje Zimmer takové, na 
nichž denně 20 ctů a také až 200 ctů semlíti možno.

40*
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Utruby jsou tak dokonale bílku zbaveny, že téměř jsou prosty škrobu*).
Várna připomíná princip Gassaueruv, s rozdílem, že Zimmer používá 

uzavřených kotlů a že cezení sladiny provádí po výtečném a rychlém způsobe 
centrifugou. Vystřihování, vypírání mláta zde ovšem úplně odpadává, ježto 
pluchy již při mletí se oddělují.

Obr. 174. představuje nám sestavení várny v náryse. Nalézame rovněž, 
aby nepřetržitě se pracovati mohlo, tri vystěrací a rmutovací přístroje (I) 
vedlé sebe, jež spojeny jsou každá centrifugou (II). Naproti těmto umístěny 
jsou dva kotle (III), v nichž vaření a chmelení sladiny se odbývá.

Moučka sladová vystírá se do vody průlezem na kotli rmutovém, i jest 
množství vody určené na koncentraci 13 až 14° sach. (tolik co naše předky 
vykazují při výrobě 11° mladin); vše dobře se promísí mísidlem zařízeným 
v každém přístroji a v plášť přístrojů připouští se pára co činitel tepelný a 
ohřívá se dle materiálu a dle potřeby zejména v době hranic cukrotvorných, 
až břečka dosáhnouc 60° R  ponechá se 1 hodinu odpočinku. Nyní povaříme 
celou břečku dle potřeby, načež povařenou cedíme vpouštějíce j i  do ceutri- 
fugy, odkudž čistý jasný předek do kotle ke chmelení se převádí.

Obr. 171. P fida. č t v r t á  (v půdoryse). S I  až I V  znázorňuji válcové roztříďovače tluče slndové. E  I I ,  I I I ,  I V  e!e- 
vótory spojení roztřiďovačů s nádržkami B , C , G  (obr. 170.) a  A , X>, F  (obr 169.) udržující.

V centrifuze (viz průřez v obr. 175.) zůstane „mláto", vyloučené bílko
viny a fragmenty buničiny atd., což asi jednu desetinu vystřeného množství 
moučky obnáší a asi 30°/0 vláhy obsahuje, jež případně na parním kotli se 
dosušiti může, dříve zlisováno byvši v pevnou formu.

Kotel mladinkový jest pořízen tak, aby mohl sladinu z dvou kotlů vy- 
stěracíeh obsáhnouti **).

Vaření a chmelení sladiny děje se jako při obyčejuém způsobě a kon
centraci mladiny regulujeme připouštěním vody.

Zimmer uvádí jakožto výhodu svého zařízení hlavně toto:
1. Využitkováni téměř plného výtěžku extraktu.
2. Výrobu stejuého piva, (Přehřátí břečky jest tu nemožno a sladina po 

celý čas zcezování neklesne pod 60° R , výstřelek úplně odpadá).
3. Menší kapitál zakládací a menší regii i spotřebu paliva.
4. Suché mláto.
Po pravdě mohu jen konečně dosvědčiti, že pivo po způsobě Zimmrově

*) Dle přesvědčení se jest v otrubách pouze 0*3 až 0 6%  ztráty na-výtěžku.
**) Když v kotli vystěracím č. I. se vaří, vystírá se do II., a když v tomto se počíná 

vařiti, vystírá se do III., tak že, když kotel I. stažen a centrifugován, sladina v II. právě 
do vařena jest.
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vyrobené shledal jsem na místě (v Adlerbrauerei v Berlíně) co výborné v chuti, 
úplně jasné, čisté a honosící se pěnou bohatou a trvanlivou.

Ředitel Gregory po vyzkoušení v malém odhodlal se zříditi systém Ziin- 
merův ve velkém, a můžeme dalších zpráv o výsledku očekávati, jež jak dou
fáme, vysvědčení schopnosti plného života promyslnému zřízení vykáže.

Obr. 172. Prfiřez mlýnku Zimmerovn Nad IV . pňdou nejvýae jest komora 11a prach, na pftdě III. samé roztflďo- 
vače (ílyry ), na druhé silo na tluč B t <7, enhanstor a nádržka na krupici sladovnu. Na pftdě 11. mlýnky na mletí 
sladu h krupice a nádržky A  na aiadf D  na tluc, F  na otruby (viz pAdorya pňdy I I I .) . Na pftdě prvni plni se pytle 

moučkou sladovou a otrubami, ježto  zde případné výpuste nmístěny jsou.

Průběh práce ve várně.

Celý process rmutování a vaření musí každý vařič v živé a jasné před
stavě stále na mysli míti a oddati se s duší práci své, kterou podmiňují okol
nosti, za nichž ony druhé převraty, v pivovarství hluboko zasahující, povstávají; 
musí proto uvažovati vše, co a kdy k prospěchu výsledku, musí uvážiti, že 
výkon jeho námahy předůležitě a nad míru podstatně vážky konečného zdaru



318 Pivovarství.

Půda IV.

sklání ve prospěch výrobku či na jeho škodu, neboť ve skutečnosti ve várně 
mladina v základných vlastnostech a úpravě již pro ostatní průběh stává se 
hotovým  výrobkem.

Pravil jsem jinde asi, že slad jest onen pevný základný kámen stavby 
pivovarské, a zde mohu připojiti, že z kvádrů takových ve várně prací so
lidnou a promyslnou budujeme základné zdi, na nichž pak již ostatní výstavek 
a okrášlení budovy celé stavíce poměrně s nadějí oprávněnou ve šťastné a zdárné 
dokončení plnou víru míti můžeme.

Jak bychom se mohli 
domnívati, že by dobré pivo 
mohlo vyplynouti z pochyb
ného neb nesprávného slo
žení mladiny?

Vždyť i z dobrých sladů 
neopatrnou aneb nedbalou 
prací zrovna tak vyrobiti 
můžeme takovou chabou mla
dinu, jaká ze špatných sladů 
povstává, ba můžeme i tvr- 
diti (a z toho shledáváme dů
ležitost řinuto vání), že nepa
trnější, nezávazné chyby sladů 
naopak prací dovednou vy- 
rovnati můžeme.

Veškeré způsoby (a jich 
velečetné variace) mutování 
domáhají se stejného cíle: 
dosažení zcukrovatění sou
částek sladových, kterýž shle
dáváme ve zahřívání směsi 
tluče sladové s vodou výtečně 
promísené (záděle) do stupňů, 
v nichž diastatická síla účinně 
pitoměnu vzbuzuje: do 56 až 
£0°R. Toto stupňování te
ploty v stírce od teploty vody 
k vystření použité až do 60° R. 
provádějí sládci na nejrůz
nější způsob a v podstatě roz
dílně dosáhnou žádoucí te
ploty I. bez o v ařován í částí 
stírky (rmutň) po způsobě an
glickém, infusí či nálevem, je
dnoduchým připouštěním do
statečně teplé vody za pil
ného míšení stírky, aneb II. 
stupňovitě ovařován ím  rmutů, 

jimiž pak v odstavcích) nestejně dlouho trvajících) v kádi vystěrací stírku vyhře
jeme až do 60° R., kterýžto způsob nazýváme dekokcí. Neznáme dnes žádného 
specificky českého, vídeňského nebo bavorského dekokčního způsobu, kdy m u 
tování za tak hojných místních a přijatých změn se provádí, že rozdíly splynuly 
v přechodech těch nejrozmanitějších.

Infuse anglická praktikuje se vesměs tak, že sypání (tluč sladová na 
várku určená) vystírá se do teplé vody 60°—65° R. (dle počasí, [ať připravené 
v kádi vystěrací neb připouštěné ve vystěradlo]) za účiulivého a pilného mí-

Pfida lil.

Půda II.

Půda I.

Obr. 173. Prftie* mlýnku po šířce.
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sení. Stírka dosáhne po vystření stupňů 50—52° R., načež za dalšího míšení při
pouští se ze spodu horká voda o teplotě 60—63° R. potud, pokud stírka nedostoupí 
stupně 56—58° R., načež ponechá sebřečka odpočinku 1 '/4— Vjz hodiny i déle.

Jak viděti, jest to nejjednodušší způsob výroby sladiny za úspory práce, 
času a paliva. Celý process mutování po anglickém způsobě možno na kotli 
rmutovém provésti (a jest to pak velmi racionalná infuse).

Sypání vystírá se místo do kádě do kotle, a zde za nepřetržitého mí
šení zvolna direktním ohněm zahřívá se až do stupně 60° R., načež na kád 
jalovou se břečka k odpočinku vypouští. Stupňování a vydržování stupňů dů
ležitých od 45 do 60° R. se patřičně praktikuje. Dobu trvání infuse počítáme 
na 2 až 3 hodiny.

Obr. 174. Z i m m e r o v a  v á r n a .  I. Vystérací a rmui ovaci přistroj (» mísidlem) (kotel). II. Centrifuga. III. Kote*
k po vaře ní sladiny (a s chmelem),

V pivovarském světě co nejchvalněji známý český sládek A dolf Gustav 
Jeř ička  *) oživil a upravil vy stírku do kotle (již první připomíná náš Poupě 
ve svém slavném spise) co přechodný způsob a co nejjednodušší dekokci a vzbudil 
ruch netušený v důležité otázce rmutování vůbec. Jeřička vy stírku do kotle 
popisuje takto**):

*) A  6r. Jeřička (narozen ve Vrchoticích) jest ředitelem pivovaru v Interlakenu ve 
Švýcarsku. J .  jest z nejpilnějších spolupracovníka odborných listft, i vyznamenávají se 
práce jeho slohem a podáním výtečným. Vydává soubor svých velečetných prací v německém 
a francouzském jazyce (dosud vyšlo 8 sešitů). Mimochodem řečeno jest Jeřička i šfastným 
vypravovatelem episod ze života sladovnického — a pobaví a pobavil (i mimo kruhy sla
dovnické) mnohými velmi zdařilými humoreskami, napsanými pod jménem Jirka Vrchotický.

**) První článek „Vystírat4* v „Kvasu* 1875 str. 23. podán způsobem velmi drastickým. 
Popsání vystírky podávám dle „Kvasu" r. 1877, str. 470.
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„Předpokládám var 40 hl na ručním pivovaře.
Sypání vystře se do 32—33" R. teplé vody v množství 4 0 hl bez ohně 

a při volném míchání stírky celou hodinu, po které teplota klesne obyčejně na 
30—31 °R . Po hodině se docela zvolna počne topiti, aby opět za hodinu stírka 
dosáhla 40—42" R. a půl hodiny se na tomto stupni při vyhrnutém ohni vy
drží. Pak se opět volně topí, by za půl hodiny se docílilo 50" R. a spustí se 
přes cedník, který před otvor v kotli zasadíme (dírkovaný plech) asi 15 hl jalo

vého řinutu (řídká část stírky) 
do kádě (jalové) a zbytek na 
kotli přihřejeme na 60° R., 
ponecháme jej při této blaho
dárně účinkující teplotě půl 
hodiny bez ohně a spatříme, 
jak krásně v 10 minutách se 
rmut počne čeřiti. Jakmile 
půl hodiny uplyne, pilně se 
topí a po vaří se výtečný tento 
rmut dle potřeby 30—45 mi
nut, spustí se do kádě k ja 
lovému a dosáhneme za pil
ného míšení 60— 62° R. a 
dostačí 15 a 20 minut ke 
konečnému odpočinku (a usa
zení mláta). Předek i výstře
lek stéká krásně a rychle. “ 

Dekokční zpňscb u nás 
nejobvyklejší jest onen buď 
na dva husté rmuty a jeden 
„jalový^ rmut t.j. stupně zcu-

Obr. 175. lJr ň ř e z  c e n t r i f u g y .  Centrifuga jest dufý buben jemné krOVatění dosahujeme pOfitlip-
vysouHtruhovaný beze všeho filtračního materiálu (jejž vejmi jemné n ě  pO 3ki’áte Se Opakujícím

pletivo v n i t ř n í h o  o t á č i v é h o  bubnu zaminuje}. _ v * , v, ,• .V , .povarovanim časti stírky, aneb 
onen na dva rmuty husté, kteiýžto popíšeme zevrubně znázorníce tak celý 
pochod práce naší.

V čase mletí sladu pořídí vařič zevrubnou čistotu všdho nářadí a nádob 
(vzdor tomu, že vždy již průběhem várky předcházející hned „za tepla* co 
nejlépe vše vydrhnuto a vyčištěno bylo), neleuuje přiložiti upřímně ruku všude 
za pomoci dostatku teplé i studené vody.

Do kotle napustí potřebné množství vody *) k přihřevku a podtopí (udělá 
„podpal^) v peci pivovarské, a jakmile počne voda „bzučeti* (70° R.), počne 
se vy stírat i.

*) Kde teplá voda ze zahřívadla po ruce jest, ušetříme paliva. Krajan náš M. Schwarz, 
redaktor „Amerikaniscber Bierbrauer" v New-Yorku, udává formulku k ustanovení množství 
vody určité teploty k vystírce (možno použiti i k výpočtu množství rmutu potřebného).

Třeba-li jistého množství vody v hektolitrech (c) teploty (t) a máme-li po ruce vodu 
teploty (a) a již přimísiti chceme teploty (b) a naznačíme-li množství vody teplé, jež upo-
tř f th p n n  h v t i  m á  f r l  n o V  v u n n ň ífá m o  v  —  "  ^  ^--------* j j ^  ^  -

Vypočteme-li hodnoty (x), t. j. ono množství potřebné vody teplé, pak dovíme se 
ovsem snadně množství vody studené, jíž máme použiti, odečteme-li (x) od veškeré vody (c). 

Tak na příklad, máme-li upraviti 80 hektolitrů vody teploty 48° z vod 70° a 10° teplé,

shledáme x — 8°(7q ^ _  1(^  ~ 80 ^  88 = : 8^ °  =  50 7 hektolitrů vody 70° teplé, pak
c — X — 80 — 57 — 29’3 hektolitrů co potřehné množství vody studené (10°) či 80 hl vody 
teploty 48° získáme z 29 3 hl 10° a 50 7 hl 7G° teplé.
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Na dno kádě vystěrací (v níž, když i co jalová slouží, plechy cedicí řádně 
založeny) napustí 3—4 cm vody, spustí mísidlo a pootevřením šoupátka v spo
jovací rouře jímadla neb vozíku na tluč, v nichž sypání odváženo, způsobí 
stejnoměrné vpadání tluče sladové do vystěradla, kdež paprskovité proudy vody 
jej promočí, tak že co záděl beze všeho prášení splývá v káď vystěrací.

Kde není hospodárného vystéradla, tam ovšem připravené sypání v pytlích bezpro
středné za pilného mÍBeni (hřebly neb strojem) do určitého množství vody v káď napuštěné 
se vystírá.

Také i rourou bud dřevěnou, ale mnohem lépe železnou, vystírá se tluč do vody, a 
aby se prášení poněkud obmezilo, uvázán jest lněný pytlík téměř až k hladině vodní v kádi 
dosahující.

Důkladné promísení zádMu, aby tluč sladová vodou stejnoměrně (bez chu
chvalců) rozdělána byla, jest ovšem naší první snahou a žádá největší pozornosti.

Po dokonané Yystírce přikročíme ke rmutování, t. j .  ku přikřívání zádélu 
vodou vřelou z kotle (příhřevkem) , vždy za pilného a neustálého míšení zádělu, 
čímž získáme řidší, dobře propracovanou a teplou stírku, jak sládci na rozdíl 
prostého zádělu obsah v kádi tak získaný nazývají. Stupeii teploty stírky za
chovává se různě, v našem případě 36 -  38tí R. *).

Určitou část stírky, první hustý rmut **), pustíme na vyprázdněny kotel 
(pouze na dně zůstává ochranná vrstva vody), v němž míchadlo v pohyb uve
deno bylo, a mírný pozůstalý ohen rozhrneme po roštech a v čas a dle potřeby 
okamžité něco čerstvého paliva v přední část peci (ku dvířkám) složíme***).

Kde káď vystěrací zároveň jakožto jalová služby konati musí, při každém popouštění 
„podtrhne1* se ke konci njálový“ rmut, t. j. aby usazenina jemných součástek rmutu v pro
stoře pod plechy cedícími od prvopočátku nezůstala v průběhu rmutováuí nedotknuta a 
uezvětšovala se. Kohoutem vypouštěcím zručné vypouštíme řidší jalový rmut na kotel 
trhavým proudem (rychlým a za sebou několikrát následujícím zavřením a otevřením [pod
tržením]).

V kádi vystěrací druhá část stírky ponechá se klidu. Mísidla (aneb hřebla) 
čistě se opláknou, jakož i celá káď, aby nikde po stěnách součástek stírky 
lpěti nezůstalo. Vystěradlo se pečlivé vyčistí a řádně proplákne v době mezi 
pouštěním prvního rmutu na kotel.

Zahřívání rmutu na kotli za nepřetržitého míchání f)  řídíme s pozorli- 
vostí. Oheň zbylý od zavaření vody postrčíme na rošty a třeba-li (když příliš 
málo žhavých oharků zůstalo), přiživíme jej 2 neb 3 lopatami uhlí, v před ohně 
hozenými. Stupňování pokračuje asi takto:

I. rmut na kotel vpuštěn přihřeje se zbytkem vody vroucí na 40-—42° It.
Za 15—20 minut přihřeje se volným (dušeným ohněm) na 47—49° R. | | ^
„ 5— 10 „ dostupuje.................................................. 50—ůlMt.ilg? a
n 10 „ „ ...........................  5 2 -5 3 °  R .U  s
* 5— 10 „ „ . * , ...................................... 56—5 9 ° E . b o
„ 5— 10 „ „ .................................................  60—63° R ./^10

*) Jak později uvidíme, vystírá se ua 28—30, pak 32, 34, 40—42° R.
**) Mnozí sládci libují si ne bez příčiny ve rmutech jak možno nejhustších, a za účelem 

tnu přistrkují hřeblem k výtoku neb k ústí ssací roury čerpadla ke dnu kádé tíhnoucí 
hustší část. U Jeříčkova rmutování získá se takový pravý hustý rmut. Viz „Doslov k va
ření piva,**

***) Při částečném topení musíme hledéti oheň vždy tak eaříditi, abychom ke každému 
účelu vždy zrovua asi vystačili, a hledíme ludy k tomu, aby vždy jaksi „vyšel1*; tak ku př. 
když víme, že voda vřít! počne, nepřiložíme snád ještě čerstvého paliva zbytečné.

f) Míchadlo jest po celý čas v pohybu. Tluč svou tíží ssadila by se ke dnu a zde 
panující vyšší teplotou by se připálila, což u větší míře přidělí i konečnému výrobku 
nepříjemnou přiČmoudlou příchut. Kde není po ruce míchadla, posloužíme si hřeblem 
kovovým a pilné po dně rmutem mícháme až do teploty 50—65° R., načež teprve ustati 
můžeme. Kde stroj uá síla, ponechatí se může míchadlo v pohybu i po celý var.

Kronika prlet. Dii V. .
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Udržování této cukrotvomé síle příhodné teploty musíme považovati 
jakožto nejpodstatnéjší Část rmutování. Takovou prací dosáhneme předku bo
hatého na maltosu, nebot využitkujeme síly diastatické s výhodou nejplnější 
(saccharoinetrické udání filtrátu rmutu neliší se také od konečného udání předku 
samého). Vydržování této teploty 48 až 60°l i  závisí na hodnotě sladu; čím 
dokonalejší, tím spíše proměna se stává, čím chybnější (zejména nedokonale 
vzrostlý, v němž několik °/0 nevzrostlých, 10— 14°;0), tím déle stupně důležité 
udržíme v postupu pozvolném. Dále máme tedy tímto delším neb kratším vy
držováním rmutu v mezích teploty cukrotvorné v rukou prostředek, poměr 
cukru k extraktu dle potřeby zaříditi.

Jakmile jsme stupně 60. dosáhli, topíme pravidelně, abychom v poměrně 
brzkém čase vaření rmutu docílili, a obyčejné za 20— 35 minut se také skutečně 
zavaří. Čistá vůně „sladová1 (nastalou proměnou škrobu v maltosu a  dextrin 
vzbuzená) vystupuje ze rmutu víc a více k znatelnosti (při chybném sladu neb 
rmutování „chlebová“ nebo případně i plesnivá, ztuchlá neb zatuchlá, slovem 
nečistá, nezdravá) i můžeme pozorovati při dostupování 70.° li., že vyžene řinut 
veškeré mláto (slupky) jako souvislý kožich nad řídkou čásř; kožich tento po
číná pukati a trhati se, při čemž trhlinami bílá pěna řídká vydere se nad něj, 
pokrývá povrch a stoupá výše, až celý rmut klokotem vře*).

Barva vařícího se rmutu přijímá z původní žlutavě-bílé odstín hnědý, pod
statně od nevařeného se lišící**).

Doba vaření rmutu jest tak různá jako stupeň teploty při vystírání. 
Někde jen zavaří a ihned vydávají do kádě, jinde vaří 10, 15, pak 20, 30 
minut, ba i celou hodinu. Vařením rmutu přizpůsobujeme zbylé součástky ne
proměněné k vydatnějšímu a lehčímu účinku diastásu neporušeného ve stírce 
(v kádi) a vydržíme tudíž právem (střední cesty se držíce) 20—30 minut).

Dříve než vařič v pohyb uvede mísidlo v kádi vystěrací (před včerpáním 
vařicího se rmutu), pozoruje hladinu části rmutu v klidu ponechaného.

Při normálném průběhu shledá hladinu jasnou, zelenavého odstínu a po
krytou téměř po celé ploše bohatě pírky (šídélky) sladovými a z části i plu- 
chami dosti celistvými (kde z nich bylo jádro jako vyloupnuto***).

Na to spustí mísidio uspokojiv se nortnáiným obrazem správným, a když 
stírka stejnoměrné rozpracována, vydává neb pumpuje vroucí rmut v pramenu 
mírném, aby zahřívání stírky pozvolna se dělof).

Množství I. rmutu vroucího vypočtěno takové, aby stírka v kádi (za pil
ného míšení) jím prohřátá byla do teploty 50 až 52° R.

Popouštění 11. rmutu na kotel a zahřívání do varu provádí se stejným 
způsobem.

II. rmut na kotel vpuštěn (přihřeje se zbytkem rmutu na kotli) 53— 54° R.
Při dušeném ohni dostoupí za 20 až 25 m in u t...................... 60—61 °R,

*) Vařeni pod pěnou mnozí sládci jako dobré znamení vítají, ano znal jsem mistry, 
kteří vařiči nebo podsiaršímu výčitky nemalé činili, když pronedbali vaření rmutu pod pěnou 
udržeti po delší dobu. Příčinu zjevu neznáme.

**, pj-| nekrytých kotlech pozná se v celém pivovaře, že rmnt se vaří. Vůně inten
sivní a osobivá rmutu proniká vzduchem i dále a můžeme i v okolí pivovaru konstatovat! 
moment vaření, kdy páry unikající střechou neb parníky a sráženy větrem roznášejí sladové 
aróma vzbuzené vařením.

***) Hladina šedivá, bětavá, téměř holá (bez pokrývky pírek) značí buď mladý, neod- 
leželý slad, buď chybný, buď nedokonale vyvinutý. Téměř pravidlem můžeme očekávati, 
že úkazy ostatní rovněž nepravidelné se vyskytnou a i že výsledek pak valné neuspokojí. 
Neobyčejné zevnější úkazy prečasto souvisejí s vnitřní proměnou a i hodnotou výrobků a 
ovšem ponoukají ke zvýšené bedlivosti a k napravení a k hledání chyb a poklésků.

|) Opakujeme zde, že množství zbylého ohně má býti skrovné v době čerpáni rmutu 
z kotle. Poprvé třeba pro počátečné ohřívání II. rmutu dušenébo mírného ohné, podruhé 
hledéno býti musí při řízení ohně k tomu, aby palivem zbytečné plýtváno nebylo a zrovna 
k určitému času dostačilo.
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Na to se pilně topí, tak že rmut dosáhne varu v 30 minutách. Doba 
povaření dle návyku, dle náhledu zkušeností, dle potřeby různé, ale jak již 
jsme pravili, obyčejně 20—30 minut co střed zlatý počítati můžeme.

Hladina stírky na kádi v klidu ponechané shlíží (v době před opětným 
vyčerpáním vroucího rmutu druhého) sytěji. Shledáváme, že process zcukro- 
vatění i ve stírce za příhodné teploty pokročil, barva hladiny jest žlutohnědá 
až hnědá, průhledná („Sivá“) s leskem.

Pírka (šídélka) a pluchy zmizely s povrchu a jen velmi nepatrná Část 
splývá na holé hladině stírky*). Vůně stírky ztrácí „surovost" a nabývá urči
tějšího odstínu sladového (lépe bychom řekli, po součástkách nových utvo
řených, po maltose [a dextrinu]).

Vydáním rmutu vroucího ke stírce na kádi pozůstalé dosáhneme cíle 
rmutování, stupně 57 až 60° R.

Celý pochod rmutování trvá při vaření na dva rmuty průměrně 3 až 
3Vo hodiny i řídí se trvání hlavně dobou vaření rmutů a jakkostí sladu, poně
vadž, jak jsme podotkli, nestejně vzrostlé neb částečně nevzrostlé požadují vol
ného stoupání teploty od 48 do 600 R. rmutu na kotli", a tím process rmuto
vání prodlouží.

Z předu podotkl jsem velečetné variace dekokčního způsobu a hlavně 
počtem rmutů je  pojmenujeme co jedno-, dvou- a třírmutové (rovněž dekokce 
se dvěma rmuty hustými a s jedním jalovým [řídkým, bez pluch])**). Stup
ňování jest pak dle počtů rmutu rozděleno tak: při

dvourmutové
studený (dle 
teploty vody) 

37—39° Ř. 
5 0 -5 2 °  R. 
57—ďO°R.

třírmutové dekokci***)

studený 
28—30°R. 
44— 45° R. 
51— 52° R.

ř r r ?  i ? / í í l  T>Uí-—Ol/Xl,.

ca,-T+* B3 3
3 TU-  c>o P
a  O3 “ c  co

t*- *3 c, os

jednormutové
Záděl s vodou 48 až 55° R. teplou

n a ...................... 40— 42° R.
S příhřevkem z kotle 51—52° R.

I. rmutem . . . 57—60° R.
II. „ . . .

III. „ af hustým
jícu jřu w jiu  • . —

Když dosažení teploty 57—60° R. šťastně dokonáno, zarazíme míšení, 
oplákneme teplou vodou vnitřní stěny kádě a případně vyčnívající součásti 
mísidla a ponecháme břečku klidu („odpočinku"). Kde zvláštní jalová kád, pře
čerpáme břecku do ní, dřív náležité upravené.

V době odpočinku vyčistí se kotel a (máme li zvláštní jalovou káď) káď 
vystérací, jakož í celé okolí zevnější (pavlánky, nářadí a p.), tak aby oko po
skvrny neshledalo f).

Kde není zahřívadla, využitkujeme dobu odpočinku k ohřátí potřebné vody k vý
střelku. Kotel se vyčistí, voda napustí a účinně podtopí. Vroucí voda vydá se přeď staho
váním předku do reservní kadečky blíže kádě jalové a dobře přiléhajícím víkem přiklopí 
se, aby do času vystřikování mláta v náležité teplotě zachována zůstala.

Odpočinek břečky trvá dle způsobu rmutování a průběhu dokonalosti 
práce a materiálu 30, 45 až 60 minut, v Anglii Vj4 až 11/3 hodiny i déle, 
za příznivé teploty poprvé dokonává se a případně teprve "odbývá process

*) V nesprávném případě nenalezneme ani sytou hnědou barvu, ani průhlednost 
(hloubku) hladiny. Zakalenou kapalinu posuzovati můžeme pak obyčejně z nezdravého, še
divého. olověného odstínu (špinavého) barvy žlutavé až žlutohnědé.

**) Chceme-li jalový rmut spustiti na kotel, zarazíme míšení a po chvilce stáhneme 
řídkou část hez pluch. Kde jalová káď (totiž cedicí plechy založeny), propouštíme jalový 
rmut i prostřednictvím jejím (a korýtkem), kterýžto jalový zvláště jménu svému odpovídá.

***) Dle této pracují hlavně ve Vidní a v Bavořích, také i u nás. 
t )  Hned po vypuštění posledního rmutu pouští se na kotel horká voda, jíž k mytí

a propláknutí čerpadel použijeme.
41*
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zcukrovatění, a podruhé mláto usazuje se ke dnu (nad cedicí plechy) ve kypře 
ležící vrstvu cedivou. Aby mláto vrstvou stejnoměrně vysokou se rozložilo, 
„iosadíu ho vařič zručným pohybem hřebla a rozhrnuje (přímo po zaražení 
míšení neb po vyčerpání břečky do jalové kádě) po celé kádi několika obraty.

Když pozorlivý vařič po posledním tomto výkonu břečku odpočinku po
nechal, nelení, aby čas prvních 10 až 15 minut sázení se a čeření břečky 
sledoval.

Bohatá, hustá, špinavě bílá, pěnová pokrývka ponechává na jednom neb 
více místech průhled ke hladině. Zahnědlá, příjemně a osobivě (nikoli již „sy
rově11) vonící břečka ihned se počíná trliati, žilkovatěti, hnědší proužky roz- 
rývají povrch, zvětšují se do šířky i hloubky, zkalení mizí (kaly sázejí se víc 
a více), čímž hladina temněji hnědne, až v 8, 10 neb 15 minutách skvěle 
černá („havraní") s leskem živým značí výsledek správné práce a dobrého 
materiálu *).

Stahování 'předku a  výstřelku.

Dokonale černá, havraní hladina břečky na odpočinku jest i známkou 
momentu, že možno přikročiti k stahování předku.

Potřeba odpočinku při dekokčním způsobu rmutování obezřetně prove
deného pak mírní se na dobu 40 až 50 minut**).

Prvé části napuštěné do korýtka neb čeřidla, pod a vedlé jalové kádé se nalézajícího, 
jsou kalné strženými (pod plechy se usadivšími) součástkami břečky (škrobu neproměně
ného, pak pluch a bílkovin sražených) a tu „podtrhneme", rychle a několikráte za sebou 
kohout otevrouce a zavrouce, čímž urychlíme její spláknutí a stáhnutí.

Jakmile počíná se výtok jasniti (pozorován zkušebnou skleničkou), přivrou se ko
houty, a jakmile čisté stékati počne, zarazí se docela. Hustá a zkalená část předku pod
trženého vydá se zpét do kádě jalové pomocí buď ušáků aneb malou pumpičkou, zvláště 
k tomu účelu ke korýtku umístěnou. Korýtko se vyplákne (případně pumpička teplou vodou 
protáhne) a počne se stahování předkem kohouty na čtvrt otevřenými; později po zkušeném 
rozpoznání vždy víc a více propouštíme.

Než první korýtko nateče, vypustíme vodu (8—10 cm) na kotli obsaženou, 
pod níž zbylý oheň z posledního rmutu pec vyhřívá, abychom schladnutí vté
kajícího předku do kotle předešli.

Topení pod předkem na kotel stékajícím udržuje se v míře, aby teplota 
předku mezi 60—70°R. se udržovala.

Předek musí býti jasný, plného lesku (jako „oheň"), barvy živé, zelené 
až zelenožluté. Chut předku jest velmi sladká, čistě „sladová," mdlého odstínu, 
vůně aromatická, příjemná.

Vůně předku jest citlivou značkou čistoty a jakkosti práce, neboť zatuch
lost, plíseň a kyselost sladů podminuje předek i ve vůni nepříjemných odstínů, 
jež zahrnujeme posudkem vnečistáu (nezdravá).

Neodleželé (mladé) slady poskytují začasté „smutné" předky (opalisující), 
jež teprve průběhem stahování se lepší a i v čisté přecházejí. (Velmi jemné

*} V anormálných případech úkaz tento očekávati nemůžeme, a s jistotou tvrdíme, že 
konečná hladina šedivéhuědá (špínavěhnédá) neb dokonce zrzavá, „liŠkovitátí, nás právem 
zaraziti musí s přesvědčením, že v předcházejících pracích někde pochybeno býti musilo, 
a nejvíce také v sladech hledati musíme příčinu nepěkného zjevu.

V případech takových shledáme zajisté i dále, že předky aneb výstřelky, neb obé 
postrádají čistoty, lesku a živostí i náležité vůně. Slady neodleželé skytají z pravidla tó 
niny nečisté, „špinavé" (zakalené), chybí hloubka, lesk i živost (syto3t) barvy a v čas od
počinku také nejvýše v hnědou nebo tmavohnědou hladinu dospívají.

**) Cim lepší slad za stejného rmutování, tím dříve hladina břečky černole3klá a tím 
spíše podtrhneme. Shledali jsme, že vůbec slady různé potřebují i různé doby k cukrova
tění vůbec, a zejména náš český způsob hvozdění (viz tento) skytá slady, jež rychle (v krátkém 
čase) proměny žádoucí dosahují.
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částečky neproměněného škrobu a pluch a beze vší pochyby i sražených bílkovin 
podmiňují zakalení.)*) Předek má rychle (lehce) a zúplna z mláta stéci, čím 
lépe, tím i lepšího výtěžku lze očekávati, neb mláto samo již méně předkem 
nasáklé zůstává.

Výtečně k urychlení a stahování poslouží cezáky Steineekrovy, zejména 
při zpracováni ueodleželých sladů.

V kádi zůstane kypře ležící mláto, na jehož povrchu usazena jest vrstva 
asi V4 až '/o cm silná, kašovitých kalů „sladkých,u barvy šedivé. Mláto jest 
od stěn káde odtrženo a činí plochy bochník, začasté místy trhly (trhliny).

Kaly sbírali jindy sládci, zužitkujíce jich jakožto výtečného krmivá; dnes 
téměř všeobecně z ohledů hospodářských (ježto prosákly jsou předkem až do 
80'Vn) ponechávají se k vyslazeuí, a celou vrstvu (mlátovou i kalovou) zkypříme 
k tomu účelu překopáním (buď hřeblem, kolmo přímé prkénko postavíce jako 
kopáč, neb kypřidlem) a ihned horkou (60° R.) vodou překopanou vrstvu zatá
píme (rozhazovačkami z jímadla vedlé kádě se nalézajícími aneb kropidlein ze 
zahřívadla). Jakmile mláto pod vodou, otevřeme zvolna kohouty nad čeřidlem 
a stahujeme výstřelek k předku na kotli se nalézajícímu**).

Mnozí siádci rozdělují vystřihování na dvakrát — při čemž i dvakráte 
mláto kypří.

Výstřelek musí býti velmi jasný a jiskrný, zdravé vůně. Kalný, obláčko- 
vitý (zkalení se převaluje jak obláčky) a dokonce i zabřesklý (v chuti i vůni 
kyselý) nás upomíná na vadu jakožto následek nesprávnosti.

Jakmile máme pohromadě předek i výstřelek, t. j.  sladinu, výhoduo a 
potřebno jest, aby se svařila, což docílíme postupným přitápěním a udržováuím 
sladiny na kotel přibývající blízko teploty 70° R. Trvání varu sladiny před 
chmelením praktikuje se velmi různě: půl hodiny až hodinu a i více.

Zde nám chybí dosud správné měřítko, i jsme odkázáni, jako i při do- 
vařeuí chmelené sladiny, jeu na domysl a zevnější nespolehlivé známky ze 
zkušenosti.

r ín K o  f?1řQ lií r\rlrns\X%nn Z*n Af\___, ílH  m i n u t^•-'«-» i i  T»m • * ■ « * uv iu&u u í

Stahování předku (38 až 48 M) ***) 100— 130 „
Stahování výstřelku (46 až 36 hl) . 80— 60 „
Vaření s l a d i n y .................  50— 80 „

270—330 minut č. 4 x/„—5V3 hodin.

V kádi jalové po stažení předku a výstřelku pozůstalou vrstvu pevných 
součástek brečky, známý a hledaný odpadek, „mláto,u vyhrneme z káděf) hned, 
jak máme sladinu pohromadě, buď přímo do vozíků aneb do zvláštní místnosti 
k tomu určené.

Káď jalovou pak čistě vymyjeme.
Shledáme (znajíce složeni sladu a výtěžku prače naší ve varné), že mláto sestává 

z nej větší části z buničiny (pluchy sladu), pak z trochy škrobu (vždy více, čím špatnější,

*) Když hladina brečky v době odpočinku byla šedivou neb dokonce nepříjemně 
zrzavou (líškovitou), tu kalný „olověný" předek značí chybu, nebot pak zkaleni neuí me
chanickými přímésky zpňsobeno (nebo tak někdy se stává nedokonalou filtrací, špatnou 
polohou plechu) ale namnoze chybným složením (za značné kyselosti břečky a předkfi) aneb 
dokonce (tot ovšem velmi řídkým případem) rozkladem nastávajícím, pří čemž ovsem již 
i vůně kyselá, zabřesklá znatelnou se stává.

**) Kde by hustý stékal, třeba opět podtrhnout!, jako u předku a prvé části zpět do 
kádě vydati. Vždy lépe však, když hned čisté stéká, poněvadž jsou to nejbutnéjší části výstřelku.

***) Var na 60 hl mladiny.
t)  Za příčinou tou pořízen otvor a dvířk&mi dobře přiléhajícími po příhodné straně 

kádě jalové.
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nedokonalejší slad i práce) •) a pak vždy z proteinových látek, tukfi, popelnin, kyselin 
a z trochy cukru, dextrinu, kdy ne vy sladíme mláto tak dokonale, aby tyto součástky roz
pustné nezůstaly Ipéti v mláté. (Poslední výstřelek obyčejné vykazuje ještě ovšem hutnotu 
1 až 1*5° i více saccharometrických.)

Množství jednotlivýeh těch součástek kolísá dle způsobů vaření a dle hodnoty práce 
při sladování i vaření. Mláta bývá ze 100 kg sladn sypání 110— 125 kg „mokrého". Thausing 
shledal na př. při extrakci 60*12% sladu s vláhou 5 3%  na obyčejné soustavě várny sva
řeného 115%  mláta, na soustavě Welz-Rittnerové při extrakci 69*16% ovšem pouze 85 kg 
mláta íobé s 77% vody počítáno).

Dle objemu shledal jsem, že téměř z 1 hl sladu 1 hl mláta resultuje (ze 100 kg 
187—210 litrů, a an hl sladu 52—53 kg váží. vyplývá hořejší poměr). Váha hektolitru ko
lísá dle množství obsažené vody; tak čerstvě vyhozené mláto má 70 kg, po 12 hodinách 
odležení (vykapání samovolného) 54 kg atd.

Mláto, jakožto krmivo výtečné, rovná se v hodnotě výživné dle Grouwena v poměru 
k hodnotě dobrého lučního sena jako 3 : 1.

Farský ve svém výtečném pojednání o statice (oběhu hmoty) v pivovarnictví uvádí 
následující:

„Shrneme-li mláto s kaly vrchními (jak se obyčejně v praxi stává), dojdeme tím vý
sledku toho, že v tomto odpadku jest obsaženo (ze sladu) více 66% látek dusičných, 25%  
výtažku bezdusičného, 97% tuku, všecka dřevovina (ze slupky sladové) více 66% popelnin 
(a z těch skorém 46% kysličníku draselnatého (vápenatého a hořečnatého) a kyseliny fos
forečné pak více 66°/0). Nespočívá-li v tomto faktu tolik příčiny, abychom ihned rozpome
nuli se také na jiné statiky — statiky půdy! Kdo hy neuznal mláto za prostředek, jímž se 
tato rovnováha obzvláště snadno zachovává, kdo by se zdráhal vypověděti, že pivovarni
ctví již pro tento odpadek stává se průmyslem hospodářským?u

Mláto vydáno jsouc účinku vzduchu a samo náchylno rozkladům „zkysneu, napotom 
ale když volně (zkypřené) leží za značného zahřátí, „zpaří se“ za nepříjemného zápachu. 
Aby se v dobré (zdravé) jakkosti uchovalo, nejlépe jest, hodláme-li je na delší dobu uscho- 
vati do jímek buď vykopaných, neb lépe vyzděných dobře upěebovati**) a na vrch vrstvou 
země přikryti. Rovněž i řezankou je promísují a jednotlivé vrstvy solí posypávají s pro
spěchem. Takto uložené mláto zachová se výtečné i několik měsíců. (Pomýšleno i lisovati 
mláto, avšak ztrácí tím mnohé cenné součástky, i upuštěno od toho, jakož i od návrhu, 
mláto usušiti (ve zvláštních sušárnách Millburnových), kdež výlohy za 10—15 kr. palivo na 
hl mokrého mláta s tím spojené neobyčejné by krmivo zdražily. V novějším čase opět 
k sušení mláta se poukazuje ve způsobě menších výloh vyžadujícím.

Poslední výstřelek pozůstalý v mlátě vykape užitou přebytečnou vodou (máme však 
vždy pamatovali, aby mláto vystřikovalo se zrovna potřebným množstvím) anebo-li i z úmyslu 
mláto ještě vodou propereme tu pak poslední tento staček „patokyu poskytuje, dokud čerstvý, 
dobrý nápoj pro dobytek. V zásobě nedají se patoky udržeti, aby v několika hodinách nezkysly.

Doslov k stati o průběhu práce při vaření piva.

Při vaření vystejnělého dobrého sladu dosáhne sládek výsledku zdárného 
obvyklou a stejnou prací ve várně. Jinakou vykáže nám ale materiál nespráv
nější, a tu zejména ročníky jednotlivé (jako rok 1883, kdy nezklíčilo průměrně 
14—18°/0 a i více ječmene), jež vadnou surovinu skytají, poukazují nás k tomu, 
bychom práci ve várně zvýšenou pozornost věnovali.

Dr Lintner ve své výtečné přednášce o V. sjezde sládků německých se 
zmínil o sladech, jež potřebují delšího času k dokonalému zcukrovatění. Po
všimnuv si způsobu vystírky starých sládků, jež se stávalo večer před várkou 
a jaksi „rozmočení44 tluče sladové představovala, nalezl vskutku přesnými 
zkouškami (jež provedl assistent Krandauer) přesvědčení, že slady, které likna
vými se ukázaly při processů zcukrovatění, pakli močeny byly několik hodin

*) Bienfait shledal na příklad jako výsledek neextrahované sladiny a ještě pozůstalého 
neproměněného škrobu (počítáno na sušinu):

z mláta Mnichovského Weihenstephanského Vratislavského 
že vylo úženo ještě horkou vodou . . . .  17*82% 10 81% 2*28%
dále ještě pomocí výtažku sladového vylouženo 9*13% 6 4 4 %  1*20%

Mn. a Weih. mláto z obyčejné soustavy várny, Vratisl. z Welz-Rittnerovy. Jaký to 
velký rozdíl ve využitkování sladu!

**) I když jen na 24—48 hodin ukládáme mláto, musíme a máme je pevně sešlapati.
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ve vodě studené, zrovna tak rychle a s poměrem správným cukru k necukru 
se rozloučily*).

Mohu jen ze své praxe z r. 1883 plně potvrditi, že zrovna u takového 
anormalného ročníku patřičně nerozloučeného vedlé pozorlivého, zvolnělého, 
a prodlouženého hvozdění prospělo výborně ono rozuiočení vystírky 2 až 3 ho
diny trvající. Rozumí se samo sebou, že ohřívání rmutů děje se zároveň volněji 
a stoupání teploty mezi 42 až 60° R. trvá nejméně 25 až 30 minut

Vedlé správného poměru sloučenství mladiny snažíme se racionálnou práci 
vykonati i dokonalým využitkováním extraktu sladového. Účelu toho dosáhneme 
hlavně, jak jsme již posoudili, dekokcí či ovařováním rmutů. G. Úečeťka**) 
uvádí ve své pozoruhodné práci „o příčinách nedokonalého využitkování extraktu 
sladového,“ že každý sládek věděti má, kolik extraktu vyzíská při svém způ
sobu práce, a že závislý jest výsledek jmenovitě na způsobu rmutování.

Pakli ku př. slad vykazuje 69% extraktu a sládek ve velkém pouze 61%  
dosáhl, rozhodné se ztrátou zbytečnou pracuje, a byť bychom oněch plných 69% 
docíliti nedovedli, naše snaha musí lás vésti k tomu, abychom každé možné 
percento racionálnou prací vyzískali na prospěch svůj vlastní.

Snadně již mikroskopickým výzkumem přesvědčiti se můžeme, že v mlátě, 
jež co využitkované (v takovém případě) vyhazujeme, postihneme značné 
množství málo porušených (t. j.  částečně diastásein neb dokonce nabobtnalých 
jen a v maz proměněných atd.), jedním slovem nerozloučených zrn škrobových.

Povaříme-li část takového mláta a dle prof. Bělohoubka po schlazení 
jodovou tinkturou jej zkoušíme, přesvědčíme se dle reakce temněmodrého zbar
vení, že v ném se nalézá škrob nezměněný.

IC objasnění tohoto výsledku nám poslouží, že zrno škrobové se neskládá 
z jediné, stejnorodé hmoty, nýbrž z celé řady vrstev, v nichž střídá se grauu- 
losa s cellulosou škrobovou, nadto v různých vrstvách nestejně účinku pod
léhajících.

Voda, která škrob v maz proměnit! má, rovněž nezachvacuje celé zrno 
pojednou, nýbrž od vrstvy k vrstvě postupujíc, a tak i účinek diastásu vyvi- 
uouti se může jen dle okolností, jak bílek sladu více méně příznivě upra
ven jest.

Ztráta extraktu musí nastati, když nenastala proměna škrobu (granulosy) 
v maz a dále nedopřálo-li se důstatek času neb výhodné teploty ke zcukro
vatění, neboť zůstávají pak celé vrstvy nedokonale rozloučeny v stavu neroz
pustném, plný výtěžek extraktu takto poškozujíce.

Úečetka shledal ze své praxe, že povářeuí rmutů u uašich oblíbených 
způsobů nedostačuje, any jednotlivé fragmenty tluče sladové se na kotel vůbec 
nedostanou a nedotknuty zůstávají výhodného účinku***).

Z ohledů těcbto upozorňuje právem na svůj způsob vaření piva o jedi
ném rmutu, p ři němž nerozpustná čátf stírky celá na kotli úpravy výhodné 
dojiti musí.

*) Lintner připomíná, že hvozděním sila fermčntativná sražením bílkovin diastatických 
ae více méně zmírni (a sice dle Kjeldahla až o polovinu), avšak ne vždy sražením ae tak 
státi musi, jako spíše jakoby změnou fyaikálnou, způsobem hvozdění samého podmíněnou, 
jež pak rychlejší či volnější schopnost k rozloučení vykazuje a tedy oním „rozmočením* 
liknavější mohutnost upraví se opět v normálný stav.

**) Pivovarské Listy str. 271. r. 1881.
***) Jak hustota rmutů důležitá, pověděli jsme s důstatek a tu i dr. Lintner z pře

svědčení uvádí případ z Weihenstefanskébo královského pivovaru, kdy zařízením nových 
kádí získal se rmut řidší proti starému zařízení, za jakého dovedně a účelné naši staří sládci 
„tiustý“ přistrkovali a nejhustší část stírky na kotel hleděli získatí.

Piva Weíbenstepbanská postrádala (z nového zařízení) plnohubostí a získala je te 
prve pořizeuíin přistrkovačů hustého při mísidle zařízených —* piva pak teprve odpovídala 
přání a zalíbení pijáků. Tedy i v tomto ohledu pamatovat! musíme, že změna ve složení 
tím dokonalejší a účelnější nastává, čím lépe upravena stírka proceseu celému.
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Dle žádoucích poměřil ohříváme volněji neb rychleji stírku do 50° R., načež po l/«— 
hodinném odpočinku stáhneme (bez míšení) as polovici břečky jako jalový rmut do zvláštní 
kádě, kdež ji pomocí parovodného hadu na teplotě diastatickému účinku přiměřené udržu
jeme *). Potom vyčerpá (neb vypustí) se zbytek t. j. celý „hustý" z vystěrací kádě na kotel 
a tu po předcházejícím delším vydržování rmutu při teplotě 60° R. se povaří náležitě a 
dle potřeby.

Jalový rmut vpustí se pak do kádě jalové a nyní připouští se (za míšeni) hustý ova- 
řený rmut, při čemž se hleděti musí k tomu, aby celá břečka nad 60° R teploty nevystou
pila (rmut možno schladiti, když odvodnou rouru pumpy obložíme pláštěm, v němž stu
dená voda proudí).

Odpočinek zařídíme dle okolností a poměrů. Tímto způsobem docílíme ze sladů až 
jen 2%  méně extraktu, než zkoušky udávají.

Způsob tento jest i tehdy odporučitelný, když slad méně rozloučený a 
vůbec z pochybnější suroviny vyroben byl. Síla diastatická uchována v jalo
vém rmutu nezkrácena a na pánvi lze opatrným a pozvolným stupňováním 
a přesným vydržováním při teplotách cukrotvorných nahraditi pokud možno 
nedostatky materiálu.

Musíme připomenouti, že vystírka do kotle dle Jeřičk o v a  způsobu (viz 
popis tohoto) téhož účinku jako způsob Čečetkův dosahuje a nadto velmi dobře 
všude se dá provésti.

Chemické součástky sladiny.

Proměnou získanou mutováním vyrobili jsme sladinu, v níž cukr (mal
tosa) dextriny, amylodextriny, bílkoviny a jich zplodiny (sloučeniny dusíku 
s vodíkem, nám již známé a důležité amidy, dále proteinové látky, peptony, 
parapeptony a bílkoviny rozpustné vůbec) soli organické a neústrojné (zejména 
fosforečnany žíravin) a konečně volné kyseliny jako součástky důležité nalé
záme. Normálně složení v extraktu sladiny doeíliti, musí býti vlastním sna 
žením naším a tu navyknouti si musíme hlavně poměr cukru k necukru (t. j. 
k ostatním součástkám) zjisťovati, abychom na pevném podkladě tom další 
práci s oprávněnou nadějí vstříc kráčeti mohli.

Shledalo se, že poměr správný cukru (počítaného jako dextrosy) k ne
cukru značí číslice jako 1 ku 1 2 až K určení cukru používá se methody
Fehlingovy% dle něhož 1 molekula či 100 částí dle váhy dextrosy zrovna 
5 molekul či 2205 č. d. v. kysličníku iněďnatého odkysličuje. Hroznový cukr 
(glykosa, dextrosa, škrobový, močový cukr), ovocný (levulosa v medu a šťávách 
ovocných), maltosa a mléčný cukr ***) vyznamenávají se vlastností, že v různém 
stupni z tekutiny Fehlingovy povstalou redukcí vylučují červený kysličník měď- 
natý, a zejména na hroznový cukr tekutina ta jako velmi citlivý reagens až 
i při 0000001 cukru červenou sraženinou neb červeným zbarvením se býti 
ukáže. Tekutina Fehlingova povstává smícháním roztoku modré skalice se solí 
Seignettovou f) v čistém drasle rozpuštěnou.

Tekutinu Fehlingovu uchováváme ve tmě nejlépe v porcelánových láhvích.
Dobře jest se přesvědčiti zkouškou s určitou váhou lučebně čistého hro

znového cukru, zdali tekutina patřičně jest upravena. Výpočet na maltosu děje 
se na základě zkušenosti, že 100 č. maltosy chová zrovna tolik mocnosti re
dukční co 66*67 dextrosy (hrozn. c.). Dále potřebno, poněvadž jen ve zředě
ných tekutinách (nejvýše l'5°/0 maltosy) správných výsledků se doděláme — 
sladinu čtyřicetkráte zřediti (zkoušíme-li pivo, dostačí lOkráte).

*) Snad by i případnějším bylo, jalový rmut hned původně éerpati do jalové kádě
(tam kde k disposici se nalézá). Dvojitý plášť na připouštění páry a udržování rmutu při
teplotě s výhodou by se s tím spojiti dalo. (Pozn. spis.).

**) Dr. Hanaraann shledal poměr u českých mladin jako 1 : 148.
***) Třtinový (saccharosa, řepový cukr) neredukují Fehlingovu tekutinu.

•f) Vinan draselnato-sodnaty.
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Pomocí piknometru určí ae hutnota sladiny *). K určení maltosy používá se s výhodou 
Reischauerova aparátu.

Na stativu zapevněno jest hvězdovitě 12 svůrek 11a tolikéž eprouvettek, aby pojednou 
do vařící vody ponořeny býti mohly. Pippetou (5 mm v průměru), označenou od 1*5 až 
0 6  cul>. cm, rozdělí se do eprouvettek do první 1 5 , pak 1*4, 13 , 12, 1*1 atd. tekutiny 
Fehlingovy a zároveň pak po 5 cub, centimetrech zředěné sladiny a sice vyfoukneme při 
plnění obsah tak, aby sladina s Fehl. tekutinou dobře se promísila. Naplněný aparát vno
říme do vřelé vody a vyčkáme, až schlazeDíra ustalý var počne znova, a ponecháme pak 8 minut

Dle reakce poznáme pak, že tam, kde zbarvení jest modré, jest přebytek tekutiny 
reagenční, a kde žluté, přebytek maltosy. Ony eprouvetty, v nichž obsah jest neurčitého zbarvení 
(v tóninách mezi žlutou a modrou) vyberou se a zfiltrují když potřeba, i dvakráte), abychom 
úplné jasný tiltrat na měď zkoušeti mohli. Přidajíce roztoku hroznového cukru několik 
kapek v šikmo drženou eprouvettu zahřejeme ji v poloze té tise na mírném plamenu, a tu 
i nej menší stopy mědi způtíobí ve vrchních (teplejších) místech žluté obláčky.

Prozkouáejíce tak všechny neurčitě zbarvené eprouvetty shledáme dle konečné reakce, 
které množství tekutiny Fehlingovy dostačilo zrovna k obsaženému cukru **).

P om ěr výpočtu pak jed nod u chý  udává R eÍ3ch auer C = : m značí spotřebované

množství tekutiny Fehlingovy, n číslo, kolikrát zředěna byla sladina (pivo atd.), h hutnotu 
sladiny ***).

Určeni dextrinu na týž způsob se stává a jest potřeba dříve množství obsazeného 
cukru znáti. Na to přikročí se k proměně dextrinu normáluou kyselinou sírovou na dex- 
trosu (čímž i obsažený cukr na dextrosu se mění) a pak týmž způsobem Fehlingovým 
množství dextrosy se určí. Rozdíl udává množství dextrinu.

Dusíkaté součástky kolísají nejen ve svém množství, ale i v jakkosti dle 
materiálu i spracování jeho f).

Při skrovných vědomostech našich v říši a účinku bílkovin, při složitém 
pochodu vaření piva soudíme, že právoplatně není dnes poslední slovo pro
mluveno, a žádati si musíme pilné pomoci současné práce chemiků a sládků 
tím více, poněvadž přesvědčeni jsme, že dusíkaté látky činí podstatnou část

*) Piknometr jest tenkoatěnná láh?ička tvaru kulovitého, u spodu zploštěného, se 
zátkou skleněnou dobře přibrousenou a podél provrtanou. Předem zváží se piknometr prázdný, 
po té naplněn vodou překapanou 14° R. teplou a po vyprázdnění a vysušení s čistou sla
dinou 14“ R. teplou. Váha sladiny dělena váhou vody poskytne hutnotu sladiny.

**\ 7g dvou sobě nej bližších eprouvett po druhé reakci se obsah jedné zkalí ještě obláčky 
redukovaného kysličníku, a obsah druhé kde pravý poměr) již nikoli.

***) Zkoušela by se na příklad sladina hutnoty 10404, 40krát zředěná. Shledalo by 
se, že eprouvettka, v níž 1*2 c. cm tekutiny Fehlingovy, ještě způsobila po druhé reakci sra
žení kysl. méduatého, v nej bližší 11 však nikoli, i vezme se k výpočtu číslice 1*15.

P . _ 115.  40 _46 00 — 4*42 cukru bylo by obsaženo v sladině (počítáno
10 . 1*0404 10*404 jako dextrosa).

Dle hutnoty z tabeliek Schulzových (viz tyto v dodatku) shledáme, že odpovídá sla
dině extraktu 10 25% ; odečteme-li 4*42 (dextrosy), zbývá na účet necukru v extraktu 583,
a poměr cukru k necukru jednoduše vypočítán býti může rovnici cukr: k necukru =  1 : x ;
v našem případě 4*42 : 5*83 — 1 : x

r r  1*31 či na 1 č. cukru připadá 1*31 č. necukru.4*42 ť  F
f) Dr. Ullik výtečnou prací v malém poukazuje na poměr bílkovin ze sladu proces- 

sem rmutování přecházejícím v sladinu (a konečné v pivo).
Slad tajil celkem 0*459 dusíkatých látek, z toho ve vodě 13—15° R.

na rozpustné bílkoviny dusíku..................................  27*75% (0 124)
na amidy dusíku................................................  76*19% (0*330)
na jiné proteiny  ...................................... — (0*005)

Ve sladině rmutováuo ohřátím do 60° R. volnou a při kteréž teplotě půl hodiny vy
drženo (bezvaření) shledáno, že v celku 0*4147 dusíku přešlo ze sladu, z toho pak bylo dusíku:

22% bílkovinám |
1.4-10/. n on řn n A m  \ n r in a H fiiiWJLTT A /Q JJV^/VVUU Ol / JJ/A IJ^UUU|tVA.

48*2% amidům J
Ve sladiuě z téhož sladu taktéž vyrobené, ale pak půl hodiny vařené, shledáno du

síku 0 3994, z něhož připadá na dusík: bílkovin  ................................. 0*1 % ,
p e p to n ů ..................................... 15*55%,
amidů . . . . . . 81*9 % .

Kronika práco. Dii V. 42
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potřebnou, potravně vysokocenné látky pro vývoj kvasnic (amidy na prvním 
místě, pak peptony) a tudy již z toho ohledu rozhodující o výsledek konečný, 
třebať že dříve hlavní váha kladena byla k výživné vlastnosti bílkovin (zejména 
peptonů), pročež i pivo z ohledu tohoto tekutým chlebem nazýváno. Pivo zů
stane potravným prostředkem, byt i výživnost obsažených v něm bílkovin do
kázané skrovnou byla oproti jiným nepoměrně na ně bohatším potravinám; 
pivo nemohli bychom bez součinnosti předůležitých a mocně zasahujících slou
čenin bílkovitých vyrobili, a tu plným právem i hlavní zásluha jim přičítána 
býti musí, že pivo se stalo nezbytným a blahodárným nápojem lidstva.

Kyselost sladiny zasluhuje naší pozornosti, ježto víme, že zvýšení je jí 
nad jisté meze zhoubně se osvědčuje v práci naší (viz o tom též na str. 246), 
a tu můžeme pozorovati, že tím výše stoupá kyselost sladiny, čím náchylnější 
a tudíž chatrnější surovinu po ruce máme a čím nedbalejší práce naše byla 
při rmutování.

Bělohoubek *) ukázal příkladně vzrůstání kyselosti za várky, že (slad po
užitý vykázal kyselosti 0 360% na kys. mléčnou počítáno) celkovitě o 76 9% **) 
se zvětšila a že zplodiny kyselé i teplotou vyšší (než jak obvykli jsme urči
tých mezí tvoření se kys. mléčné přisouditi [30—42° R.]) najmě rozštěpením 
se bílkovin se zmnožily.

Popelniny kolísají hlavně dle jakkosti surovin a víme, že dáváme před
nost ječmenům bohatým na fosforečnany žíravin, nebot vždy lépe, když tyto 
v přebytku než nedostatku se v sladině nacházejí. Rovněž jakkosť vody pivo
varské podstatným dílem působí v poměr obsažených solí anorg. Větší část 
popelnin zůstane v mlátě (viz o tom). V popeli sladin nalezáme zásady: draslo, 
vápno, magnesii, kysličník železitý, z kyselin fosforečnou, sírovou a křemíkovou.

Není od místa, poukázati k tomu, že novější výzkumy dokázaly, kterak 
nutno, by i k výstřelku bedlivý zřetel sládků obrácen byl proto, že není p'opí
rání mláta pouze mechanickou prací k vy slazení hotového extraktu v mlátě po 
stáhnutí předků pozůstalého, ale že i vyluhování najme za vyšší teploty dále 
se ještě děje.

Shledalat zkušebná stanice Mnichovská i H. Grimmer, že dusíkaté látky 
a popelniny obsaženy jsou ve vyšším poměru ve výstřelku nez v předku, a tudíž 
vedlé zvýšení extrakce dle způsobu provedení ***) i ku zvýšení potravných látek 
pro kvasnice přispívali můžeme. Za to zase nerozvážným vypíráním studenou 
neb nedostatečně teplou (30—45° R.) vodou neztrácíme jen na extraktu, ale 
vzbudíme za ostatních k tomu zvláště příznivých okolností zkysání a tudíž 
acciditou ztrátu další, a to dvojí: 1. co do ztráty zkvasitelné hmoty (cuki'u);
2. co do hodnoty mladiny, k níž připouštíme zabřesklý výstřelek.

Rychlé stékání předku rovněž na prospěch hodnoty sladiny působí a tu 
i rozměr jalové kádě nemá nesprávným bytí, aby za patřičného průměru nejméně 
25 cm vysokou vrstvu mláta poskytnula.

*) Piv. Listy 1883. str. 37
**) Tento výsledek jest počítán z mladiny již chmelené a dovařené. Mladina i chme

lením přijímá kyselých solí a kyselin volných v chrněli se nalézajících.
***) Poměr množství předku k výstřelku ovšem zasahuje rozhodně ve výsledek ex

trakce. Tak shledal jsem na příklad při spracování téhož sladu, když bylo.
předku 40 73% výstřelku 59-27% extrakce 63 5%.

51-9 %  „ 481 %  „ 62 9%.
71-6 %  * 28-4 %  „ 61-3%.

Výstřelek stéká vždy nepoměrně rychleji (při dobrých sladech) a tu, i kde Stein- 
eckrovými cezáky stékání předku zrychlíme, možno nám poměr na zvýšení množství vý
střelku určití.

U nás v Cechách obyčejně jest poměr předku k výstřelku jako 1 1 neb lépe jako 1:1-6.
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Sladina nevařená podléhá lehce změně a tu přihlížejme, jak jsme již 
podotkli, k tomu, bychom za ztahování udržovali volným topením na kotli 
obsah blíže 70° R. teploty *) a když vše pohromadě, ihned ve var uvésti mohli.

Chmelení sladiny.

Pivo vyrobené z nevařené sladiny podléhalo by v následku přebytečných 
bílkovin lehce zkalení a zkáze, z nechmelené postrádalo by součástek kon- 
servujfcích a zároveň i chuf příjemnou poskytujících. Dále vykonáváme 
dalším vařením i odpaření vody, t. j. docílíme větší hutnoty mladiny neb vý
střelkem zředěna nevykáže stupně, jehož dosáhnouti chceme. Všemi těmito 
vlastnostmi dobrými a nezbytnými obohacujeme sladinu vařením a dále vylou- 
žením za nepřetržitého varu přidaného ch m ele , jehož součástky částečně v mla
dinu přecházejí, částečně (tříslovinou) čeření (srážení bílkovin) účinně a vydatně 
podporují.

Ušlechtilý keř chmelový**) vyrostlý v lodyhy v podobě šlehouníi dřevna- 
tých, dosahujících 8— 10 metrů, rodí ono „koření" pivovarské ve formě samičího 
květu, jež srostlo s pojmem dobrého piva, neb nejhustěji uslyšíme posudky 
pravých pijáků o dobrém pivě slovy: „To jest chmel, to je  výtečný chmelíček, 
řízná chrnělo vina!1* a na druhé straně zase příčinu podává k bezčetnym pode
zříváním, že sládci náhražek nedovolených, levnějších(?), ano zločinných k docílení 
hořkosti piva používají***).

*) Jakmile tah kouřový (obyčejně 12"—13" vysoký) kryt mladinou, rozhrne se dušený 
oheň jen teplou pec udržující a přitápí se dle potřeby k dosažení 65—70° R.

**) Chmel náleží k rostlinám dvoudéložným, k čeledi kopřivovitých.
***) Dnes jen blbec by dopustit! mohl se falšováni takového, neb nejen ze rozborem 

lučebním dobře dokázati lze přísad jinakých, ale že soutéž světová vždy více a více zmir
ňuje ceny (jakožto onoho faktoru prý rozhodujícího) chmele, kdy kultura důležité národo
hospodářské rostliny nabývá rozšíření netušeného. Již pohled na následující tabulku (dle 
Thausinga) poučí nás, že již dnes více chmele se produkuje než zpracuje.

Z e m ě

Pl
oc

ha
 

vě
no


va

ná
 

pě
st

o
vá

ní
 

ch
m

el
e

Dobrou 
střední žeň 
representuje

1

Sp
ot

ře
ba

vl
as

tn
í

i! 1 l
Z

bý
vá

 
k 

vý
vo

zu
i i

t ? SM «■>
« g
53 X3 d,

a

Německo . . . . . .
Anglie . . . .  . .
Severní Amerika 
Rakousko-Uhersko . .
B elgie.................................
F r a n c i e ...........................
Rusko .................................
Nizozemí . . . . . .
D á n s k o ...........................
Švédy a Norvéžsko . .
Š v ý c a r y ...........................
Ostatní země . . . .

hektarů ctů a 50 kg

428.000 
400 000
240.000 

95 000
75.000
50.000

2.500
1.500 
1.200

700
500

ctů á 50 kg ctů iX 
50 kg

ctů á 
50 A#

42.066
27.615
17.000

9.129
6.500
4.516

200
145
160
70
40

_

300.000
540.000
140.000
95.000
60.000 
60.000 
20.000 
12.000 
10.400
8.800
7.000

10.000

128.000

100.000

15.000

140.000

10.000
17.500
10.500 
9.200 
8.100 
6.500

10.000

Celkem................................ 106.841 1,294.400 1,263.200 243.UOO 211.800

K tomu třeba připomenouti, že i Austrálie počíná se namáhati, aby svůj chmel na 
evropském trhu zpeněžila.

42*
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Vzpomeňme si jen na léta 70tá v Německu! Co tu spousty nejbnusnějších 
zpráv v časopisectvu rozzuřilo se v boj zničující, a přece konečně bezpod- 
statuost podlých podezřívání ustoupiti musela pravdě vyplývající z fakt ne
stranných a to Četných stanic ke zkoumání potravin, kdež slovutní chemikové 
dospěti musili k posudku po rozborech několika set piv, a to po několik roků, 
jakýž známý odborník D r Skalweít z Hanoveru ve své zprávě ua sjezde přírodo- 
zpytců německých v Baden-Badenu (r. 1879) podal: „ . . . .  nikde nebylo shle
dáno v pivě jedovatých hořkých látek."

Důležitost součástek chmele pro hodnotu piva jako výrobku Stálejšího 
a trvanlivějšího, již sama sebou ostatně, i když ceny nádoby čej ně vysoko se vy
šinou, neúprosně poroučí nám využitkovaní jeho jako  ničím  nenahraditelnou  
surovinu pivovarskou, to pak tím více tehdy, kdy průměrné ceny panují (a vůbec 
získati lze jinak v případě každém  chmelů i lacinějších a laciných, ovšem pak 
hodnoty nejrůznější). N eznám e v pivovarství n áh ražek  chmelových, a sládek, 
jenž by tak hluboko mravně klesl, aby byl s to použiti quassie, pikrové ky
seliny, ocúuu a jiných zdraví škodlivých jedovatých přísad, měl by ua prauýř 
jako zločinec postaven a potrestán býti, což přáním jest zajisté každého poctivce, 
ba i  takoví sládci, j iž  by neškodných p řísa d : jalovce, výhonků smrčků, tymiánu, 
pehtňku, zázvoru použili, když sami neohlásí piv svých jako takových, nechť jako 
podvodníci veřejuosti známými se stanou, k čemuž lučba dnešní poskytuje jistých 
prostředků a tu stanice ke zkoumání potravin  uejlepsí záštitou práce poctivé, 
i musíme litovati v zájmu vlastním i obecenstva, že dosud u uás tak důleži
tého ústavu postrádáme, i doufejme, že zemědělská rada uskuteční přání pro
nesené tolikráte, což uvítáme i my sládci s nejvetším do&tiučiněním.

Na obr. 170. znázorněn onen velebený a hledaný chmel samičí, na obr. 
177. chmel samčí, kterýž poslední pro chmelaře bez ceny, au zúrodněním sa
mičích květů na váze se sice získá, ale plody povstalými z vajeěníku pestíků 
samičích - -  „pecičkami" — jakkost chmele znešvařuje.

Z příčiny, že se vyvinuje na keři chmelovém buď pouze bezcenný samčí 
neb pouze samičí květ, nazýváme chmel rostlinou dvojdomou, čírn i pěstování 
samičího keře umožněno jest*).

V Čechách nabývá chmelařství světoznámé pověsti se těšící stoupajících 
rozměrů; tak v ř. 1882 dle našeho osvědčeného statistika dr. J .  Beruata za
ujímá již plochy 8930 hektarů a zvětšila se téměř o polovinu v 10 létech, 
neboť r. 1873 obnášela jen 5758 hektarů.

Jako ve všech odborech lidského vědění a působení, i zde snaha vše
obecná ke zdokonalení pěstování révy chmelové úspěchy jest korunována, a tu 
zprávy „Hopfeubauvereinu" německého velmi zajímavých dát poskytují, na nichž 
zejména z Čech 20°jfí pozorovatelů**) podstatným podílem přispívají k roz
řešení důležitých otázek, týkajících se půdy, hnojení, kultury vůbec a pozorování 
pochodu vzrůstu a okolností je provázejících. Mimo z čech účastní se užitečné 
snahy z jiuýcli zemí Štýrsko a Korutany (6'6°l0 pozorovatelů) a Švédsko (3*3°/0).

Na slovanské Rusi, odkud vlastně vešla v pohanských dobách známost

*) V Rakousku (dáta z r. 1879) zaujímají Cechy 8 plochou 6680 hektarů první místo, 
pak následuje Štýrsko 1111 hektarů, Horní Rakousy 667, Halič 485, Morava 100, Bukovina 
52 a Korutany 34 hektarů. V Čechách pěstován chmel již v 10. a 11. století a v 16. slynul 
v Evropě již výtečnou hodnotou. Žatecký chmel jest dnes dosud nejlepším chmelem v celém 
světě a průměrněvsklizi se toho znamenitého zboží 24000 ctů ročně. V nepříznivém roce 
1869 načesáno v Čechách pouze 12000 ctů, avšak může dostoupiti sklizeň až 120000 ctů!

V posledních letech byl žatecký chmel nejdražší (průměrné počítáno) za vídeňský 
cent r. 1860 256 zl. 21 kr., 1861 za 290 zl. 39 kr., 1867 214 zl., za lehký cent (50fcjp 
r 1877 277 zl. 20 lir., 1883 za 238 zl. 35 kr., nejlacinější pod 100 zl. jen 3krát od r. 1857 
do 1883, a sice r. 1857 za vid. cent 91 zl.,.r. 1868 99 zl. 13 kr., r. 1875 za 93 zl.

**) Celkem jich jest 30, mezi nimi Čechové v ohoru chmelařském dohře známí, ře
ditel Em. Kle tečka z Lovosic a učitel Fr. Bůžek z Rakovníka.



fhmelení sladiny. Anatomie Šistice chmelové. 333

chmelaření k západu, dnes však odtud povznesení přijímat! musí, velmi úspěšnou 
činnost rozvinují (zejména naVolyňsku a Česko-Dubsku) usedlí tam Čechové*) 
pěstující ze žateckých sazeuic chmel jakkosti zcela dobré a  dosáhnou také do- 
jista kýženého účele pěstováním pečlivým.

Obr i 76. C h m e l  z a m l č í .  a lodyha 8 listy 3- až Slaločnými, dlanitc žilnatými, na okrajích pilovatými, b stopku 
s kvAiy nedoepélýml e. Z páidi listu vynikají ripooky červené neb zelené, pak kvéty na počátku nvčtl© zelenavé 
neb žlutozelené uspořádány v Mstících (hlávkách) a obsahující paštiky o čnélce dvoudílné, d, e, f  k v ě t  s a m i č í  

d o a p é l ý  ( d  itopka Mstice, e kalicli / hlavni čásí Matice b  četnými listeny).

Anatomie Šistice chmelové**).

Bezcenným přívažkem šistice pro nas jsou části chmelové: stopky, úlomky 
lodyhy, rípovky a listy lodyíné.

Vlastní hlávku (dospělý kvét samičí) tvoří 4(J až i více uež 60 listenů 
kolkolem osy umístěných, jejichž spodek záleží z ó temně zelených, téměř ko- 
žovitýclr malých lístků v kališních. Každý listen jest na spodině své po jedné

*) Dr. Ot. Pech a ředitel Doubrava platných zásluh o chmelaření na Ttnsi si získali.
**) Dle „Nový Poupě" II. díl stí*. 160.
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straně komoutovitě stočen, v kterémž záhybu pestík se nachází. Osa či vře
teno chmelové vyniká zvláštním útvarem svým, neboť jest mnohokráte kuleno- 
vitě zprohybáno a k tomu podélně rýhováno a četnými šedými chloupky po

rostlo. V dobrém chmelii nalez
neme vždy pestíky zakrnělé a 
zvrastělé (vyschlé) barvy žlu
tavé; plody z Části dospělé a 
zralé musí býti vzácný.

Moučka chmelová, nejpod
statnější to část šistice,, obsa
hující všechny cenné součástky, 
skládá se z pramalých, na po
hled kulatých tělísek či zrne- 
ček barvy zelenožluté, žluté, 
světle oranžové, až temně oran
žové; v starých chmelech má 
barvu hnedožlutou až hnědou.

Každé zruečko jest malou 
žlázou rostlinnou, která jest slo
žena z většího počtu bunic, na
plněných libě páchnoucím bal- 
sámem, chutě hořké. Žlázy ony 
mají tvar různý, vejčitý, kuže
lovitý, kulovitý a p. Nejčastěji 
se vyskytuje tvar znázorněný 
v obr. 178. F  (250krát zvět
šeny), skládající se ze svrchní 
zakulacené ( f i  a spodní zúžené

O b r 1 7 7 - Chm el s a m c i .  Květ shledáme v latách z ililabí listA , r9x í i /  i i
(temnější barvy a menších rozmérfl samičí rostliny) vzíůstajfci, ( f )  C f tS t l  | K ftZQ R Ž IŠ Z E  O DftiCQÍl
vnaiiAÍ bcltnl.it ..l«UnMnKAn   I---------------- Z.* • . i  . '  m _«  ̂ v .

  Jest pokožkou složenou z cel
ných bunic stlačených. Moučka 

chmelová umístěna jest hlavně na vnitřní straně listenů a jmenovitě v okolí 
pestíků zakrnělých.

Obr. 178. Č á s t k y  š i s t i c e  *  h m e l o  v é- A  stopka. B vřeteno,
C  listen, D  prftřez plodu ■ kelem •pirnlcí stočeným, E  plod opatťeaý 
oplodím nahnčdlyin, F  zrnko moučky chmelově. —  Plody jsou na 

obraze Skřete zvětšeny.

rostlinný, bílkoviny, volné kyseliny ústrojné 
nerálné.

Chemické součástky chmele.

O úkolu a tedy i o vlast
nostech součástek chmele dosud 
nemnoho s určitostí se dá pově- 
děti, i soudíme hlavně jen dle 
účinku na důležitost této druhé 
suroviny pivovarské.

Nejdůležitější součástky 
jsou ouy, jež v sobě chová 
moučka chmelová: olejíček či 
silice, látky hořké, pryskyřice 
chmelová a pak třísloviua (hlavně 
listenů, vřetena). Mimo to na
cházíme v chrněli ještě jako 
vedlejší součástky klovatinu, 
cukr, alkaloid lupulín, barviva 
(zelené, červené a žluté), vosk 
a posléze soli ústrojné i mi
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Kazdy chmel pak obsahuje více než 2 0 ° buničiny a dle suchosti 
10—17%  vody.

1, Silice chmelová jest kapalinou řídkou, barvy zelenavé, žlutavé, světlo- 
žluté, temně žluté, oranžové aneb hnědožluté, vůně příjemné „chmelové". Pří
chuť silice jest slabě hořkou, požita neomamuje, hutnota činí 0'91, těká již za 
teploty obecné, při 112° R, počíná vříti a mění se rychle v páry. Ve vodě se 
rozplývá v sledech (1 č. ve 600 č. vody) i v líhu, v étheru, v olejích mastných 
a v petroleji se snadné rozpouští. Dobrý chmel obsahuje 0 8 až l°/0 silice.

Silice rozplývá se z části v sladině za chmeleni, z Části ale prchá spolu 
s parami vodními. Dokonale ze sladiny ji  nelze vypuditi i sebe delším vyva
rováním a mladina i pivo obsahují tudy silici — čímž vůně aromatické (ko- 
řenné) nabývá*).

Na vzduchu účinkem kyslíku houstne nabývajíc barvy temnější a reakce 
kyselé. Ve chmeli děje se změna nevýhodná ovšem rychleji, kdy přístup vzduchu 
plně uvolněn, a tak okysličením jedné součásti silice mění se tato na kyselinu 
valerovou, vyznamenávající se odporným zápachem po sýru. Charakteristickou 
známkou starého chmele jest zápach po valerové kyselině.

2. Pryskyřice chmelové nalézá se v dobrém chmeli alespoň 15% a jest 
to smíšenina více druhů. Z roztoku lihového vyloučena jest hmotou bělavou, 
po krátké době žloutnoucí. Ve vodě se rozplývá za vlivu silice chmelové, cukru 
a j. látek ve množství pozoruhodném za varu, chladem se vylučuje část značná. 
Účinku vzduchu vydána ztrácí na rozpustnosti své. V líhu, étheru, sírouhlíku 
a petroleji snadno se rozplývá.

Pryskyřice chmelová rozpouští se ve sladině v značné míře, Část vylučuje 
se za chladu ua stokách s kaly. Část v roztoku setrvavší působí blahodárně 
v kvašení, umírňujíc je, čímž přispívá k stálosti výrobku. Přítomnost je jí jest 
také na újmu vzniku a vzrůstu kvasidel cizích**).

3 O tříslovině chmelové nevíme téměř ničehož, poněvadž u vidu čistém 
nebyla dosud vyloučena. Důležité této látky chová chmel v sobě průměrně 
5% . Tříslovina rozpouští se ve sladině, podporuje zčeření se várky, srážejíc 
bílkoviny a zbavuje tím pivo z velké části nebezpečných sloučenin, stálost a 
jakkost jeho ohrožujících.

4. Hořkých látek v chmeli obsaženo několik, z nichž jediná zevrubně 
Lermerem probádána***). Lermerova hořč krystaluje kosočtverečně. barvy bílé 
a nehonosí se stálostí, žloutnouc na vzduchu (zpryskyřnatí). Ve vodě se ne
rozplývá, však v ostatních rozpustidlech: v líhu, v étheru, silicích, benzolu, 
chloroformu, sírouhlíku atd. se rozpouští; tyto roztoky jsou hořké chuti. Roztok 
lihový červení lakmusový papír, i jest tato látka vůbec rázu kyselého.

V starém chmeli lze méně této krystallinické kyseliny konstatovati než 
v čerstvém

(Etti shledal ve chtueli hořkou látku krystallinickou, velmi hořce chutna
jící, ve vodě dokonale rozpustnou. Hořké látky z chmele rozplývají se v sla
dině vroucí a udílejí j í  hořké příjemné příchuti, jež pak při pití piva předem 
na jazyk a pak jako posilňující prostředek v zažívací ústrojí nase velmi vý
hodně působí ý).

*) Přidává se za tou příčinou (ke zvýšení vůně) chmel nevyvařený do kádí při kva
sem neb do piva v ležáckých sudech za mírného kvašení.

**) Pryskyřice jest též příčinou zjevů zevnějších na kvasící mladině, tvoření se tak zv. 
krouženkň a tudy pokrývky vůbec.

***) V posledním čase potvrzuje výsledky Lermera dr. Bungener. 
f) Na chladnici se vylučuje značný podíl těchto sloučenin, jež i příčinou jsou hořké 

příchuti kalů.
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Z ostatních součástí rozplývají se při chmelení v sladině alkaloid, Ho- 
vatina, soli ústrojné a neilstrojné, barvivo *) a látky e.rtraktivnéjež vesměs mají 
důležitost podřízenou. Alkaloidu přičítá se narkotický účinek piva.

Buničina zůstává nezkrácené zachovala ve vyvařeném chrněli.

O posuzováni hodnoty chmele.

Sládek každý nejlépe učiní, aby dovedl chmel co surovinu vhodnou po- 
suzovati, když osobně o vlastnostech originálů na místě se sám přesvědčí a si 
je  vštípí; neboť lze jen dobrým cvikem dlouholetým k posudkům platným dojiti.

Zkušenost nás učí, jak ohromné podvody se páší při vysoce značných 
differencích ceny tržní mezi jednotlivým zbožím z té neb oné krajiny, a již 
sama číslice sklizně ku př. žateckého chmele (případně r. 1882 v množství 
24090 metr. centů) svědčí, že produkce daleko nestačí poptávce po tomto nej
ušlechtilejším chrněli, a tu podvodně tisíce centů jiného chmele jako žatecké 
zboží zaplaceno a svařeno bývá!

Neznalost a nesoudnost o hodnotě chmele se strany sládků jest příčinou, 
že podvodům nejobsáhlejším do kořán dvéře otevřeny! Kdo měl příležitost 
poznati jakkost původních chmelů, nebude lpěti ani tak úzkostlivě na „žate- 
ckému a s výtečným prospěchem svaří bezvadné a cenné chmele Ouštěcké, 
Štýrské, Polské (i Bavorské).

Z vlastní zkušenosti přesvědčil jsem se za pobytu svého na Moravě, že 
dobrý moravský chmel úplně dostačil k výrobě piva s bezzávadnou hořkostí. 
Mnoho-li takových ano i špatnějších chmelů svaří se pod firmou žateckou za 
drahé peníze!

Zde doporučuje se co nejlepší a nejsprávnější prostředek ku poznání 
a dosažení dobrých hodnot přímo od rolníku chmel kupovati **).

Jakkost chmele rozhoduje a ne vždy místo, kde vzrostl, k čemuž dokladů 
nesčetných; tak mnohdy krajský chmel žatecký***) lepší než okresní nebo 
městsky; ano jsou ouštěcké chmele, jež se vyrovnají dokonale nade vše hledá- 
néinu zboží žateckému, ač nelze upříti, že chmel žatecky všeobecně první 
místo zaujímá.

V následujícím podávám výtah práce pečlivě sestavené drní. Rich. Braun- 
gartem, směřující k návrhu, jak chmel při koupi posuzován býti má:

1. Stupeň suchosti jest důležit proto, poněvadž zboží nevyschlé lehce se 
zahřeje a nastalou fundamentální změnou chmel podléhá zkáze. Nejlepší zna
mení suchosti chmele jest suchost vřeténka. Spisovatel kárá, že ku př. v No- 
rimberce nalézá se na 100 sušíren a siříren, na něž se producent spoléhá, 
dodávaje jim vlhký chmel, jenž, než na takovou sušárnu přijde, obyčejně v žoku 
zahřátím béře pohromu, byť i ne vždy plnou, tož přece závažnou.

*) Nékdy druh chmele zvlášt citelně zbarvajc sladinu na úkor tóniny základní, ač 
to jen v řídkých případech shledáváme.

**) V r. 1879 vystavil v Praze velmi dobré chmele „spolek pro pěstování Žateckého 
chmele se sídlem v Holešovicích11 (obcí Cbráštan, Kněžovsi, Holešovic, Lišan, Milostína, 
Pavličína, Olešné, Přílepu, Rakovníku aZderaze). Spolek tento (jenž hojné podpory zaslu
huje, i povšimnuti k následování) založeu k účelu podporování se vespolného při pěsto
vání chmele i při prodeji a zároveii poskytuje sládkům dostatečnou záruku za pravost zboží. 
Po čas jeho trvání byly chmele spolkové odměněny stříbrnou medaillí v Norimberce (r. 1877) 
a v Praze bronzovou (r. 1879). Kéž by sládci nahlédli konečně svůj i zemědělství prospěch 
nakupováním od pěstovatelů samých!

™ j Zatecký chmel roztřidují die vzdáleností od města Žatce na í. městský, I[. okresní 
a III. krajský. Známe chmele krajské z okoli Kouňovat Solophk atd., jež se vyrovnají 
úplně nejlepším chmelům okresním a městským, a i na nejzazšim kraji rostlé chmele 
Schwarzenbergské v Srbči u Máece shledali jsme výtečných bezvadných vlastností.

Na výstavě r. 1879 obdržel oustěcký chmel p. Kratochvíla z Lounek první cenu a 
rozhodně předčil městské zboží žatecké.



Sova.3ta.Va Clllazoní mladiny (zp -ů so T o -u . I n ž e r v ý - r a  K o n r á d a : S i m . m e r a ) .

Mladina vcerpana do ládě slevací f, kohoutem x popouští se pres chladič otevřený. Schlazená mladina z chladičo - 
veho povrchu splývá v žlábek d, odkudž se převádí k filtrování v centrifugy a. Kád b slouží k usazení silně 
zpěněné čisté a schlazené mladiny. Kladkostrojem g vyzdvihne se vnitřní buben, aby kčistění jeho i vřeten centrifug 
v čas potřeby pristoupiti se mohlo. Kladkostroj je s t zřízen, že stačí pro obě centrifugy, js a  zavěšen na pohyblivou kladku.

B jest potřebná transmisse k převodu síly k pohybu centrifugy potřebné.

f kád slévací, x výpustný kohout, d žlábek shromaždovacl schlazené mladiny, g kladlo stroj. Nad žlábkem d po
staven protiproudný otevřený chladič, pod nim nalézají se centrifugy, z nichž na obraici jedna s příslušnou trans- 

missl zobrazena. Za centrifugou jest umístěna druhá kád slévací pro čistou a schlazenou mladinu.

mikuiuyiiii



Posuzování hodnoty chmele. 337

Nejlepší zařízení k usušení chmele nalézáme ve Virtembersku a v Polsku 
(Neutomyšl), v které poslední zemi ušlechtěným pěstováním žateckých rév vzrůstá 
chmel ua mocného soka chmele žateckého.

2. Integrita hlávek jest důležitá proto, poněvadž moučka lépe se uscho
vává a z hlávek celých že se dá souditi na původ chmele a že lze seznati, 
zdali stupeň suchosti nepřekročil meze. Nejvíce rozpadlých hlávek připadá na 
chmele sušené uměle (v sušíruách) a pak siřené a lisované (zejména anglické). 
Takové mají 20—30, ba 50—GO—80°/o rozpadlých šištic. V anglických chme- 
lích jest vůbec těžko vyhledati jednotlivé hlávky celé. Dobře zachovaný při
chází houževnatý americký chmel, který jest skoro „kožený".

U belgického chmele (i lisovaného) nespatříme skoro ani jednotlivých lístků.
Nezralé chmele udržují lístečky houževnatěji.
3. Čistota. Šištice nemají byti pohromadě (v kytici), nýbrž jednotlivě utr

hány, čisté, bez listů, úponků a t. d.; stopky nemají býti delší 1j„ až 1 cm; 
tam, kde umějí skvěle česati chmel „na váhu", ponechávají jednotlivým stop
kám i 5 až 7 cm délky. Zatec vyznamenává se délkou stonku 4 až 6 cm, což 
činí na váze as 2—4 kg a vadí i jemnosti chmele, ano může míti i při sva
ření škodlivé následky. To jediné jest při chmeli žateekém, že alespoň lístků 
atd. pečlivě zbaven bývá.

Špalt, Virtembersko, Střední Francko a Neutomyšl namnoze velmi pe
člivým česáním se vyznanienávají. V Hallertavě (ne všude) bývají i celé ky
tice pohromadě. Nejhůře znečištěn listy, stopkami atd. ponechává se chmel 
v Lotrinsku.

4. Uzavřenost hlávek. Jemné chmele nabudou při žokování opět uzavře
nosti hlávek, již kontrakcí způsobenou při vysýchání na půdě (ztrátou vody 
vegetační) byly ztratily. Jsou též druhy chmele, při nichž rozevřenosť jest 
jich znakem.

Velmi krásně uzavřenými hlávkami vyznamenávají se chmele Žatecké, 
Kiudiugské a Hallertavské, méně Špaltské a Virtemberské a ještě méně Hei- 
decké; Neutomyšlské upomínají pěkně uzavřenými hlávkami ua originál 
Žatecký. Všechny střední druhy, jmenovitě ony s velkými hlávkami jsou 
rozevřeny.

5. Stejnost ve velikosti, formě a  v barvě.
a) Nestejný material poukazuje na zboží připravované t. j .  míšené.
b) Velikost a tvar hlávky jsou krajinách, kde chmel se kultivuje, dosti 

konstantní.
S přibýváním velikosti hlávky ubývá je jí kvality.
Různosti jeví se jen u rév nově založených, jež svým časem přecházejí

v původnost.
Nestejnost v barvě přichází různé, ku př. výrazně ve dvou barvách atd. 

Strakaté hlávky vyskytují se ve všech produkujících zemích a povstávají buď 
poraněním, způsobeným převrženými tyčkami, nebo pocházejí od nemocných 
rév, jakož vyskytují se bez viny producenta rovněž za nepříznivého počasí 
při sušení. Strakaté hlávky, jež možno roztříditi na 2 neb 3 i více druhů, oprav
ňují k  podezření, že bylo smícháno více různých druhů chmele.

Pěkná hlávka nesmí býti příliš veliká, ale pěkně uzavřená a tvarem
přibližovat! se více elipse či vejci (hrušce) a musí býti kompaktní.

Takové nalézáme v Žatci, Špaltu, Kíndingu, Hallertavě, a Aischgrundu, 
částečně u chmelů Virtemberských a Badenských a u některých z poloh 
Elsaských.

6. Velikost a rozčlenění hlávek:

1. Velmi malé, když jsou menší než . 15mm.
2. M alé ...................................................... 1 5 - 2 0  „
3. Střední .  .................................  20—30 „

Kruiilka p r á c e .  Di) V. 43
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4. V e l ik é ............................................  30—40 mm.
5. Velmi v e lik é .................................  40—50 „
6. Přespříliš veliké ......................  50—60 „ a více.

Možno ovšem ještě rozeznávati střední stupně „středně" veliké atd.
Dále potřeba zjistiti procenta velikosti (15°/0 velikých, 5%  malých atd.).
Velikost 5 hlávek jest dobré kriterium, ač ne ve všech případech jisté.
Poloha Žatci nejbližší vykazuje průměrně délku 28—3 0 mm, okresní 32 

až 33 mm, krajský 35—36 mm.
Quštěcký červenák 30—40 mm, zeleňák 28—32 mm.
Špaltský 25— 28 mm, v zemi 26— 30 mm, a nejzazší 33—34 mm.
Hallertavský lepší druh 28—33 mm, špatnější 32—36 mm.
Kindingský tržní 15— 25 mm, venkovský 22—26 a 24—30 mm.
Virtemberský vykazuje velkou různost.
Badenský od 30—50 mm.
El saský 34—60 mm. Neutomyšlský různě, staré révy 30—34 mm, zave

dená Žatecká sadba 33— 42 mm, Amerikánský a Anglický od 28—62 mm, po
slední má hlávky úzké, kdežto Americký široké.

Velikost hlávek slouží jen do jisté míry k posouzeuí hodnoty.
Nejušlechtilejší chmel světa jest Žatecký. Hlávky jeho jsou průměrně 

28— 30 mm dlouhé, k němu se družící a přibližné hodnoty jest chmel města 
Špaltu a vnitřní polohy, hlávky jsou o něco menší; Kindingský jest rovněž 
velmi dobrý chmel, hlávky mají pouze 1j2—2/3 velikosti Žateckých. Dále 
v pořadí dle hodnoty přichází Virtemberský, kterýž jest skoro téže velikosti 
co Žatecký.

Rozčleněním hlávky vyrozumívá se vzdálenost větvení na vřeténku, z větší 
neb menší vzdálenosti možno uzavírati na kompaktnost hlávky, vzdálenost 4 mm 
jest rozvětvení veliké, při 2 mm jest hlávka kompaktnější.

7. Tvar hlávky jest velice rozdílný a uvádí se 16 způsobů. Elipsovitý 
tvar jest rozšířen nejvíce na kontinentě Evropském a v Spojených státech sev. 
Ameriky. Nejčistší forma eliptická jest u Žateckého městského, Špaltského 
a Virteroberského.

Anglické chmele vyznamenávají se hruškovitým tvarem.
Kulaté hlávky (kde rozměr šířky a délky differuje jen o 1—2 mm) na

lézáme u chmele Ouštěckého (zeleňák), pak u malého Kindingského, částečně 
též u chmelů hornorakouských, ruských a švédských. Cilindrické (válcovité, 
ony, jež délkou se vyznamenávají) hlávky má chmel Altmarkský, Elsaský, Středo- 
francký, Virtemberský, Badenský atd.

8. Barva  chmele čistě zelená značí spíše nezralost (předčasné česání), 
což uvážiti dlužno, a zalíbení sládků zde jest pochybné.

Hlavní tónina barvy má býti žlutavá přecházející v zeleň. Zarudlosť na 
tyči, označující se hlavně toninou oranžovou, povstává částečným přezráním 
chmele.

Siřením nezmizí neškodná zarudlost (na tyčce způsobená neb zboží dobře 
zralého), za to však zmizí siřením škodlivá změna zanidlosti na půdě (špatným 
opatrováním při sušení) a chmel jest k nepoznání. Zarudlosť půdní (až zhněd- 
nutí) jest vyloužitelná a barví pak mladiny, což při bledých pivech z tohoto 
stanoviska dobře sluší uvážiti. Siřením vůbec nabývají hlávky homogenní (bez 
odstínů) barvy, což jest podezřelou známkou.

Siření chybných chmelů jest velikým podvodem. Za chmele, na př, na
půdě zkažené a siřené, upotřebí-li se, zaplatí se sumy nesmírné, což jest za
jisté škodou pro kupce velmi citelnou.

9. Lesk hlávek. Pravý lesk hlávek poznáme, když čerstvě načesaný chmel
rozložíme na kus čistého papíru a necháme jej ve stinném, suchém a prachu- 
prázdném místě 8 až 10 dní ležeti, po kteréž době objeví se nám hedvábný, perle-
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ťový lesk, jenž nedá se s leskem zboží obyčejného an i porovnaii. Angličané 
právem kladou lesk zboží nad barvu.

Nejlepší zařízení na sušení chmele má Virtembersko (zejména poloha 
Tettnangu a Rawensburgu). Ostatní země daleko pokulhávají a zejména dotýká 
se spisovatel bavorského chudobného zařízení, kteréž ku škodě producentů 
i konsumentň dodnes jest zavedeno; sušíť se prostě, kde možnoI

10. Vůně jest nejvážuějším článkem při posuzování, a sice musíme hleděti 
zejména 1. na sílu a intensivu a za 2. na jakost a druh vůně. Nejušlechtilejší 
vůní vyznamenává se městský Žatecký (v každé 4., 5. až 6. hlávce); táž vůně 
shledána i u Ouštěckého červeůáku; z chmele Blat (panem Gůttermannem spis. 
zaslaného), pak u Špaltského shledána teprve sušením (vždy v 15., 20.— 30. 
hlávce). Ostatní chovají skrovňoučké stopy vůně cibulové.

Originelní anglický Kent-Goldingsky chmel vyznamenává se jemně ko- 
řennou vůní.

Ostatní skupiny vydávají vůni mimo účinně líbeznou i pochybnou (buď po 
cibuli a česneku anebo po sýru), mnohdy za Četných odstínů. Americké chmele 
mají vůni sladkokořennou, sloučenou s jahodovou (neb vůní melilotovou), Lotrinský 
chmel ovocnou.

Vůně „ valero vá“ nastává v chmeli po 5—6 měsících. Starý chmel jme
nujeme ten, jehož silice zpryskyřicovatěla.

11. Stopky. Náhled, že by jemné stopky byly charakteristickou známkou 
jemných chmelů, není správným. Tak máŽatecké zboží relativně silné stopky 
6—8 mm, Špaltské oproti tomu 5— 6 mm.

12. Listeny. Velmi důležité pro rozpoznání původu chmele jest pozorování 
rozměrů listenů.

Pozorováním chmelů (as 300 druhů spracováných) shledány následující 
rozdíly:

Jemné chmele vykazují délku 13 mm, lepší střední 19— 20mm, střední 
hodnoty skrovnější 22-—2tí mm a nejskrovnéjší 24—30 mm.

Nejkratší listeny mají jemné polohy Kindingu (13— 14 mm), pak Špaltské 
(vnitřní rozloha 14— 15 mm), Žatec (nejblíže města 15— 15 5 mm), nejiepší 
krajské Špaltské (16 mm), Žatecký krajský (17— 18 mm), Ouštěcký červeňák 
(15— 16 mm, vlastně průměrně 15'5mm), Hallertavský (17— 19 mm), virtemberský 
(17—20mm), neutomyšlský (17— 19mm), elsaský a středofraucky (17— 20mm), 
anglický různě (18— 19 mm, u hrubších 24— 28 mm), belgický (20— 22 mm), 
americký různě (lepší 20— 22 mm, hrubé druhy 27, 28 až 29 mm), a ruský 
(mimo nově kultivovaný ze Žateckých rév, jenž náleží k dobrým středním 
chmelům, 27— 30 mm).

Bále shledáno, že délka listenů není v aritmetickém poměru k délce hlávky, 
ale že u relativně malých hlávek mohou byti relativně velké listeny a naopak.

Čím listeny jsou v poměru k délce hlávek větší, tím hrubší a prázdnější 
jest chmel.

13. Vřeteno jest při posuzování důležitou částí, kdy jednotlivé krajiny 
typicky ráz vřeten vykazují.

Vřeteno jest vždy silnější než stopka.
Suchost chmele výtečně rozsouditi můžeme dle křehkosti neb vazkosti 

vřeténka, i plíseň na nich dobře shledati možno.
4. Plody. Výškou percenta nalezených plodů zmenšuje se jakost chmele. 

(Pestíky zakrnělé a svraštělé nalezneme v každém chmeli).
Ušlechtilé kontinentální chmele chovají málo zúrodněných hlávek; tak na př. 

u Žateckého nalezneme pouze 0 5%  (dle váhy) plodů, u lepších Špaltskyeh 
1% , u skrovnějších a u Hallertavských 1*5— 2% atd., u středoevropských až 
8— 10%. U amerických a anglických chmelů jest 80—90%  veškerého květu 
zúrodněno, a tak nalezáine i u nejjenméjších vychodo-kent goldinských chmelů

43*
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14, 18 až 22°/0 plodů; sládek platí tudy v případě takovém až l/s zboží bez 
positivního účelu, nepřihlížeje ani ke škodlivosti plynoucí z toho pro výrobu.

15. Chut. Ze hořkost piva ze žláz moučkových pochází a že jest kvali
tativně různou, jest známo.

Nejjemnější, nejmírnější hořké látky chová těch několik set centů Kin- 
diugského chmele (na hranicích stř. Frank a Faleska), jehož vlastnost čeřivá 
a konservující jest rovněž tak jemná, pročež upotřebuje se ho co přísady 
( ’/5— Y?) ke zboží jinému.

Mimo Kindingský vyznamenává se nej měkčí a nejrychleji mizící hořkostí 
chmel Špaltský (z lepších poloh).

Intensivnější a mnohem déle na jazyku setrvávající hořkost vyvinují nej
lepší a lepší chmele Žatecké. Hořkost ta jest vysoce jemná, velmi ušlechtilá 
a příjemná.

Lepší Hallertavský (Bavory), Fraucký, lepší Virteinberský zaujímají v účinku 
černém a konservujícím místo z nejpřednějších; zejména Hallertavský (za 
hořkosti poněkud hrubší) a Virtemberský při vůni méně cibulové má intensivní 
specifickou, na jazyku houževnatě se udržující, aromatickou, kořeuuou, hořkou 
(některé druhy také drsnou) chuť. Všechny vyznamenávají se tím, že piva jimi 
chmelená připomínají, jako by byla parfumovauá, voní totiž podobně jako 
chmel sám.

Při zkoušce nejlépe 2 až 3 listeny se zakrnělými pestíky ochutnati (neb 
moučku).

Dle druhu a jakosti chmele shledáme chuť od nejjemnějšího odstínu až 
k divoké, kašel vzbuzující hořkosti.

16. Moučka. Lupou (s 12 až 13násobným zvětšením lineárním) pozoru
jeme, zdali moučka, tato nejcennější a nejvážnější část chmele, jest plnou, 
zbubřelou, kulatou, vyvinutou, křišťálovou, živé lesklou, při dobré, zdravé barvě 
(světle žlutá, přecházející do zelena), či naopak, je-li žlutá bez zeleného od
stínu, nebo, když již poškozená sušením neb stářím, pak oranžová, suchá, 
svraštělá, matná, nejasná atd.

Obsah moučky kolísal (při zkoušce 300 chmelů) od 4 až do 22°/0 dle 
váhy. Podlý chmel má méně 8°/0 moučky, výtečný 12 až 16°/0-

17. Stopa rozpůlené hlávky rozetřením způsobená na bílém papíře objeví 
se žlutozelená, červenavě poprášená, více méně olejovitá nebo pryskyřičná, kterouž 
pozorujeme, zdali jest čistou (kdy chmel bez parasitů zvířecích a rostlinných), 
zdali olejitá, zdali a jak mnoho pryskyřičná, což jest zejména pro určení stáří 
chmele nejen jednoduchou a pohodlnou, ale i jistou zkouškou.

18. Hmat. Lepší druhy chmele jsou na ohmat více méně uprostřed mezi 
měkkostí a tvrdostí, jako Žatecké, Špaltské a Halleríavské. Virtemberské jsou 
na ohmat jemné, domorodé ruské tupé a měkké (jsou bez ceny); druhy hrubší 
jsou tupé, tvrdé, čátečně jako jemný, částečně jako hrubý papír.

K tomu musím dodati, že třeba ještě se přesvědčiti, zdali vůně chmele 
neroztřeného, v hrst vzatého nejvíce dobrému lučnímu senu se podobá a ne
rušena ztuchlostí nebo plísní (při nedostatečném sušení plíseň zelená i černá 
hojně se vyškytá), zdali netrpěl za vzrůstu parasity, jež na vývoj, celistvost 
hlávek a na hojnost moučky účinkuje, i jsou tito nepřátelé a škůdci chmele 
hlavně dřcpčík, sněť černá (fumago salicina), manovka (podosphaera Castagnei), 
sněť červená (pavoučkem tetranychus telarius) *).

M. Brejcha upozorňuje na zavedení bujňáku (čepejře) hlavně na Ouštěcku, 
jenž se vyznamenává sice velkou plodností, ale jakost jeho jest bídná.

Rozeznává se hlavně, že na rozevřené (rozčepejřené) hlávce listen nej

*) Zde vývoj moučky na nejmensí míru uveden bývá. Stává se také, že za zbarveni 
hlávek (liěkovítě červené) spadají z keře.
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az
kyseliny solné přikápneme, 

po smrdutých vejcích zapá-

vrchnější delší ostatních jest <a nazván jest „pírkem“J. V zakončení listenu 
tohoto sedí vždy pecka. Listeny jsou tvrdé a hlávka chudá na moučku.

Po pírku a rozčepejřené hlávce lze jej lehce rozpoznati. (Viz obr. 179.)
Chmel siřeny, dokud čerstvý, poznáme již dle čichu ostrého, osoblivého 

kyselině siřičité, dle jednolitého zbarvení celkového a zejména ani stopky jak 
obyčejně tmavších odstínů barvy nevykazují. Nejlépe o podezřelém chmeli 
chemickou reakcí*) lze se snadno přesvědčiti, když dle Griessmayera chmel 
takový vnoříme do překapané vody v baňce 80 až 100 cm3, na jejíž kraj za
věšen papír reageučuí (roztokem olověné alkalické soli napuštěný) a přidáme 
sodový amalgam (ze 100 č. rtuti a 4 č. kysličníku sodnatého) asi 0 1 7  
0-5 gramů a za příčinou vyvinování vodíku něco 
načež povstaly a unikající plyn sirovodík (odporně 
chajíco zbarvi papír černě po několika 
minutách (co sloučenina sírníku olov
natého) **).

Poznání, zda-li chmel siřen, jest 
důležité, když sládek sám si nepřál zboží 
takového a napotom, podvodně když krytá 
jest zarudlost půdní a zkaženému chmeli 
dodá se vzezření bezvadného. Starý chmel 
sice rovněž získá „na kabátě % ale v těle 
— moučka zůstává tmavá, oranžová až 
hnědá a svraštělá, zápachu pak po va- 
lerové kyselme, kterouž nelze ničím za- 
krýti. Lupou lze barvu moučky velmi 
správně posouditi a zároveň rozetřením 
rozpůlené hlávky na bílém papíře cle 
charakteristické stopy ponechané.

Dle prof. Bělohoubka ***) děje se 
ješte porušení chmele následující:

1. Navlhčením, aby na váze se 
získalo. Za tím účelem namáčejí nekalí 
prodavači staré žoky chmelové ve vřelé 
vodě, vyždímají je  a pak jimi pokrývají 
chmel v tenké vrstvě rozestřený; pára 
vodní vniká do chmele, sráží se tu a 
zvětšuje prostou váhu třebas o 20%.

2. Zvětšuje se váha vsypáním jem
ného pisku křemenného (5— 10%).

3. Smícháním chmele nového se starým, ušlechtilého se sprostým, siřeného 
8 nestřeným.

4. Kropí se chmel starý roztokem kyseliny pikrové neb se přímo při- 
vtěluje na prášek utřená sloučenina tato, aby přibylo chmeli hořkosti a v pří
padě druhém aby zdánlivě vzrostlo množství moučky chmelové.

Obr. 179. Chmel lujřiák.

*) Dokud čerstvý chmel utvoří reakci i vložením Čistého stříbrného peníze, zbarví se 
peníz černé následkem povstávající sloučeniny sírníku stříbrnatého.

**) Starší a poněkud obtížnější, ale úplnou jistotu podávající reakci dle Heidenreicha 
lze usporádati takto: V baňce skleněné, náležitě upravené (v tak zvané Wulfické láhvi) vy
bavuje se vodík z vody překapov&né za pomoci čistého zinku a čisté kyseliny solné a pudí 
se do nádoby částečné naplněné vodným roztokem olověného cukru; roztok musí zachovati 
čirost a čistotu. Po té se do baňky plynopudné vpraví několik hlávek chmele podezřelého, 
a je-li siřen, vznikne z kysličníku siřičitého sirovodík, spňsobující v roztoku olověné soli 
černou sraženinu sírníku olovnatého.

***) Zajímavou práci Bělohoubka shledáme o výzkumu chmele strojeného v Cas. pro pr. 
piv. r. 1881 str. 249.
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Kyselina pikrová jest krystallovauá sloučenina ústrojná, barvy citrónové; 
ve vodě se rozpouští, chutná odporně hořce a účinkuje uvnitř těla jako krutý jed. 
Proto nechejme chmel podezřelý vždy lučebně prozkoumati, nežli je j zaplatíme.

5. Znečišťuje se chmel úmyslně listy chmelovými, lodyžuými, úponky 
a odřezky lodyhy za příčinou ■přírůstku na váze.

Ze všeho, co jsme pověděli, shledáváme, jak veliké důležitosti správné 
posuzování hodnoty v sobě chová a při cenné této surovině prováděti se musí 
s největší pozorností a znalostí.

O ukládáni a opatrováni chmele.

Jako jsem poukázal k důležitosti správného a účelného uložení ječmene, 
tak neméně totéž opakovali musím u druhé suroviny cenné a v složeni svém 
ještě náchylnější ke změnám, ano i k úplné zkáze (vždyť víme, jak součástky 
jeho již jen účinkem vzduchu trpí ve vlastnostech svých a prodlením odležení 
dle okolností více a více na jakosti své ztrácejí); každý z nás při porovnání 
čerstvého chmele s ročním (odleželým) již jen z pohledu posoudí veleznačný 
rozdíl, již pouhému oku a čichu se jevící.

Půda (vchmelárnaa) musí 1. na suchém místě býti založena; 2. tmavou 
(je li okénka potřebí, budiž zavěšeno dobře přilehající záslonou); 3. jak možná 
chladnou býti a nejlépe, když patřičným zabedněním a dobrou podlahou prkennou 
ji  opatříme; 4. přístup vzduchu na nejmensí míru uveden budiž, a to jen, by 
občasná ventilace způsobena býti mohla (k čemu parníček ve stropě dostačí 
a případně dveřmi pak společně se provětrati může).

Posoudivše hodnotu chmele v žokách dobře a pevně napěchovaného (ze
jména o stupni suchosti *), při němž vřeténko a stopky se lehce lámou) po
stavíme v chmelárně nejlépe jeden vedlé druhého, a sice v dvouřadech, kdež 
umožňují pak povstalé uličky (sebe užší) přístup, občas přesvědčiti se o stavu 
uloženého chmele, zejména zdali se nezahřívá. Z příčiny té zapíchneme do 
středu žoků dřevěné neb lépe železné roubíky, na nichž zahřátí snadno po vy
táhnutí konstatovati můžeme. Chmele, jež se nám zdají nedostatečněji suché, 
obzvláště po ruce zastavíme a bedlivě budeme průběh v uložení kontrolovali**).

Chmel se zahřívající ztrácí předem lesk, pak se stává barva hlávek tmavší, 
hnědne, až konečně na znamení dokonané zkázy úplně zčerná.

Žel, že nejvíce chmel uvidíme v pivovarech uložený na otevřených půdách 
na pospas účinku vzduchu a paprsků slunečních (tepla), i jest tím povážlivější 
uchovávání podobné nejvýš ueracionalní, vzpomeneme-Ii si teploty půd za léta, 
nadto ještě pod břidličnou neb taškovou střechou!

Již náš slavný Poupě znal předobře cenu správného uložení chmele a 
staral se o to, by hodnotu jeho co možná neukrácenou zachoval zamezením 
přístupu vzduchu, tepla i světla. Poupě olepoval pečlivě papírem (klihem na
mazaným) žoky s chmelem pevně napěchovaným, dobře suchým, a ukládal je 
pak do truhel dřevěuých ua vrstvu řezanky ze zdravé slámy (na 6" výšky 
nastlané). Všechny mezery rovněž vysypával řezankou, jakož i na vrch vrstvu 
přikryl a víko přiloživ obtěžkal kameny (ve váze 2—3 centů). Bylo-li třeba, 
zalepil skuliny na truhle se jevící.

Doznal dobrého výsledku shledá v, že „konservovaný^ chmel nepoměrně

*) Sušení chmele déje se rozestřením na lísky na větrných místnostech za častého 
obraceni, což značné obtížný i časem nedostatečný způsob. Lepší jsou sušírny s použitím 
umělého tepla ovšem mírného zs vzorné opatrnosti. Nemírné usušený chmel béře zkázu, 
moučka zhnědne a přijímá přismaženou vůni.

**) Zejména v čas jarní, jab jsme již podotkli, někdy životní síla se probudí na velkou 
ztrátu v případé nepovšimnutém. Žok podezřele se zahřívající rozřízneme po délce a obsah 
chmelový rozpůlíme, a když potřeba, promícháme (jěj vyvětrajíce a echlazujíce).
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předčil ve vlastnostech nad chmel na obyčejné půdě uložený. R  1879 na výstavě 
v Praze jak roční tak i dvouletý chmel (ze Švarcenberských panství) prostě 
v požehovaných, patřičné uzavřených bednách uchovaný na chladném místě 
nemálo znalce překvapil, jsa výtečně konservováu ve vůni a v barvě.

Difference cen z příčin větší neb menši úrody vyplývající a náchylnost 
ke škodlivým změnám pobádá kruhy odborníků v konservaei nepřetržitých 
pokroků k dokonalosti se domáhati.

Bez připrav veškerých osvědčuje se chmelárna opatřená lednicí (vrchní) 
ve způsobě Brainardova systému sklepů (viz popis těchto), jakož: lisováním*) 
do válců (ze dřeva, papíru neb železa). Lisování provedené obyčejnými šrou
bovými lisy k tomu pořízenými chválí se co dobrá a jednoduchá konservace. 
Yálce dobře uzavřené se uloží ovšem do chladných místností (sklepů). Chmel 
musí však úplně suchým býti a namnoze, připraven-li siřením, ještě se lépe 
osvědčuje.

Obé však dobře, když sládek sám si provádí, neb jakost chmele liso
vaného posouditi jest velice obtížné, a tu spoléhati se musí sládek případně 
jen na soliditu dodavatele. Dále možno přípravou chmele na delší dobu jakost 
jeho zachovati, tak:

a) siřením ve zvláštních siřírnách podobných hvozdům, jichž zejména 
v Německu veliký počet v čas sklizně v činnosti se nalézá. Pod lískami slo
ženými z latí dřevěných, žíněným plátnem potažených (na nichž chmel asi 
20 cm vysoko rozestřen) zapálí se síra v miskách připravená (na 1 metr. cent 
chmele 8 až 5 kg síry) a tvořící se kyselina siřičitá nechá se procházeti po 
4  hodiny. Účinek této kyseliny vrcholí ve zvýšení trvanlivosti následkem slou
čení se s bílkovinami (v nerozpustné stálé sloučeniny) a pak zmírnění vníma
vosti hygroskopické (účinkem na membránu) buněk. Barva hlávek desoxydací 
a povstáním sloučenin bezbarvých**) se zamění v stejný, světle zelený odstín.

Se zřením k tomu, že siřením i chatrnému, ano na půdě značně poško
zenému, f)zarudlémuu chmeli a konečně i starému dodá se příjemný a jasný 
vzhled, tu nejlépe, když sládek sám chmel na delší ležení určený si vysiří.

b) Po posudku dra. Lintnera osvědčila se velmi dobře příprava chmele 
způsobem Nauman-Pohlovým. Chmel lihem postříkaný lisuje se do válců ze 
zinkového plechu.

Piva kořeněná chmelem na tento způsob konservovaným po 31etém ucho
vání nebyla v chuti k rozeznání od chmelených čerstvým ročníkem.

Ano i starý chmel, po sýru valně zapáchající, připravený po způsobě 
Nauman-Pohlově, ztratil po 3 měsících onu nepříjemnou vůni, vyznamenávaje 
se zvláštní vovocnouu ***). Lintner tvrdí, že lihem oživí se zpryskyřičnatělé 
i hořké součástky a že valerová kyselina sloučí se s étherem v sloučeninu vůně 
ovocné, jež při vaření s vodními parami prchne.

c) Přípravou výtažku chmelového (hlavně A. Breithauptem z Hagenavy 
v Elsasku v obchod uvedeného) f).

Z ohledů nejrůznějších (z nichž přirozeně nedůvěra hlavní příčinou) ne
ujal se způsob tento; neboť již naskytující se i myšlénka, jak lehce nedovole
nými náhražkami extrakt zmanipulovati možno jest, od sládků podstatně uvá
žena vzdor přesvědčení, že by jim plynul z toho zisk nemalý pro možnost

*) Přílišné lisování (na př. hydraulickým lisem) Passbender nechválí, neboť míza 
vřeténka a stopek takto vytlačená a ztracená není dle něho na stálost a jakost piva bez účinku.

**) Všeobecně známa jest „bílící" vlastnost kyseliny siřičité naproti barvivům rostlinným.
***) Měli jsme příležitost v Mnichové r. 1880 chmel takto konservovaný poznati. Vůně, 

již vydává, jest intensivní, ale velmi nepříjemná. Dle výsledků výtečných a svědectví tak 
závažného, jakým jest odborník Lintner, nesmíme se tímto odstrašiti.

ý) Již r. 1843 pokoušel se marně lékárník Fodisch v Praze „éther chmelový" v obchod 
uvésti. Později s Breithauptem prof. Selley v New-Yorkn, Schroder a Rautert v Mohuči aj. v.



přesné kontroly při výrobě a i pro zjednání nejjednoduššího způsobu konser- 
vace chmele; nebot extrakt chmelový lze přechovávati v nádobách neprůdušně 
uzavřených bez újmy jakosti původní. Závažnější však jest, že dle zkoušek 
ve velkém při svaření (v Lovosickém pivovaře) dle zpráv dra. Hanamanna ne
osvědčil se daleko co do požadavku, jaký činíme na surovinu chmelovou *).

Průběh práce při vaření a chmelení sladiny.

Jakmile předek a výstřelek pohromadě, přispíšíme si celek (nsladinuu) 
do varu přivésti hospodárně řízeným topením a určitý čas povařiti, za kteréž 
doby i chmelení sladiny se provede.

Průměrně vaří se sladina po dvě hodiny, z nichž hodina připadá na var 
bez chmele, načež dávka chmele vsype se do sladiny (a potopí třeba-li hřeblem) 
a povaří ještě další hodinu**).

Množství chmele i doba vaření dle potřeby a zkušenosti různě se určuje 
a víme jen, že chtíti krátkým povařením zadost učiniti, jakož i povaření dlouhé 
bez míry (tak již po 3 hodiny trvající řídkým případem) spíše ke škodě než 
k užitku hodnoty mladiny přispívá, tak předně na stálosti a čistotě, za druhé 
na chuti a barvě (při čem asi i kyslík vzduchu nemalého vlivu jeví) nepro- 
spěšnou změnu prodělává (nehledě ani k větší spotřebě paliva)***).

Při českých pivech počítáme:
na 1 hl 10° sach. mladiny 0 3 0 —0 4 0  kg chmele 

» 11° „ 0*40—O 50 „
.  12° m .  0*60—0 80 „
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při vídeňských:
na 1 hl 10° „ „ 0*15—0 25 „

b 13° „ „ 0 -3 5 -0 4 5  „
B 14— 15° „ „ 0*55—O-60 „

při bavorských (počítáno na 50 kg sladu a tudy přibližně na 2—2*5 hl 
mladiny 14— 12° sach.):

pro zimní zásobu per hl asi 0 ‘31 kg chmele
« letní „ B „ „ 0 * 3 7 - 0 * 4 3 - 0 * 5 0  „

Čím hutnější mladiny, tíin více tráví chmele, a to nepoměrně ke stupňům 
saccharometrickým jednoho hektolitru. Poznáváme, že piva česká jsou daleko 
chmelenější jiných.

Mimo velikost dávky na stupeň hořkosti piva působí ovšem podstatně 
i trvání chmelení a jakost chmele samého.

Dávno jest známou věcí, že chmel obyčejným způsobem vyvařený nedokonale vy- 
loužen jest f )  a že tedy v sobě chová ještě značnou část užitečných součástek. Český sládek 
Felix  sestrojil s inž. Slámou roztrhavačku hlávek chmelových, aby tak rozdělená šištice

*) 2 0 %  extraktu — 1 0 0 % chmele.
**) V některých pivovarech trvá chmelení méně 40 minut, jinde až l l/2 hodiny, nebo 

se i dává chmel ve 2 neb 3 dávkách, poslední krátce (10—15 minut) před „dáváním** na 
stoky chladicí. Chmel do cizu dáti a jen vařící se mladinu přepouštéti (chmel „zpařiti**) 
považuji za nemístné mrháni, a chceme-li vůni silice mladině a pivu zachovati, učiníme 
lépe, když chmel přímo do kádě při kvašeni nebo do ležáckého sudu pivu přidáme.

***) Pasteur dokázal zkouškami, že vnímavost vroucí mladiny ke kyslíku velikou jest 
(jejž lučebné i mechanicky přijímá) a při kvašení kyslík zase vydává, s čímž i odbarvení 
mladiny úzce souvisí. (Pivo jest bledší barvy, než původní tónina mladiny byla).

Piva z mladin bez míry dlouho vařených jsou barvy temnější nepříjemného odstínu, 
v chuti jemnosti postrádající.

t)  Dr. Schneider uvádí, že po 2hodinném vyvaření ubylo chmeli na váze 33%, po 
3hodinném 39%, po 4hodinném 41%.
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lepšímu a snadnějšímu vytoužení vydána a tím úspora docílena býti mohla. Výkon strojku 
jest nejen účelný, ale děje se i bez vnitřního poškození chmele.

Felix udává značnou úsporu až 18% proti obyčejnému dáváni chmele. Méně dopo- 
ručitelné zdá se nám býti vyvažování intensivní (dle způsobu něm. sládka Deinhardta, jenž 
káže až 50% (!) chmele úspory).

Při opětném vyvarování (upotřebení jií  jednou vyvařeného chmele) s různými ohledy 
a pozorlivostí třeba zápasiti. a) Nedoporučuje se více než dvakráte chmel po sobě; b) mu
síme pamětlivi býti, kde vary za sebou nenásledují, o konservaci chmele vyvařeného, nebot 
obsažené jinak hořké kaly a mladina by přešly v rozklad, zajisté ke škodě naší práce; 
c) nesmíme míchati chmel jednou již vyvařený s čerstvou dávkou, ježto bychom obdrželi 
směs, jež by při upotřebení ani poměrně ani účelně vyhovéti nemohla.

K v&li úplnoBti upozorňujeme ještě na návrh G. Hellera, aby sládek sám extrahoval 
si chmel ke každé várce ve zvláštní příhodné nádobě za intensivního vyloužení.

Průběh práce samé označuje se fysikálnými úkazy, k nimž přihlížejíce 
posuzujeme dosud jen dle nich (ač nejsou vždy spolehlivý) stupen žádoucího 
dovaření mladiny, a proto i stále jsou upomínkou, bychom se p řed em  zajistili 
prací v každém ohledu důkladnou a promyslnou při sladování (hvozdění) a 
vařeuí, abychom při tomto empirickém rozpoznání někdy k našemu (často pozdě 
přicházejícímu) překvapení osudnému nezmýlili se zjevem krásně zceřené sice, 
ale přece (v složení svém) pochybné mladiny.

Zrcadlo sladiny, než dostoupí teploty 65—70° R. na kotli, zůstane tmavé, 
černolesklé hlubokého tónu; jakmile však vylučování bílkovin nastavá v znač
nější poněkud míře, mění se hladina, zhnědne a sladina uabraná v skleničku 
zhlíží se smutné co opalisující kapalina. Klčky bílkovin jsou jako velice jemný 
prášek rozděleny. Průběhem varu slučují se jemné vyloučeniny víc a více u 
větší klčky*)— za hladiny hnědé až černohnědé — jak jest sladina více neb 
méně „lesklá,“ „zčeřená.“ Po přidání chmele vylučují se další bílkoviny roz
pustné, jež účinku varu dosud vzdorovaly.

Když jsme vařili sladinu bez chmele a pak s chmelem určitý čas (tak 
dlouho, jak poměry a potřeby toho kterého pivovaru toho vyžadují), dosáhneme 
patřičné koncentrace odpařením vody a náležitého zčeření mladiny**). Mla
dina nabráua jsouc ve sklenku mezi klčky bílkovin bohaté vyloučenými prohlíží 
plným leskem : v 2— 4 minutách usadí se klčky a zároveň povstalým schlazením 
mladiny opět počne ztráceti lesk, zkalí se (vylučují se částečně hořké látky 
a pryskyřice z chmele vyloužené a pak bílkoviny za chladu nerozpustné).

Neshledáme však často v příznivých a správných mladinách obraz podobný: mladinu 
nabranou zastiňují hojně vyloučené klčky bílkovin, jakoby „zčeření- nedokonalé bylo. Uskro- 
vníme-li však var, tu při ztišeni nabudou jemnější klčky času se sloučiti v hrubši a po
známe ihned, že zčeření jest pěkné (neb lesk mladiny byl jen zdánlivě kryt jemnějšími 
klčky). Jsou i případy, že mladiny ani pak lesku nevykazuji, a přece piva (a tudy v kva
šení) dokonalými se osvědčí. Poznáme také, že způsob vaření působí na obraz sráženi se 
bílkovin, kdy mladiny ku př. dle způsobu dvourmutového na kotli za varu „nepěkně11 se 
čeří (na pohled), po způsobě jednormutovém neb vystirkou na kotli z týchže sladů výtečné 
zčeřeny se zhlížejí, již i za dobu krátkého povařeni (v l/z hodiné) trvajíce tak až ke konci. 
Rovněž mladiny z tvrdých vod výtečně se čeří. Jinak, když vada nezčeření spočivá v po
chybném složení mladiny. Tu nespomůže ani sebe delší vaření, a máme tu nejvíce co činiti 
s mladinami bezměrné „kyselými- , jež bílkoviny v rozpustnosti houževnatě dodrží. V pří
padě takovém ovšem dočká se sládek jen starostí a mrzutostí, kdy dospívá mladina taková 
jen v pivo velmi téžce se čisticí, aneb častěji v pivo kalné, neprodejné***).

Dříve, než dcvařenou mladinu na ehladnice ku vychlazení čerpáme, odděliti 
musíme z ní obsažený chmel.

*) Stává se, že, když mezi vařením sladiny ustane var, klčky shluknou se 2a zmírně
ného pohybu kapaliny do velikosti až vlašského ořechu. Mnohý sládek se zbytečně zalekne 
nezvyklým zjevem fysikálním, na němž má podílu nedbalý vařič.

**) Na hl mladiny počítám při dekokčním způsobě spotřebu 10 až 12 kg dobrého uhlí.
***) Tak na mnohých pivovarech se stalo při vaření sladu ročníku 1882 místy nad 

míru vyrostlého a skytajícího surovinu podlou.
Kronika práea. Dii V . 44
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a) Vpouštěním na ciz, nádobu z pravidla čtverhrannou, kterýž, je-li přímo 
na ehladuiei postaven, z dírkovaného plechu neb pletiva drátěného, železného 
neb měděného sestává a spočívá na nožkách 10— 12 cm vysokých. Chmel vy
vařený zůstává v cizu a mladina protéká na stoky chladicí (chladnice).

b) Vpouštěním na ciz před pumpou a pod kotlem se nalézající. V tomto 
případě ciz, t. j. vlastní plocha propouštěcí, nalézá se v nádobě z celistvého 
plechu pořízené. Dírkované plechy zvlášf vsunuty jsou obyčejně kolmo uvnitř po 
šířce nádoby zevnější a dno tolikéž dírkované zavěšeno k nim tak, že ciz tento 
složeny připouští mladinu cezenou, pod ním se sbíhající, přímo k ssací rouře 
čerpadla.

c) Chválí si sládci (zejména u lehčích 10—11° sach. mladinách) cezení od 
chmele na jalové kádi, jak sládci Vojt. Černý, Macháč a j. doporučovali

Výhoda jest tu ta (mimo úspory pořízení cizu zvláštního), že kaly hořké 
z největší části ve chmeli pozůstanou a tak jen čirá mladiua na chladnici se 
vydává.

Mladina dovařená čerpá se do upravené jalové kádě (plechy cedicí jsou 
založeny) — chmel se osadí hřeblem, aby stejně ležel, a ponechá se odpočinku. 
Rychlejší sázení se kalů uapomáhá zchlazení, a tu bud kropidlein skrovným 
množstvím (na 40 hl asi 1 0 1) studené vody nebo, kde káď s pláštěm dvojitým, 
připouštěním v duty prostor studené vody se vypomáhá.

Ssazená mladina podtrhne se volné a první kalné části vrátí se zvolna 
do kádě; na to popouští se obvyklým způsobem a vydá se na chladnici co 
cezená mladina.

d) A. G. Jeřička a R. Horner navrhovali, aby použilo se zrovna kotle 
k cezení. Plechový cedák neb svazek metel vloží se do žlábku k zámyčce v kotli 
upraveného. Když dovařeno, vyhrabe se oheň případně zbylý, a jakmile se 
mladina ustála (v 10— 15 minutách), popouští se napřed zvolna, pak na „celé 
kolo.“ Svízelem poněkud jest, že poslední část velmi zvolna ztéká.

e) Filtrací (cezením) horké mladiny kalolisem (Galland, Jeřička) neosvěd
čila se mimo jiné i proto, že plaehetek lněných nebo bavlněných používati se 
musí, jež v dokonalé čistotě udržeti nemožno.

Chmel vyvařený a případné horké kaly (v chmeli nebo na stokách chladicích se 
usazující) mají podřízené ceny jako odpadek pivovarský. Potravní hodnota rovná se oby
čejnému lučnímu senu.

Místy míchá se chmel vyvařený do mláta atak zužitkuje se ovšem nepoměrně v ceně, 
avšak Farský soudí, že by chmel jen žírnému dobytku do krmivá přimíchán býti mel.

Jednoduchý způsob zužitkováni jest v přímé cestě jakožto hnojivo. Chmel ovšem se
rozpadává velmi pozvolna a zahntvá teprve průběhem 4 až 6 let.

Obraz chemického složení předku, výstřelku a mladiny.
Vařením a chmelením ubývá bílkovin a přibývá součástek z chmele ve

vroucí sladině se rozpouštějící (viz o těchto na str. 334.).
Podávám složení předku, výstřelku a mladiny vyrobené po způsobě de- 

kokčním (dva rmuty a 1 jalový) *).

*) Dle rozborů vědecké stanice pro pivovarství v Mnichově.
Svařený slad byl dvojí, smíchán dobře a sice vyroben
Sušina obsahovala v procentech: z Uherského ječmene Kezenského j.

dusíku...........................................
neb proteinových látek . . . . .  
popele......................................................

Ve 100 částech sušiny sladové:
e x t r a k t u ...........................................  76 68

dusíku................................. ) . . . . .
nebo proteinových látek v . ,  .

5 C f  :

1-725 1-712
10-78 10 70

1-97 233

76 68 75 07

0-573 0-425
3-58 2-655
1-26 1-268

46 42 46-41
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Výstřelek 
Předek (poslední)

Specifická váha p ř i-f-17 5° C ,. . . 10657 1*0087
Koncentrace v procentech dle Ballinga 16*000 2175

| m a l t o s y ......................10*14 1'48
V procentech ; dusíku................ O'1142 0  0192

mladiny ) neb proteinových látek 0  714 0*120
I popelnin *) . . . .  0 244 0 048

Ve 100 dílech extraktu jest tudy:
maltosy.......................................................  63*37 68*34
d u s ík u ......................................................  0-714 0*881
neb proteinových l á t e k ............... 4 46 5*51
p o p e ln in ...................................... 1 52 2*21
Poměr maltosy k nemaltose v extraktu 1:0*578 0*4G3

Mladina (sespílaná 
a vychlazená)

10558
13*67
8*77
0*0949
0*593
0*217

64*20
0*694
4*34
1*59
0*557.

Chlazení mladiny.

Schlazujíce hotovou mladinu z vysoké teploty varu přizpůsobujeme j i  po- 
požadavkům kvasnic, aby pak rozklad jimi způsobený, jenž přivádí v součástky 
mladiny a tudy i ve vlastnosti je jí podstatnou změnu, byl výsledku konečnému 
na prospěch.

Proto i při chlazení vynasnažíme se přesně vyhověti požadavkům a tak 
svým, zde ještě možným a platným přispěním dovršiti konečnou a řádnou úpravu 
bezvadné mladiny.

Úkol chlazení vrcholí v těchto věcech:
1. aby z mladiny veškeré zneěistěniny (vyloučené bílkoviny, součástky 

chmele atd.) se odstranily;
2. aby se mladina kyslíkem vzduchu co veledůležitého činitele zdaru kva

šeni patřičně nasytila; a
3. konečně aby mladina schlauda sě pokud vlózná na stupen pro způsob 

kvašení normálný.
K dosažení tohoto úkolu dosaváde používá se veskrze chladnic postave

ných ve zvláštní místnosti (chladírně), nádob to rozměrů větších a poskytují
cích veliké plochy odpařovací i schlazovací.

Chladnice jakožto nádoby ploché s nízkým okrajem (16—21 cm vysokým) 
v místnosti volnému průvanu a tudy dostatečnému přístupu vzduchu vydané 
dosud dobře se osvědčily.

V zimním čase mladina na chladnice popuštěná neb vyčerpaná účinkem 
čistého a mrazivého vzduchu snadně se schlazuje; v měsících teplejších (kdy 
vzduch má 5 až více°R.) trvalo by schlazování takto příliš dlouho, i vypomá
háme pak ovšem umělým způsobem (ledem a chladiči soustav různých).

Místo chladírně vykázané má vybráno býti pečlivě, aby, pokud možno, 
sousedstvím kaženo nebylo a vůbec celé okolí zachovávati se mohlo v čistotě 
nejvyšší; jest právě mladina vychlazující velmi náchylná každému účinku zne
čistěného vzduchu**).

Obyčejně pořídí se chladírua nad spilkou, aby mladina přímo sama mohla 
se spílati do kádí kvasicích, beze všeho dalšího čerpání.

*) V popelninách draslo, hořečnatý a vápenatý kysličník, fosforová a křemíková kyselina.
**) Viz výtečnou práci Dr. Em. Hansena „Výsledek pozorování nemocí piv způso

bených houbami kvasničnými atd." „Kvas" r. 1884 str. 420. Vinopalny, cukrovary, rafti- 
nerie líhu, koželužny a vůbec průmysl, jehož odpadky lehké zkáze a hnílobé podléhají, 
nemají v sousedství pivovaru se nalézati — škodíce nejen při processu chlazení znečištěním 
vzduchu, ale případně i v jiných ohledech (kazíce vodu atd.).

44*
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Ku přístupu vzduchu a ke vzbuzení účinného průvanu slouží veliké ja- 
lousie, jež zapuštěny jsou buď po všech čtyřech stranách chladírny ve vyzdě- 
ných sloupech stény, neb alespoň po třech (viz obr. 152. mm), nejméně pak 
po dvou.

Na dlažbě trvanlivé a nepropustné (s dobrým sklonem ke kanálku špin- 
kovému) četné vyzděné sloupky slouží za podklad traversám železným (neb ko
lejím železničným), na nichž spočívají chladnice nejlépe ze železného plechu 
zrobené *).

Chladnice mějte dostatečný sklon k jednomu rohu svému, v němž poří
zeny jsou výtoky na popouštění schlazené mladiny.

Otvory pro odtok, opatřené záklopkami, jsou na každé chladnici dvoje 
(dle rozměrů větších často i více), jeden slouží k odtékání mladiny potrubím 
do kvasírny, druhý pak k smetání kalů hořkých (a vody splašné a k mytí chlad- 
nic upotřebené). Potrubí kalové dělí se podvojně: a) do kadečky kalové ke 
shromáždění kalů; b) opatřena spojkou do kanálů k odvodu vod a splašků.

Aby pokud možno trhání se kalů 
na dně chladnic ssazených zamezeno 
bylo a zároveň i popouštěním vrchním 
nasycení vzduchem se stejnoměrněji 
stalo, pořízeny zvláštní záklopky, z nichž 
jedna z prvních byla myšlénkou Jindřicha 
Husáka **), po němž zdokonalili a změ
nili tento účelný způsob spílání Jeřička 
(obr. 180.), Rack atd. Jsout již i pro
vedeny záklopky tak, že samočinné se 
otvírají a stejnoměrný odtok způsobují 
(ku př. Lippsova a p. ***]).

Rozměr plochy pro chladnici po
třebný snadno si vypočteme, víme-li, 
že 1 hl mladiny s ohledem na průměrnou 
výšku vrstvy zaujímá prostor */10 m3 f).

Chladnice litinové jsou složeny 
z malých plotýnek pevně k sobě sta- 
žeQýc.h a dobře zhuštěných. Chladnice

némn) přiléhající Oakem rukou posunujeme níž a n iie . tytO jSOU lacinější plechových, m ajíce
všechny výhody kovových.

Měděné pro svou rozpustnost (jak prof. Štolba dokázal) se nedoporučují 
a jsou příliš drahé. Pocínování pak měděných ploten Časem se sedře a nové 
s velkým nákladem a mnohou prací spojeno jest.

Zinkové se ani co do trvanlivosti neosvědčily, nad to rozpustností svou 
ukázaly se nadobro neprospěšnými a Škodlivými.

*) Pak-li vfibec dřevo k účelům pivovarnické práce nedostačuje a nevyhovuje, tu 
zvláště na chladnice použito, již co špatný vodič tepla neúčelným, v každém ohledu drahým, 
často velmi drahým materiálem se osvědčí. Vnímavost (nasáknutí) dřeva, záděry, skuliny — 
dočasné porušení vůbec (někdy již v 7—8 letech zahnívá) vyznačuje neprospěch, ano ěkod- 
livoBt dřevěných chladnic. S pečlivostí a promyslností vyrobená a ve svých základných vlast
nostech hotová mladina, nadto lehce se měnící a náchylná k zkáze, nemá přece býti 
vydána za okolností zvláště příznivých (veliké plochy a přístupu vzduchu) několik hodin 
účinku podkladu, jenž všechny příčiny možné zkázy může obsahovati, neb zárodek choroby 
přenáší se pak ze dřeva na mladinu a zaviní kvašeni hnilobné a slizně (letinku).

**) „Kvasu r. 1881 str. 68.
***) „Allg. Zeitschrift f. Bierbr. u. Malzf.“ 1883 str. 400. 

t)  Ku př. 100h l zaujme plochu 10 m3-, má-li mladina ve vrstvě (průměrně) 5 cm na 
chladnici ležeti, potřebí plochy (10 m* == 10,000.000 cms) 10,000.000 ; 5 — 2 000.000 cm1 — 
200 m2 či na l h í ~ 2  m2.
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K urychlenému chlazení velmi dobře poslouží větrák křídlový. Na kolmé 
ose v středu chladnice probíhající (v pouzdře na dně jejím upevněném) na* 
klínována jest hlava se čtyřmi násadami, do nichž dají se křídla větrná vsu- 
nouti a šroubem upevniti. Křídla tato umístěna jsou nad hladinou mladiny na 
3—4 cm a točíce se způsobují vysoce účiulivý průvan (vítr) a tím přičiňují 
velice ke schlazování, odhánějíce páry *).

Praktičtí sládci hřebly chladivými pohyb v mladině působíce přičiňují 
částečně obnovou plochy odpařovací (již též rozčeřením hladiny) k rychlejšímu 
schlazování.

V době, kdy bakterie hýbou světem, píše se velmi ostře proti schlazování 
mladiny na chladnici jakožto přístroji vydaném příliš účinku vzduchu, vždy 
znečistěného různými nižšími organismy, zkázu nesoucími (houbami, bakte
riemi), a zejména výtečný Hansen prací svou poukázal na znečistění tak zv. 
divokými houbami, jež netrvanlivosť a zkalení piv podmiňují a droždí nepotřeb
ným činí. Jest si zajisté přáti, aby badatelům podařilo se náš starý a ne vždy 
a všude vyhovující způsob chlazení nahradili důmyslným návrhem; posud žádný 
ze všech chvály hodných (a jsme i přesvědčeni, že budoucnosti náležejících) 
návrhů a pokusů na účelnější schlazovací způsoby nedosáhl úspěchu, jinak 
by je zajisté s vděčností uznal všeobecným přijetím svět pivovarský. V nej
novějším čase pozoruosť si vynutil schlazovací způsob německého inženýra 
a pivovarníka Konráda Zimmra (nám již zařízením várny známého). (Viz zobra
zení způsobu Zimmrova v příloze.) **).

Mladina do vařená vyčerpá se na chladnice a počne se případně po 1—2
hodinách popouštěti. (Zimmer navrhuje ihned a jen vyčerpání mladiny do 
kádě slévací, odkud se popouští na chladič; jsme však přesvědčeni, že dosud 
nestanovena mocnost nasycení kyslíkem aniž dokázána nebezpečnost vydáni mla
diny za vyšší teploty účinku vzduchu).

Mladina schladí se zprvu protiproudným chladičem otevřeným viz o sy
stému Lawrencově atd.) a schlazená tak za přístupu vzduchu připouští se do 
centrifugy k dalšímu nasycení kyslíkem a k filtraci velmi účinlivé, tak že mla
dina čirá, kyslíkem nasycená a dle přání schlazená. spílá se v nejkratším čase
do kádí.

Jelikož centrifugy nezaujmou místa velkého, možno počítati, že dostačí 
místnost nepoměrně malá oproti cbladnicím obyčejným (6‘7 m v šířce a 6*25 m 
výšky).

Centrifuga jest dutý buben, jemně vysoustružený, beze všeho filtračního 
materiálu ***}, kterýž velmi jemné pletivo vnitřního otáčivého bubnu zastává a 
dle velikosti varu třeba jeden až dva kusy (dva dostačí na 100 hl na dobu

*) Podobné větráky viděli jsme v plné činnosti v pivovaře Carlsbergském. Wagiier 
udává, že možno mladinu až 2° pod teplotu vzduchu schlediti. V. Rosing účinlivosť těchto 
větráků chválí (viz popis pivovaru Novc-Carlsbergského u Kodaně „Zeitachr. filr das ge- 
sammte Brauwesen" r 1885 č. 1.) a podává následující porovnání:

Mladina o teplotě 80° R. bez větráku na chladnici ve vrstvě 9'/2 cm schladla za te
ploty vzdušné 10° R. za hodinu na 38° R., za další 2. 25V2, za 3. 22, za 4. 17l/2, za 5. 
14'/i a za 6. na 13® R.

Mladina s větráky, ač ve vrstvě vyšší ležící (10'/2 cm) za hodinu na 25° R., za 2. na 
16, za 3. na 13, za 4. na 11, za 5. na 10 a za 6. na 8° R. (tedy pod vzdušní teplotu).

**) Sládci Lapp a Gregory vyslovují se nad míru pochvalně o výkonu Zimmrova 
způsobu a tvrdí, že lze mladiuu bez chladnic upraviti, dodělavše se tak bezvadných 
výsledků.

Bylo nám o sjezdu IV. něm. sládků pivo na tento způsob chlazené laskavě k posou
zení podáno (v Adlerbrauerei v Berlíně) a musíme dosvědčiti, že bylo velmi čisté a dobré.

***) Centrifuga stojí asi 1500 zl.; potřebná k tomu transtnisse asi 120 zl., aby 2000 
ař 2300 otočení vykonati mobla. V českém pivovare v Berlíně zařízena právě řada 4 cen
trifug. Mladina ccntrifugovaná přespříliš pění, i hledí tomu Zimmer odpomoci upravením 
slévací kadečky. (Obrazec centrifugy viz na str. 320 obr. 175.)
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l 1 jhodiuy). Celé seřízeuí sestává ze slévací kádé (náhražky za chladnice), z cen
trifugy, z chladiče protiproudního, otevřeného, a ze slévací kádě pro filtrovanou 
a schlazeuou mladinu, z níž přímo do kvasných kádí se propouští.

Jsme přesvědčeni, že kyne vynálezu Zimmrovu nejlepší buducnosť, jak
mile zřetel bude brán ke všem okolnostem a potřebám.

Průběh chlazení.

V nejryzejší čistotě očekává chladírua a chladnice dovařenou a chmele zba
venou mladinu. (V případech cezení dovařené mladiny přes chmel [v jalové 
kádi] neb lépe centrifugou Zimmrovou i ostatních vyloučenin prostou *]).

Z mladiny z kotle vydané počnou se ihned za nastalého klidu ssázeti 
vyloučené bílkoviny (kaly hořké) ke dnu. Za správné práce sládka lze viděti 
ssazené kaly čirou průsvitnou mladinou v nejjasuějším obraze a za hlubokého 
havranního lesklého zrcadla (sametového) již 'prodlením />— 10 minut **).

Nastalým schlazením (35—40° R.) zhnědne hladina opětně novým vylou
čením součástek, jinak při vyšší teplotě rozpustných, vzniká kal velice jemný 
a průsvitnost mladiny do jisté míry rušící (kde jen ona 2—3 cm vysoká vrstva 
prohlíží, byť i ne zcela číře, a kde hlubší [nad 4 cm\ jest obraz zkalený a tudíž i 
barva černá v hnědý odstín přejiti musí).

Liskocité, zrzavé odstíny (pravíme i „červené," „cihlové") hladiny, kdy se 
tmavolesklá vůbec ani nedostaví, jsou případy výstražné a jest tu již co dě- 
lati s nekalým výrobkem a s úzkostí možno vstříc hleděti výsledku kvašení.

Mnohdy „zliskovatí,a „sezrzavP mladina teprva průběhem chlazení na 
chladoicích; i takové nesprávným průběhem dalším se osvědčí, neb každá 
změna živné lesklé tóniny v matnou, nepříjemnou, zčervenalou značí pochod 
nemocny neb výrobek samotný takový.

Mladina vychladne volněji neb rychle dle rozdílu teploty vzduchu, dle 
suchosti jeho, dle čilosti průvanu (což závisí na postavení a seřízení chladírny), 
dle výsky vrstvy mladiny, dle materiálu, z jakého chladnice zrobeuy.

V zimních měsících za krutých mrazů musíme i jalousie pečlivé při- 
vříti a bdíti, „hlídatP pilně spilku, aby mladina nepřechladla a tak lehce ue- 
zamrzla. Již přechladnutí mladiny má v zápětí, že nejmělčeji ležící \rst\a 
je jí (u konců proti výtoku) zamrzá a kaly k ztrátě naší pak nadobro při- 
mrznou.

Piva, jež velmi krátký čas na chladnicích „poležela" a nedostatečně kyslí
kem se nasytila (a jež i při chlazení v uzavřeném potrubí chladičů ve styk 
se vzduchem nepřicházejí, při kvašení nedostatečným a nesprávným průběhem 
na důležitost řádného schlazení citelně poukážou. Piva propadnou mšinovitě, 
ssázejí se s matným leskem a i při výstavu co kalný výrobek mnohých strastí 
způsobí ***).

Za příhodného počasí vychladne mladina ve 4 —6 hodinách na 5—8°R. 
a musíme toho pamětlivi býti, že, chceme-li spílati ku př. na 5°R ., nutno 
v čase normálním, zimním, vždy o 1 —3° dříve popouštěti, nebot teploměr oby
čejně u výtoku založený ukazuje teplotu nejtlustší vrstvy a tudy i teplejší, 
neb dle sklonu chladnic vrstva mladiny tenčí 3— 1 cm studenější a nadto 
průběhem spílání samého mladina dále vychlazuje.

°) Důkladné čistění a mytí déje se prvně ihned po spilání, podruhé před čerpáním 
mladiny na chladnice. Jalousie se po čas denní uzavrou, aby paprskům slunečním zabrá
něno bylo vniknouti a mnohému účinku jich nekalému tak se vybuouti mohlo,

**) Každý pozorlivý sládek neopomene po vydání hladinu hotové práce své zname
nat! ; uspokojiv se bezvadným obrazem, klidněji může další snaze vstříc hleděti.

***) V případech takových měl by se čistý vzduch přimo do piva mezi kvašením až 
do doby hnědých krouženkft přiváděti.
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Nej příznivější dobou možno nazvati, kdy mladina vychladne za 5— 7 hodin 
a bývá tak v březnu (dubnu) a listopadu; ovšem stává se tak i za ročníků 
zimy anormálné, jako 1883 a 1884 vykazovavších celou zimu mírné mrazy.

Jinak v létě. Jakmile teplota vzduchu 3 - 5 ° R .  přesahuje, v době 7 až 
8 hodin nevychladne*) mladina ua chladnicích na žádoucí stupeň potřebný (a 
vykazuje obyčejně teplotu o 3—5°R  vyšší) a s postupem teploty vzduchu ovšem 
i teplota mladiny vyšší a musíme si vypomoci umělým schlazováním upotře- 
bíce přístrojů, jimiž uvolněné teplo nastřádaného ledu (neb dnes i uměle vy
robeného) změnou stavu jeho pohlcováním teploty na schlazeuí využitkujeme **).

Led, zima, toť v pivovarnictví konservátor a mocný podporovatel naší 
námahy a píle; přirozená snaha, státi se nezávislým na vlivu přírody, přivádí 
b platnosti výrobu nejen umělého ledu ku přímému schlazování, ale i strojů 
zimotvorných vůbec ke schlazování všech místností pivovarnických (sladoven, 
spilek, skladních sklepů, chmeláren), v nichž teploty nižší požadujeme.

Spotřeba ledu stoupá s teplotou, s jakou mladinu popouštíme (případně 
13° neb 18, 21 až i 40° R.) a tu ovšem p ln é  využitkování chladivého účinku 
ledu naléhavou potřebou se stalo a dosaženo soustavou protiproud nich chladičů .

Obyčejné chladiče staré soustavy seřízeny byly (na základě staré, úplně 
nevyhovující „hadice" chladivé) z trub zvratných ve 4 až i více pořadích nad 
sebou ležících a mezi sebou spojených a uložených v podélné čtyřhranné ná
době, v níž voda ledová se udržovala. Soustava tato dnes nadobro se opouští, 
neb využitkování ledu jest zde velice nehospodárné, jsou to jeduím slovem 
(přes menší výlohu kupnou) drahé chladiče. Valného ba dokonalého zlepšení 
se dočkaly soustavou protiproudní t. j. chladící voda udržována ve stálém 
proudu, a sice ve směru opačném, jaky má trubovodem protékající mladina.

Chladičem protiproudním uzavřeným proudí mladina troubou do první 
roury, projde v ní ku př. 12 trubkami úzkými dolů, vnikne do roury druhé 
a postupuje opět 12 trubkami nahoru, v třetí rouře opět dolů atd., až z po
slední vytéká trubicí schlazená do pivovodu spilkového. Voda chladící koná 
ovšem v rourách kolem těchto trubek opáčnou cestu, totiž od výtoku mladiny 
již schlazené, zde ovšem co uejstudenější 0°R . a opouští místo u vtoku mla
diny teplé z chladnice a vytéká co oteplená vydavši na své cestě poctivě ve
škerou svou mocnost chladící. (U chladičů obyčejných vypouští se vodaiO°R. 
studená do kanálu a jest spotřeba ledu nepoměrná ***]).

Soustava protiproudní otevřená t. j, kde voda uvnitř chladičů (uzavřeným 
potrubím) protéká a mladina na povrchu, při čemž účinek chladivý podporován 
možným odpařováním vody z mladiny, jest nejlepší, a blíží se i valně přiro
zenému vychlazení ý). Udržování čistoty umožňuje tento způsob nejlépe, neb 
celá plocha chladící přístupna oku i rukouin, což neocenitelnou výhodou,

*) Počítám dobu 9 hodin (i s dobou spíláni) za krajní. V teplejších měsících delším 
ponecháním nezískáme ničeho, ale ztratiti můžeme mnoho, někdy í všechno! — Lépe uči
níme, když várku ukončíme později (o 10. neb 11. v noci) abychom i nejstudenější čas noci 
využitkovali vědouce, že nejnižši teplota panuje před východem slunce.

**) Zmrznutím vody 0° R uvolni se 76 jednic tepla a tu na základě toho, že opět 
proměna ledu ve prvotný stav svůj, ve vodu, oněch 75 jednic tepelných spotřebuje, tento 
přechod využitkuje sládek, by potřebné toto teplo odňato bylo hmotám, jež do prostředního 
(lednice u sklepů) nebo bezprostředního (chladičů) styku s ledem uvádíme, bychom ochla
zení jich vyzískali.

***) Při otevřeném protiproudním chladiči spotřebuje se ku schlazení na 4“ R pr. hl 
mladiny příkladně ze 24° R. teplé 31 kg ledu, z 16° R. — 19 Jcg, z 8 ’ R. — 6 kg ledu, při 
použití polovičným chlazením studničnou vodou (k čemuž ovšem téméř tolik vody třeba co 
mladiny) sklesne spotřeba ledu pod 50%, ku př. z 35° R teplé mladiny na 3° schlazené 
spotřebováno jen 13 Jcg ledu, u obyčejných chladičů stoupá spotřeba teplotou mladiny a 
příkl. o V. */, více.

t )  Ne bez účinku musí býti způsob tento i na průběh kvašení v letním čase a zajisté 
že teplota kvasícího piva mírněji se vyvinuje. (Viz o tom později).
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kdežto při uzavřených začasté i při nej svědomitější snaze zhřešiti možno proti 
zákonu čistoty.

Tím, že přístup čistého vzduchu volný (neb při postavování chladiče pa
třičný zřetel bráti musíme na místo přiměřené), možno nám zase dříve mla
dinu z cliladnic popouštěti (spílati).

Prvý protiprouduí chladič byl Lacambreův kruhový chladič, a typ ny
nějších předepsal chladič Iíaudelotův, složeny z Četuých, vodorovných a v kolmou 
stěnu urovnaných trubic, z kterých do nejnižší vtéká voda chladící, a vypotře
bovaná odtéká z nejhořejší; mladina připouští se do žlábku umístěného nad 
touto nejhořejší trubkou a splývá stejnoměrně rozdělena po soustavě trubek chla
diče pod nejspoduější do žlábku, odkud se přivádí schlazeuá do kádí. — Zlep
šené soustavy tyto jakožto nejúčinlivější chladiče nalezly právem velkého roz
šíření a zejména zuámy jsou: Lavvreuceův, Theisenův, Neubeckerův (obr. 181. 
a 182.), Weiuigův (tento vykazuje největší plochu) a rozeznávají se hlavně 
v úpravě formy trubovodu vody ledové.

Kde po ruce studuičná voda, rozděleu chladič tak, že první polovicí pro
bíhá voda studičuá, by přispěla k úspoře vody ledové, jež v druhé poloviuě 
dochladí mladinu ochlazeuou studničuou vodou. Tam, kde nedovoluje postavení 
chladiče otevřeného tomu, aby mladiua schlazená vlastním tlakem stékala do 
spilky, musí ovšem pořízeno býti ještě čerpadlo, jímž se vyčerpá do kádí. (Při 
uzavřených tlak z chladuic se využitkuje bez dalšího čerpání*]). — Ote
vřené chladiče umístí se ve prostor, jenž v každém ohledě udržování čistoty 
umožňuje.

O způsobu Konráda Zimmera bylo již na svém místě pojednáno.

O ledování 'přírodním a umělém.

Shledáme průběhem dalším velikou spotřebu ledu, a význam účinku 
stoupá s požadavky vývoje pivovarnictví vůbec, i třeba ovšem přihlížeti k ho
spodárnosti nejen ve spotřebě, ale i při nakládání jeho. Velikou úsporu pe- 
uěžuou značí výhoda snadného a levného ledování, když poloha pivovaru příznivé 
jest zvoleua vedlé rybníku neb vody tekoucí, jež buď upravením toku sama lehce 
zamrzává neb příhodná jest k napouštění uměle založených ledových rybníků 
(na lukách) aneb zvláštních již stabilních, terrasovitě založených nádržek.

Nepříznivé ročníky jako 1873, 1883) naučily spotřebovatele ledu hned 
první příležitost plně využitkovati, ať již narostl led o sv. Kateřině nebo teprve 
o vánocích, a nečekali na příznivější okamžiky.

Způsob a zařízení dělání a nakládání ledu vyžaduje velkou zručnost a 
cvik, a poznáme již veliký rozdíl mezi ledaři venkovskými (z pravidla naho
dilými uádeuníky) a pražskými, již život svůj celý na Vltavě tráví po všechna 
počasí.

Ledování provádí se buď ručně pomocí seker (viz obr. 183.) aneb růz
nými přístroji, pluhy pilovitými, vytahováky (svěradly) atd.

Vedlé způsobu ledování musí pivovaruík přihlížeti ovšem i k jakosti 
ledu samého.

Z čisté vody naroste led bezbarvý — u velké vrstvě zelenavě neb modravě 
prohlížející, s lámavostí podvojnou — led neprůhledný chová v sobě mnoho vzduš
ných bublinek, jest „porovatý“, ale jen když alespoň bílá barva čistotu značí; 
ledy zelenavé a vůbec zbarvené nemají místa v pivovaře nalézti, a jest to pak 
ovšem bezmezná lehkovážnost neb naprostá neznalost potřeb a požadavků, když

*) Obyčejný chladič vy užitkují sládci namnoze k schlazení předcházejícímu, totiž ve 
spojení s protiproudním otevřeným.



sládek takové semeniště nečistot nejrůznějších zakládá do místností, v nichž 
uloženo má celé své jmění a čestné jméno.
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Obr. 181. Chladič Neubcckrňv. Q chladnice, Jí chladli1, 6 přítok mladiny, e přítok vody ledové z nádržky S, v niž se 
voda ledem nehlasuje, h odtok schlazené mladiny do kádi ve spilce T, /odtok chladicí vody s chladiče. (Ještě potřeb! 
pompy, již se voda ledová vhání do chladiče, kde poméry polohy toho nedovoluji, aby nridiika 9  mohla nmísténa býti, 
aby svým tlakem sama probíhala). Ppumplčka. již se zchlazená mladina vyčerpá do kádi Ve spilce opět jen  tehdá, kde 

poloha nepříznivá nedovoluje vy užitkovat! spád přirozený.
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Konečně není lhostejno, 
za jakého počasí se leduje, 
což však závisí na příčinách, 
jež nám jsou naprosto nepří
stupny.

Čím méně vzduchu v ledě 
uzavřeno, čím větší mráz, za 
něhož narostl, tím pevnější a 
hutnější jest led *).

K potřebě schlazování 
mladiny (a piva ve hlavním 
kvašení) ukládáme led bud pro 
stě do stohů (na volném mí
stě) anebo do vrchních lednic 
zvlášf za tím účelem postave - 
uých, tak zv. amerikánských; 
k potřebě schlazování sklepů 
do lednic pořízených bud v jich 
čele (po jedné straně) u prostřed 
(ústřední), aneb i nad jednotlivé 
místnosti sloužící ke kvašení a 
uzrání piva (vrchní lednice).

Stohy ledové postaví se 
na místo pokud možná sluneč
ných paprsků chráněné, a íno- 
žnoli tak, aby i voda táním ledu 
povstalá využitkovati se mohla 
(ke schlazování do chladičů 
atd.). Spodek nejlépe pevný, 
vyzděuý a cementovou vrstvou 
nepropustný s dobrým sklonem 
k odtoku tak pořízenému, by 
vodou samou se stala nejlepší 
uzavírka (výtok výše než od
tok), odkud se případně od-

Obr. 183. Sekery lťdařakč. 1 Vrlká ledařka, dotinadka nebo protinačk*, slouží 
k prosekáním silného ledu na čisto a k trháni lavic od celiny. TupArko jest 
asi 130 c i í i  dlouhé a luduřka ber. topArka váží asi 4 kg. 2. M alá ledarka váži 
asi 21ltkg, topinko j .  118 cm dl., slouží k vysekávání žlábku na sucho. Je-li 
led slabý, pracuje se vftbec jen touto. 8 Sekera od dráhy váží dobrý 1 kg a

/ n  1. m n .

seknuti kuňky pro hádek). — Mé stek jest z ledových kusA pořízené nilsto k 
vytahováni leiln. 4. Sekera štlpače u vozu jest nejmenši (0-84 kg. topArko 
112 on dl ). Všechny sekery jsou přesné provedeny dle účelu Broušeni jest 
občas nezbytné. 5 Háček plovcův-ledařůe jeat v železe silný a otevřený, 
bidlo mnii býti víny o 2 m delší než nej hlubší voda dotyčného okresu. 6. Há
ček tahací j .  v kováni silnéjší háčku plaveckého, avšak zavřený a v dřeví asi 
2*» dl. Na převazích zavěšeny jsou š'e do nichž se zapřahají tahači. 7. Pa
chole jest 105 cm dlouhé. Hroty nálednikA nesmi býti aul příliš dlouhé ani 
přllli krátké a tupé a m i  v úhlu 60° vyhnuty býti. (K. Tlller Čas. p. př. piv.)

*) Případné jest vypravování, 
jež Svoboda uvádí, že v Petro
hradě r. 1740. postaven ledový pa
lác (z Něvy) se všemi okrasami 
uměni stavitelského a před něj 6 dél 
z ledu vysoustruhovaných. Z těchto 
61iberek vystřelená železná koule 
(b dávkou prachu 125 g) na 60kroků 
prorazila ještě prkno 5 cj»  tlusté. 
(Die Anlegung u. Beniitzung von 
Eiskellern. AYeimar.) E. 1883. viděli 
jsnte v červenci v Berlíně právjé 
při»ežený zvláštním vlakem led Nor- 
véžský v mohutných balvanech prů
hledný a jen po krajích smývaný 
Teplota málo na cestě se dotkla 
houževnatosti ledu severního, kde 
by náš led se dávno rozpadl na 
jehlice a roztál. Známo jest, že 
led ze severního moře sotva kladi
vem lze roztlouci.
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vádí k účelu dalšímu. Kde půda propustná (pískovitá atd.), netřeba pevně 
vyzdíti a jen prostě půdu co podklad vlastně ponechati. Spodek pořídíme ze 
dřev kulatých (aneb výborně poslouží svázané snůpky proutí [vrbového atd.] 
či tak zv. fašiny, na nichž pak led dobře roztlučený se ukládá. Kraje stohu 
jehlancovitě (v odstavcích ustupujících) z lepších, rovně naštípanych celistvých 
tabul se staví, uvnitř pak drobně se led utluče. Když příležitý čas za mrazů ja 
drných, poléváním vodou (postřikováním) získáme stoh jako jediný slitý balvan.

Ústup či úhel stranic pyramidy ledové musí býti volen tak, aby isolačuí 
vrstva mohla se řádně udržeti. Chránící tato vrstva proti účinku teploty 
vzduchu obyčejně se pořizuje bezprostředně na led (aby se nepošpinil) 8 až 
10 cm pilin, na něž pak vrstva 10— 20 cm popele kamenouhelného se pokládá.

Aby i škodlivému účinku vlhka t. j. deště pokud možná se čelilo, výborné 
poslouží na popelnou vrstvu pokrývku z hlíny uhladiti (a případně na svrchu 
vápnem nabíliti). Déšt splývá neproniknuv vrstvou isolačuí, kteráž pak ovšem 
suchostí svou účinkem plnějším se vyznamenává. Občasné povstalé trhliny vy
mažou se vždy pečlivě znova, a třeba si pilně všímati vůbec časem a zejména 
po dešti, zdali vrstva isolační nepohodou aneb táním stohu samélm (a povrch 
tím měnícího) neutrpěla.

Vrstva isolační může dle okolností z různých látek teplo špatně vodících 
upravena býti, a obyčejně jsou to, jak již podotknuto, piliny, popel, mech, lesní 
„stlaní,“ rákos, sláma (řezanka), pazdeří (lnu) atd., ke kterým počítán i vzduch 
sám, ale kteréhož posledního účinnost se valně dosud přeceňovala. — Prof. 
Meidinger provedl velmi názorně porovnání několika těchto špatných vodičů 
tepla ve zvláštní ledničce (skříni) při teplotě vzdušní 19° takto:

Dvojitá stěna (pro isolační 
vrstvu) obsahovala

Váha

výplňku

Teplota

skříně

Doba 
vyrovnáni 

teploty 
ve Bkříni

Ve 
prvních 
24 hod. 

ztálo ledu

Spotřeba ledu 
od 3. dne 

počínaje ve 
24 hodinách

Kilo °C. dnů Kilo Kilo

vzdu ch ...................................... 9 1 1 14 10-25
piliny. . . . . . . . . 100 5-5 1 5 8' 5 5-5
plevy........................................... 45 5-5 1-5 8 5-2
vlasy ........................................... 17-5 5-4 1 6-5 4-75

Číslice patrně samy vysvětlují rozdíly v účinku.
Načínání stohů děje se ze severní strany a, pokud možná, se svrchu, a 

vždy pečlivě se otevřené místo snopy slámy dobře svázané zapěchuje. —
Lépe se osvědčují zvláštní lednice, tak zvané amerikánské.
Všechny souhlasí v tom, že pevné stěny i střecha provedeny s ohledem 

na plný isolační účinek, a liší se veskrze jen materiálem stavebním & isolačním.
Přechod k takovým lednicím činí stoh ledový Rosenbergův. Nadaný tento 

inženýr český navrhl, by ke „stavbě" zdí vrchní lednice použilo se rozpůlených 
polen dříví metrového. Polena na sebe složená činí stěny lednice, a sice během 
ledování postaví se vždy postupně do výšky jednoho metru a souběžně dvě 
stěny (dřevěné zdi) od sebe 20 cm vzdálené, kterýžto prostor vyplní se iso
lačním materiálem (pilinami, popelem atd.). Aby dvojité „zdivo“ na pevnosti 
získalo, kladou se přes isolační vrstvu ve výši 1 m celá polena na přič od 
jedné zdi ke druhé co „vazba." Zdi se uvnitř i zevnitř navápní (aby tvoření 
se houby zamezeno bylo i aby paprsky tepla se rozptylovaly). Led nahází se 
do ohraničeného místa (a opatřeného spodkem, jak při stohu popsáno), dobře 
se roztluče a za mrazů pilně se polévá. V stavbě se pokračuje dle určené veli
kosti. Kryt jako ochrana proti dešti pořídí se z prken na sebe položených,

45*
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nad vrstvou slámy rozestřené na ledě *). Otvor k vybírání ledu jest v příkrove 
nahoře umístěn a dvojitými dveřmi opatřen (prostor mezi oběma může vyplniti 
se pytlem s řezankou). — Příkrov ovsem musí míti sklon a přesahovali zeď 
aspoň o půl metru.

V primitivní takové lednici výborně led dodrží, „stavba* nijakých obtíží 
nečiní a materiál vždy se upotřebili může jako palivo atd.

Amerikánská lednice dřevěná neliší se od Roseubergovy ničím, než že 
zdi a příkrov pevně jsou postaveny. Trvanlivější jsou lednice, kde dřevěné 
stěny zapouštíme do vyzděných sloupců a strop na nosičích železných zachy
tíme, neb i silnější povály průběhem 9— 10 let zahnívají a výměnu vyžadují. 
Výměna nahnívajícíck dřev ve stěnách děje se pak snáze, když zděné sloupy 
co pevná, trvanlivá opora i jednotlivé Části vyměniti umožňují. Příkrovy na
mnoze doškové neb rákosové střechy dobře zdělané dostačují. Otvory k vybí
rání ledu ovšem jsou na svrchu a opatřeny dvojitými dveřmi.

Umístění lednic takových s výhodou se stává tak, aby nakládání pokud 
možno státi se mohlo se svrchu a tedy pohodlněji a rychleji.

Lednice spilek a sklepu jsou místnosti klenuté a, jak jsem již pravil, buď 
čeluí, ústřední (uprostřed sklepů) aneb vrchní (nad sklepy). Led do nich ulo
žený vydává zimu svou na vzduch sklepní či pohlcuje teplotu jeho a tu dána 
jest možnost správné ventilace t. j. důkladné pořízení pro výměnu teploty ve 
chlazení sklepů náležitým postavením a zařizováním jich, o Čem všem u po
pisu spilky i sklepů patřičně se zmíním.

Množství ledu potřebného počítáme k výrobě 1 hl mladiny 50 kg až 2 metr. 
centnýře a ovšem závisí na manipulaci, na způsobu výstavu a na seřízení pivo
varu. Za pravidlo však vzíti můžeme, že nikdy nadbytek ledu nepoškodil zá
vod, ale naopak nedostatek ztrestati může velice citelně**).

V ýroba um ělého ledu v posledních letech nabývá velkého rozšíření ná
sledkem zvýšené potřeby a ovšem i postupného zdokonalování, tak že již i cena 
výrobní jako jedna z hlavních příčin umírňuje se vždy důmyslnějšími a jedno
duššími způsoby a zařízeními.

V pivovarnictví zvláště však vedlé výroby ledu samého neočekávaný obrat 
způsobila možnost, vyvinující se zimu využitkovati ke schlazování sklepních 
místností, což nad přírodní led daleko jest účinnější, poněvadž nezávislejší a 
účelnější, nebot to spočívá v našich rukou a tedy i dle potřeby okamžité se 
dá zaříditi ***).

Zimu, mrznutí způsobiti poskytuje nám silozpyt trojí cestou:
1. Přeměnou stavu pevného v tekutý f), což rozpouštěním solí vyzískáme 

(tak zv. směsí chladicí), jež i co nej starší způsob znamenáme, neboť již římský 
lékař Blasius Villafranca r. 1550 směs chladicí poznal, zejména však Latinus 
Tancredus (r. 1607) směsí sněhu a ledku nižší teploty docílil.

Znamenitému fysiku skotskému Leslieovi (r. 1810) podařilo se na základě 
pozorování předcházejících vodu v množství 750 gramů v led proměniti, a jemu 
náleží zásluha (mimo jiné vynálezy) uvedení vzdušné pumpy (jež dnes zaujímá 
co součást fabrikace ledu místo důležité) k experimentům svým.

*) Doporučil bych, aby sláma jako vrchní isolační vrstva ne bezprostředně na led, 
nýbrž jaksi na strop z prken volně sestrojený se uložila a nad ní teprva stříška ona jedno
duchá se zrobila.

**) 1 »ta ledu váží 917—940 kg. Roztlučeného vejde se v prostor ovsem méně, a ma
žeme počítati, 700 kg ledu že zaujme 1 wi* v lednicích našich. (Hutnota ledu jest O 92—0 94). 
Dle váhy možno nám rozpočísti spotřebu ledu přibližné na „vozy14.

***) K následujícímu pojednání o výrobě ledu použito zejména Fassbendrovy „Mecha- 
nische Technologie4 I. svazek, ve kterém výtečně sestaveném díle čtenář dočisti se může 
důkladného pojednání.

f) Led účinkuje rovněž na témž úkaze, nebo přecházeje z pevného skupenství v te
kuté, tu oněch při zmrznutí pohlcených 79 jednotek tepelných musí odejmouti nejbližšímu 
okolí, prostředí svému.



2. Na základě odpařování mnohých kapalin, jež při proměně stavu svého 
tekutého v plynný značnou část tepla upoutají; i použito ovšem oněch, které 
již při nízké teplotě se odpařují *), a zároveň v neprůdušně uzavřených nádo
bách, z nichž pečlivě atmosféricky vzduch nebo plyny se vyvinující vyčerpáme 
pumpou; nebo použitím kapalin plyny ty pohlcujících.

Obor tento jako vlastní základ výroby ledu čilí Francouzové uvedli k vý
sledkům, a sice hlavně byli to J . Vallance (r. 1824), Hare (1830), kteří zá
sadu zředění vzduchu za pomoci kyseliny sírové a pumpy přivedli na cestu 
správnou a také již r. 1867 na Pařížské výstavě Ferdinand Carré uznání dosáhl.

Další pracovníci na poli tom tyli hlavně Harrison (éther), Tellier (me- 
thyléther), Lindě (čpavek), Osenbrůck (čpavek), Pictet (siřičitá kyselina!, Wind- 
hausen (kyselina sírová).

Z těchto uvádíme nejrozšífenějšť (více 200 kusů pracuje již ve světě) 
systém Lindeův ve stručném popise, nemohouce i ostatních velmi zajímavých 
a platných vynálezů pro obmezenost místa se dotknouti.

První stroj Lindeův postaven v Mnichově v pivovaře veleznáraého Gabr., 
Sedlmayera, u nás v Čechách první v pivovaře čilého a intelligentního Dra. 
Karla Urbana „u Hermanů* v Praze.

Lindeův způsob spočívá v podstatě na tom, že bezvody tekutý ammoniak 
za nízké teploty v páry se mění, ku kteréž změně stavu svého potřebné množ
ství poutané teploty ujímá svému sousedství (a použito ke tvoření ledu aneb 
k ochlazení roztoků solných). Stroj k tomu sloužící sestává v podstatě z pumpy 
shuštovací (dvoučinné, ssací a tlakové), v níž se páry ammoniakové shušťují, stla
čují, shuštěné vetlačují v chladič seřízený ze spirálních rour, jež ve vodě dole 
vstupujíce a nahoře vystupujíce jsou ponořeny, aby tlakem shuštěné ammonia
kové páry chladem vody skapalněly a se schladily, odkudž pak v generátor 
(či nádoby ochlazovací) rovněž v rourách uvedeny, nabývají zde stavu prvot
ného, měníce se v páry, k čemuž potřebné množtví tepla ujímají ovšem pro
středí svému, zde roztoku solnému. (Páry opět pumpou vyssáty a stlačeny 
prodělávají koloběh ustavičný.)

Chceme-li vyráběti umělý led, jest roztok takový na 10— 15° pod nulou 
schlazený prostředkem, jímž voda v nádobách z plechu zrobených a v roztok 
ponořených zmrznouti musí. Má-li se zimotvorného účinku přímo ke schlazení 
sklepů použiti, čerpá se hluboko schlazený solný roztok do rour z kujného že
leza, jež umístěny jsou v pořadích pod klenutím aneb žebrovitě upevněny na 
něm. Vzduch sklepní se tak přímo ochlazuje výměnou teploty.

O ledování přírodním a umělém. 357

*) Každému zajisté znám jest velice chladivý pocit, když kůži svou potrem etherem, 
jenž rychle se odpařuje, ujímá potřebnou k tomu teplotu zde nám samým.

Následující tabulka znázorňuje nám bod varu a poutanou teplotu některých kapalin:

K a p a l i n a
Bod

v aru
"R

Poutaná
teplota

(jednotky
tepelné)

voda . . . . . . . . . +  80 586
líh- , ...................................... +  68 214
Bírouhlík . . . . . . . +  37 83-5
éther................................. ....  . +  28 90
éther methylnatý . . . . — 17 --
čpavek ...................................... — 82 234
kyselina siřičitá . . . . . — 8 94*5
kysličník uhličitý . . . . — 68 —
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Osenbrůckův stroj jest v celku podobného zřízení a liší se výhodné 
hlavně jen zvláštní pumpu shušťovací a tvořičem ledu křišťálového *).

3, Sestrojeny jsou stroje na základě rozpínání se (expanse) dříve stlače
ného vzduchu; neboť stlačení vzduchu způsobuje vývoj tepla tím většího, čím 
výše tlak stoupá a při náhlém uvolnění tlaku následující rozepjetí vzduchu 
v původní objem spojeno jest s poměrným klesnutím teploty.

Pakli jsme však sebladili stlačený vzduch dříve, než roztaživosti vůli 
dáme (jako se stává u strojů ke chlazení mezi stlačováním vzduchu), tu tím 
hlouběji klesne teplota pod původní svou míru před stlačováním. (Teplota tlaku 
dle Meidingra stoupá [pakli ku př. byla původní 1 6 °  R ] takto: při tlaku 
atmosférním: 1, 2, 3, 4 jest teplota: i 6° R., 68° R , 104° R., 131° R.)

Prvým, jeDŽ vlastnosti stlačeného a pak uvolněného vzduchu ke zmrznutí 
vody použil, byl anglický přírodozpytec J . F. W. Herschel v letech 40tých, 
a pracovali pak na poli tomto dále mezi jinými: Smith, W. E. Newton, Moi- 
gnot, Mignot a zejména Němec Frant Windhausen.

V zimotvoruých strojích děje se stlačení vzduchu obyčejně pouze pod 
tlakem 2 atmosfér a pozorována vzbuzená teplota ve výšce 96° R. **). Tak 
oteplený vzduch žene se pevnou železnou hadicí, jež schlazuje se studenou 
vodou, přijímající teplotu tak asi, že stlačený vzduch na původní teplotu, 
ku př. 16° R. se sníží a tu uvolněný pod obyčejným vzdušním tlakem za roz
pínání svého tolik tepla zase spotřebuje, že vykazuje 40—48° R. pod 0°.

Značné snížení teploty takto nastalé využitkuje se bud k bezprostřed
nímu schlazování místností aneb k výrobě ledu, jako při ostatních strojích. 
Nelze popříti, že vlastně způsob tento beze všech lučebnin a přírodě samé nej
více se přibližuje. Celkem shledáme, že ke zdokonalení všech způsobů vůbec 
zbývá v budoucnosti ještě mnoho Činiti, neboť dnes ještě jest výsledek sku
tečný od výpočtu theoretického značně vzdálen.

1 kg uhlí měl by dostačiti k výrobě 100 kg ledu, avšak dodnes vyrobíme 
nejvýše 8 kg, a tu zajisté hádavému duchu lidskému veliké a vděčné pole 
otevřeno!

III. Kvašení.

Schlazená mladina vydána jsouc účinku vzduchu jest svou podstatou, 
podobně jako ovocné šťávy (víno, mošt), beze všeho našeho přičinění schopnou 
kvašení, kterýmžto rozkladem změní vlastnosti své, rozštěpujíc se v nové zplo
diny processem od pradávna technicky využitkovauým.

Egypťané, Řekové, Římané a jiní národové kulturního starověku znali se 
dobře v připravování nápojů kvašených, vína, piva, medoviny a j. v,, a tudy 
lze za pravdu míti, že postihli ony zjevy provázející kvašení i zménv povstalé, 
používajíce sedliny lke dnu se sázející) nebo zšpinavělé pěny (na kvasící ka
palině splývající) jako kvasidla (fermentu) ke kysání zádělu moučného.

Výzkumy nejnovějšími shledáno, že kvasidla, ústrojniny podněcující onen 
rozklad, v přírodě se nalézají netoliko na hroznech a stopkách jejich, na listech 
a na koře vinných rév, ale že se vyskytují i na všech plodech rostlinných 
(na jahodách, malinách, angreštu, třešních, višních, švestkách) tím hojněji, 
čím více dozrávají a Čím více v nich vzrůstá podíl cukru zkvasitelného — a 
tak snadno lze si vysvětlit! stanoviště jejich na listech a květech růzuých rost
lin a kořenech dužnatých (na bulvě buráku atd.), jedním slovem, že všude 
o přírodě přítomny jsou.

*) Viz popis stroje Linde-ova v „Pivovarských Listech" r. 1884 str. 349 neb Osen- 
bruckova r. 1885 č. 4., jakož i v „Kvasu" č. 4. r. 1885.

**) Není vyloučena možnost, že teplota tlakem vystoupiti může až k rozžhavení že
lezných shustičů do žáru bílého.
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Nejvíce kvasnic nalézáme ve vzduchu nad vinicemi, sady, zahradami, nej
méně nad močálovitými krajinami. Nejpádnější příklad rozšíření kvasidel ve 
vzduchu nalézáme v případě, že je  nalézáme na povrchu těla včel vracejících 
se do úlů — jakož vždy v medu sainém*).

Vysvětlíme si snadno tedy vzbuzení rozkladu tak zv. „samovolného" - 
účinkem vzduchu kvasidly znečistěného, a také i nedokonalost průběhu jeho 
pro naše pivovarnické potřeby**) (jest nahodilý, nestejný, velice volný a od 
kvasidel ve vzduchu se nalézajících co do účinku závislý) a vysvětlíme si ovšem 
pak i snažení, dosíci pravidelnějšího kvašení.

Sedlina neb drozdí povstalé co vedlejší zplodina takového přirozeného 
kvašení použita k zákvasu druhému (po seznání zvýšeného účinku) — zavedla 
pravidelnější výkon, až asi postupem pěstování vyvinuly se dnešní kvasnice 
(droždí) pivní odrůdy na spodní neb vrchní kvašení. Rozdíl těchto odrůd pivního 
droždí spočívá v průběhu a ve spojeném s tím vylučování nově povstalého droždí — 
při vrchním kvašení za čilého rozkladu (za vyšší teploty) a tedy bohatě se 
vyvinujícího kysličníku uhličitého proud jeho vynáší kvasnice k povrchu — 
při spodním —  za mírného, pozvolnějšího rozkladu (za nižší teploty) umožněno 
kvasnicím ke dnu nádoby klesati (se sázeti). Zplodiny kvašení jsou tytéž (ač 
ovšem ne vždy v témž poměru), i rozštěpuje se cukr v mladině obsažeuý do 
jisté míry hlavně v líh, kysličník uhličitý a něco vedlejších sloučenin ústroj- 
ných (kyselin jantarové, octové, mléčné, glycerinu) vedlé nově se vyvinuvšího 
droždí, a sice průměrné povstává (dle Pasteura) ze 100 č. (dle váhy) cukru 
(glykosy), 46‘ltí č. alkoholu, 44'15 č. kysličníku uhličitého, 4 1 0  č. glycerinu 
a jantarové kyseliny a 1'55 č. kvasnic.

K dosažení úkolu potřeba nám v pivovarství
a) místnosti správné temperované a schopné k udržení správného prů

běhu (kvasírny a sklepy);
h) na urcity stupeň schlazené a čisté mladiny;
c) dávky zdravého a dobrého kvasidla (kvasnic [droždí] pivních).
Dříve však, než k vypsání tomuto přikročíme, seznámíme se pokud třeba 

s theorií kvašení, dnes dostoupivší přičiněním a nemnorným úsilím předních 
učenců světových k uspokojivému (ač ne konečnému) objasnění***).

Theorie kvašení.

„Kvašení piva jest fysiologicky pochod; průmysl sám jest věcně iden
tický s pěstováním kvasnic, jen že tato kultivovaná, rostlinná ústrojnina (kva
snice) místo své ve výrobě piva zaujímá sice jako vedlejší zplodina, ale jako 
vysoce důležitá rozhodně zasahuje v nepřetržitý průběh f).

*) Původním nalezištěm poznamenává Dr. Hansen půdu jmenovitě sadů, zahrad, vinic, 
ve které též přezimují (ve vzduchu v zimním čase i na počátku jara kvasidel nepostihl) a 
do které snadno přicházejí buď mrvou, hmyzem, vzduchem, srážkami vodními neb opadá
vajícími v jeseni plody a lupeny rostlinstva.

**) Belgičané holdují posud kvašem, abychom řekli původnímu k výrobě svých piv 
lambiku a marse — representující nápoj zvláštní příchuti (pro nás zajisté nepříjemné), 
kalný a neúhledný. — Kvašení takové ovšem trvá i několik mésíců —■ velmi zvolna. — 
Schlazená mladina (na 8—10° R.) plní se do sudů a ponechá se účinku vzduchu — a za čas 
účinek těch různých kvasidel zjeví s v pěnce, jež ze špuntovnice sudů vystoupí. Podobně 
i Danziger Joppenbier bez přidání droždí se zkvasiti nechá.

***) Náš geniální Poupě (r. 1794) v úvodu své práce vložil (z Herinbstádta) následn
ími větu : O zievecli kvačení tnk nnipflnftti »hv vše infliivm a iistvm livln. npnnrlařiln se« —  ------  — ■    “  . — .    L" v -------— j  - —  j — - j — — o— j — - j - - j  —  r--------------------  —
dosud nikomu, tím více vsak náhledů vzniklo, ač z nich žádný cíle nedosáhl. “ Slova ta 
případná částečné platí i dnes, ač rozdíl bádání a výsledků ani v poměru žádném klásti 
se nemůže, a jsou to teprve leta 30tá, kdy snaha učenců hlavně Óngniard de Latoura, 
Scbwanna, Kutzinga, Tnrpína, Mitscherlicha atd. uvedla výzkumy na cestu dnešní — pod
porována jsouc pokrokem lučby a přístroji drobnohlednými.

t)  Podobně ku př. jako v hedbávnictví, ač housenka jest jen prostředkem k výrobě 
hedbáví, přece k pěstováni a vychování jejímu hlavní zřetel obrátiti musíme.



360 Pivovarství-

Výroba piva jest závislou od životního processu kvasnic (lihových). 
Činná součást základná výroby piva jest určitá odrůda lihových kvasnic.“

Uvedl jsem slova Dra. Lintnera, jež vyplývají z náuky geniálního Pasteura. 
Pasteur vzdor všem útokům se strany prvních vědátorů (Liebiga, 

Berthellota, Nágeliho a j. v.) setrval na své theorii kvašení, nesčíslnými hlu
bokými zkouškami zbudované — jak ji  prvně následovně podal:

„L u čeb n í ak t kvašení jest podstatně fenom én, sto jící ve spojení s  vitální 
(ž iv o tn í) činností a  počínající a  kon čící s  ní. Domnívám se , že  n elze si po
m yslili kvašení bez so u časn é  o rg a n isa ce  vývoje a  rozm n ožen í buněk k v a sn ič -  
ných, aneb  dalšího života již  u tvořených.*1

Tvoření se alkoholu a kysličníku uhličitého rozštěpením cukru, tedy 
lihové kvašení jest pochodem lučebním, spojeným s Činností životní různých 
b u n ě k , a nastane v tom okamžiku, jakmile buňky přestanou látky potravné 
přijetím volného kyslíku spalovati a počnou na útraty látky kyslík chovající 
(zde cukr) svůj život vésti. Kvašení jest důsledek života bez kyslíku, nebot 
odejmutím kyslíku cukru při kvašení lihovém stav rovnováhy se poruší, cukr 
roztěpí se v líh (alkohol) a kysličník uhličitý (vedlé něco málo glycerinu a 
j antarové kyseliny *]).

Kvašení jest tedy se vzrůstem kvasnic spojeno.
Kvašení jest chemicko-fysiologický pochod**)
Chci skouěiti vyklad kvašem s uvedením výměru prof. Karla z Nágeli-ho, 

jejž r. 1879 ve svém vysoce pozoruhodném díle „Theorie der Gábrung* uve
řejnil, jakožto protivu theorie Pasteurovv, rozkladné Liebigovy a Traubovy 
fermentační a naznačil, že rozpor náhledů dodnes platně rozřešen není. Ná- 
geli praví ve své fysicko-molekulárné theorii:

„Atomy, skupiny atomové a molekuly sloučenin, z nichž se skládá živoucí 
plasma kvasidla (fermentu), trv a jí v pohybu u rčitém , je jž  mohou p řen éstí na  
hmotu (m a te r iá l )  způsobilou ke kvašen í, tím poruší se  rovn ováh a panující 
V m olekulách k v asiv a , ony se rozpadnou (seskupí) v nové sloučeniny (zplo
diny kvašení), kdežto při tom plasma kvasidla lučebně nezměněno zůstává.u — 

Přestáváme na uvedení výměru tohoto; nemožno nám rozbírat! šíře všechny 
náhledy ostatní o záhadných úkazech kvašení, poskytující pole nezměrné bá
dání lidskému, a přicházíme k pravdě dnes jasné, že všude, kde cukr se roz
štěpuje, dle rovnice lihového kvašení přítomny býti musí houby kvasné, jejichž 
vlastnosti, vývoj i pěstování naši plnou mysl zajímati musí tím spíše a tím 
více, kdy dnes společným úsilím theorie a praxe dočkala se toho znamenitého 
výsledku pro pivovarství (po znamenitých pracích Pasteura, Kocha atd.), že vý
tečný Em. Chr. Hansen (nám již dobře známý) z jediné zdravé a správné 
buňky kvasničné vypěstoval všechno potřebné droždí pro velký vzorný pivovar 
Jacobsenův v Carlsbergu, vyzískav pro závod tento výtečně řízený zavedení 
kvašení znamenitého — a piv nad jiné jasných a trvanlivých***)!

Snahy další o vhodnou úpravu mladiny (o je jí složení), o vhodné okol
nosti potřebné k vývoji (teplota, soustava spilek a p.) o udržování a nápravě 
kvasnic jsou již dnes korunovány výsledky vší chvály a uznání hodnými.

*) Nazývá se též pochod ten proto odkyslicovaňm či redukčním; kvasnice ubírajíce 
molekulám cukru kyslík, vnitřní rovnováhu molekul těch porušují a rozpadnutí jejich na 
molekuly sloučenin jednodušších způsobují.

**) Mezi výtečnými vzdělavateli a ostrovtipnými badateli kvasnic, bakterií atd. v no
vějším čase chceme připomenouti zejména Kocha, Hoppe-Seylera, Schutzenbergra, de Ba- 
ryho, Prazmovského, Cohna, Adolfa Meyera, Oscara Brefelda, Traubeho atd. Poznání po
měrů průběhu kvašení jest pro průmysl zymotechnický dalekosáhlé důležitostí, neb nám pak 
možno příznivé okolnosti a požadavky zdárného vývoje kvasnic zařídíti.

**°) Měl jsem příležitost kvašení a výsledek jeho v Carlsbergu posoudí ti a mohu jen 
podotknouti, že zůstavilo v nás sládcích návštěvu tam konavěích obdiv neobmezený a 
úchvatný. — Nesmím ovšem opomenouti, abych zmínil se, že ke všemu též napomáhalia vzorně 
zařízená spilka, jakéhož sestavení bychom u nás marně hledali. — (Viz o tom později.)



K vasn ice pivní náležejí k rostlinám tajnosnubným, a M. Rees zahrnul 
kvasnice lihové v samostatný rod Sicchyromyces, čeledi hub.

Kvasnice jsou buňky různého tvaru a velikosti; nejčastěji jsou oválného 
(vejČitého) neb i kulovitého tvaru vedlé forem válcovitých a končitých — 
kteréž vzory ovšem spojeny jsou velikým počtem přechodních tvarů.

Buuice pivné houby jsou velikosti 8 až 10 mikromilimetrů průměru —  
(ač přicházejí i menší, 5 až 6 mikromilimetrů).

Pivná houba vyvinuje se zdárně pouze za přístupu vzduchu (volného 
kyslíku) ze. určité teploty (od 6*4° R až 28°Ji.) *) a ovšem náležitého roztoku 
potravných látek.

Kvasnice musí míti s dostatek potravně látky, a sice ústrojné (obsahující 
dusík, vodík, kyslík a uhlík) i neústrojué (minerální) ve formě záživné (assi- 
íri i lační), neboť jen takové, jež diftuse schopny jsou, platně k vývinu přispí
vají, jako z dusíkatých součástek mladiny — peptony a ještě více amidy a 
zbylý diastás kvasnice přijímají — , dále důležitosti veliké jsou fosforečnany 
najmě draselnaté.

Koncentrace kvasiva — zde mladiny — do jisté míry obmezena byti 
musí a nemá přesahovati hutnoty 35° saccharometrických.

Důležitost přístupu čistého vzduchu jest patrna ve svých výsledcích (živé 
kvasnice absorbují volný kyslík; pravíme: kvasnice dýchají).

Pasteur poukázal k příznivému účinku kyslíku volného na vývin a roz
množení buněk kvasnicových. Větraná mladina (jež obohacena byla s dostatek 
kyslíkem) živyin vzrůstem a správným vývinem buněk vyniká.

V praxi dnes již z této věci s výhodou se těží. (Viz o připouštění mla
diny mezi kvašením**]).

Na škodu a zkázu jsou v první řadě kyseliny, jež nejen vývin buněk 
ale i tím průběh a výsledek kvašení poškozují a ohrožují. Škodlivý jsou sí
rová, solná (chlorovodíková) a dusičná. Mléčná, přichází-li ve větším množství, 
škodí, v menším však zrovna příznivě účinkuje, avšak za to octová, propionová 
a  mravenčí a zvláště pak máselná a kapronová již v množství nejvýše skrov
ném usmrcují houbu kvasnou a zarážejí kvašení***).

Pro nás má ovšem účinek zvýšené kyselosti mladiny vůbec a mléčné 
zvláště již i v jiných pochodech (sladování a vaření) důležitost; zvláště pak 
účinek zvýšeného množství kyseliny mléčné při kvašení nutí nás ke zvýšené 
pozornosti, aby zamezilo se vše, co kyselost mladiny může způsobovati a zvy- 
šovati.

Antiseptické látky, jako arsenová, karbolová, salycilová kyselina v nepa
trném množství neškodí, poslední zadržuje kvašení a zejména bakterie umrtvuje 
spíše než kvasnice, rovněž sirovodík a sírouhlík jen ve větším množství škod
livým se býti jeví, kyselina siřičitá účinně zasahuje, a to zejména proti bakte
riím, koncentrovaný alkohol co jed (dle Brefelda dostačí 12%  k zaražení 
vzrůstu, 14% kvašení vůbec). Mnohé soli těžkých kovů (mědě, olova, rtuti) 
usmrcují houbu a zamezují kvašení.

Dále náleží ke Škodlivým, účinkům teplota příliš nízká, i příliš vysoká. Dle 
Liebiga stačí teplota 48° R., by kvasnice schopnost kvašení ztratily, dle Me-
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*) Kvasnice pod bodem mrazu a často již za O až +  2-5° R. obmezují se na mini
mální činnost.

**) Víme z velké praxe, že dokonce nedostatečné nasycení mladiny kyslíkem v zápétí 
má výsledek kvašení pochybný. Piva kalná a tvrdošíjně takovými zůstávající nejlepším jsou 
dokladem potřeby řádného větrání mladiny vůbec. (Viz o chlazení za prudké zimy.)

***) Z Maerkerových pozorování vyjímáme, že ve kvasící melasse již 0*5%  octové ky
seliny počalo kvašenírušiti, však již 0 '2%  mravenčí, propionové 0 1 % , máselné již jen 
0 0 5 %  a kapronové jen sledy k stejnému účinku dostačily. Zato 0 5 %  mléčné účinkovalo 
k rozmnožení kvasnic příznivě, 1 %  neškodilo, až 3 5 %  rozmnožování kvasnic docela za
mezilo. (Kyselina máselná v pivovarství by povstati a ovšem i zle osvědčiti se mohla.)
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leuse zadržuje se kvašení již při 36° R., při 56— 60° R. kvasná houba se 
usmreuje*).

Odnímání vody neb 'přivádění jí, když velmi rychle se děje, náleží rov
něž ke zjevům škodlivým. Příliš sehnaný roztok cukernatý i příliš zředěný 
vykazuje proto kvašení neúplné; v prvém případě účinkuje roztok rovně ry
chlému odnímání vody.

Když kvasnice delší čas ve vodě udržovány jsou, nastalou výměnou, jak 
jsme již se zmínili, poškozuje se kvašební činnost, a sice tím více, čím jest 
voda teplejší.

tSplodiny kvašení.

Víme již, že splodiny rozkladu kvašením vzbuzeného jsou alkohol, ky
sličník uhličitý, glycerin (2*5—3'6 Č. ze 100 Č. cukru), jantarová kyselina 
(0‘5 —0 ‘7 č.), octová kyselina (jež vždy přichází), mléčná (která provází celou 
naši práci) a konečně v skrovném množství a ne jeho pravidelné součástky 
různé alkoholy (propylový, blity lovy a amylový). Vedlejší splodinou jest zvý
šené množství kvasnic.

Kvasnice se pochodem kvašení rozmnožují; závisí pak množství jich 
hlavně na kvašební mocnosti kvasnic samych a na složení kvasiva.

Teplota při kvašení se uvolňuje, jakožto rozdíl chemického napjetí cukru 
a splodin, jež povstávají.

Alkohol, líh (ethylový C2Hfi0 )  náleží kjednoatornovým alkoholům a bez- 
vodý jest bezbarvá, řídká kapalina příjemné vůně a palčivé chuti, na ústrojí 
živočišné účinkuje jakožto jeď; v lihových nápojích (pivě, víně, kořalce) vždy 
vodou zředěn účinkuje opojné. Hutnota alkoholu při 3 2° R. jest 0  8095, vře 
při 62 30 R., při —  80° R. ještě neztuhne.

V pivě kolísá množství alkoholu mezi 2, 5 až 8 % , ve víně mezi 7 až 
24 % , v obyčejné kořalce mezi 20—30% .

Kysličník uhličitý jest plyn bezbarvý, příchuti a vůně slabě kyselé, ob-
ř i n í - e f  i r m í / t í  n  4- o  *7 O a A  n n l  A i r í  /• u o / í i i o V i i i  _ _  T  n  1 , 'A r ř f  A  ť  A n e n  t ' ř l r < i  ir rr/ 1  u / i U n  n  ř m  A c ť Á
t u o b v u j i u  a  i c A O i  u  p u i u u v  i ^ u u ^ i í u . ------- u a n u L o u  y ů u u o u u  a u u u o i c "

riekého (0 04 %  dle prostoru) a co zplodina při každém okysličení organických 
látek (poněvadž uhlík obsahujících) jest všeobecně známým. Tak se tvoří při 
spalování organických látek, při hnití, trouchnivění, kvašení, klíčení semen, 
při dýchání. Rostlinám slouží za potravu. Zivočišstvo v plynu tom se udusí; 
z počátku jeví opilost, závrať, bolení hlavy a zpitomělosť.

Pro nás důležitou vlastností jest schopnost piva, kysličník uhličitý pohlco- 
vati a co vysoce cennou součást udržovati. Již voda (1 objem) pohltí pni 0° (a 
760 mm barometr, tlaku) 1*7967 objemů kysl, uhličitého, stoupáním teploty 
ztrácí vlastnosti pohlcování a  tak při 12° R. absorbuje pouze 1*002 objemů**).

Dle Bunsena pohltí 1 objem vody
při 0°R . =  1*79 objemu kysličníku uhličitého 

„ 8 %  = 1 *1 8  „
„ 120 „ =  1*00 „
„16° r, - 0 - 9 0

Líh vlastnost tuto značně vétší vykazuje, i pohltí 1 objem líhu 
při 0°R . = 4-33  objemů kysličníku uhličitého 

» 8" „ — 3 50 „ „ „
„ 16° „ =  ještě 3 „ „

a smíšenina vody s lihem ovšem vykazuje vnímavost větší než pouhá voda.

362 Pivovarství.

*) Wiesner dokázal, že velmi pozvolným zahříváním usušené kvasnice ani při 80° R. 
se neusmrtí. Snížení teploty snesou kvasnice veliké, aniž se usmrtí. (Bert se tak přesvědčil 
i za teploty — 91° R.)

**) Příjemnost nápojů kysličník uhličitý hojně obsahujících rozšířila jich pití po celém 
svété. Příroda sama poskytuje hojnost pramenů kyselek, jež co léčivé nabyly významu 
blahodárného.
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Totéž platí o pivě a každý sládek snaží se bohatostí kysl. uhličitým 
zvlášť svůj výrobek vyznamenati, aby za význačné pěny pivo i vnitřním bo
hatstvím příjemného a užitečné účinkujícího plynu vynikalo v každém ohledu.

Je-li případné (jak z četných rozborů vysvítá) obsah kysličníku uhličitého v pivě (při 
12° R.) 0 389—0-391 % , odpovídají tyto čÍBlice více než 2 objemům kysličníku uhličitého na 
1 objem piva.

Kysličník uhličitý tlakem 36 atmosfér při teplotě 0° R. zkapalní (při 
— 56° R. ztuhne), i používá se kapalného kysličníku dnes při tlakostrojích 
pivních na místě vzduchu s nemalou výhodou.

Glycerin jest bezbarvá kapalina, hutnoty syrobu a sladké příchuti. Ve 
vodě a v líhu se rozpouští, v étheru nikoli. Hutnota jeho jest (při 12° R.) 125.

Glycerin vyskytuje se ovšem v skrovném množství co splodina kvašení. 
Porušení piva glycerinem uměle vyrobeným *) v úmyslu, aby pivo „pilejším*1 se 
učinilo, lze lučebným rozborem dokázati, poněvadž glycerinu přirozenou cestou 
povstalého málokdy jest více než 0*3 °/0 a přísadu tudíž poněkud větší dobře 
rozpoznati možno.

Dle E. Borgmanna kolísá množství glycerinu v pivě jen málo a shledal
(odpovídá mezím naznačeným) v maximum na 100 (. lihu 5*497 č. glycerinu

minimum „ „ „ 4*140 „
Jantarová kyselina z roztoku vodného vyhraní se v rombiekých hra

nolech, skvěle bílých a se lesknoucích, jež v 25 Č. studené a 3 č. teplé vodě 
se rozpouštějí.

Čím mohou býti kvasnice znečištěny %

Podobně jako jsme shledali při kvašení libovém (zde pivním) účinné 
nízké organismy čeledi saccharomyces, tak pozorováno také, že při samovol
ných rozkladech ústrojnýeh látek nízké organismy jiným čeledím přináleže
jící vždy tyto proeessy provázejí (plísně, mikrokokky, bakterie, bacilly) **).

V pivovarství začasté se vyskytnou různé druhy nalézajíce půdu vděčnou, 
zejména za příznivých okolností, na př. za špatné, nedostatečné ventilace míst
ností, zanedbalé práce, zanedbání čistoty; tu zapyří sc materiál pivovarnický, 
zdi místností, atd. povlaky plísně zelené, černé, šedivé i červené, pak slizu z nej- 
menších organismů sestávajícího — a snadno pak tito nekalí provázeči mohou 
přenésti zhoubnou činnosť svou na výsledek práce ***).

Též některé druhy saccharomyces (jako pastorianus, ellipsoidens) pod
statně ohrožují hodnotu vlastního roclu a zahrnuty jsou pod jmenem divoké houby.

Bakterie jsou nepřátelé sladovnické práce, ač mnohé z nich v nepatrném 
podílu vždy provázejí pochod kvašení a tudíž i kvasnice naše. (S čistým [bez 
cizích íermentů] Carlsbergským droždím docíleno pozměněni chutě piva; příčinu 
toho v čistotě droždí hledati musíme.)

Pasteur zahruul naše bakterie f)  pode jmenem fermenty (kvasidla) ne
mocí piva, any v mladině naší a v pivě zavěsti mohou různé zvláštní, a sice 
povždy škodlivé: kvašení mléčné, kyselé (octové) i hnilobné.

*) Glycerin jest vedlejší splodinou při výrobě mýdla z tuků živočišných. Tuk jest 
smíšenina více chemických sloučenin (triglyceridň), z nichž účinkem zásad utvoří se slou
čeniny tukových kyselin s nimi; sůl tuková či mýdlo a co vedlejší a cenná splodiua gly
cerin. Mnozí nazývají též glycerin dle původu a dle sladké chutě jeho tukosladinou. Gly
cerin nalézá upotřebení v medicíně, při voňavkářství, v barvířství atd.

•*) Mnohé odrůdy v přírodě se vyskytují jako parasiti (cizopasníci).
***) Slad, pivo, plísní postiženy, přijímají chul plesnivou, nepříjemnou,

t )  Hnití ústrojnýeh látek provázeno za vývinu smrdutých plynů účinkem a vývinem 
kvasinek. Jakožto kontagíe a miasmy jsou sprostředkovatelé a provázeči nejnebezpečnějšícb 
nemocí člověka. (Viz pojednání Dra. Karla Chodounského Theorie infekční v I. díle „Od
borné pathologie a therapie" a prof. Dra. J . Hlavy v „Časopisu lékařů českých.")
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Mléčné kvasidlo nejpřízniveji se vyvinuje za vyšší teploty až do 40u R. 
a splodina jeho, mléčná kyselina, jest ve skrovňoučkém množství součástkou 
piva (tvoření se je jí poznali jsme již od samého počátku práce naší).

Větší množství ovšem poškozuje hodnotu droždí a tím i výrobku. Bel
gické pivo faro a lambik samovolným kvašením vyrobené, bohaté na kyselinu 
mléčnou, jest ovšem bez čistoty a povždy chuti ostré a osoblivé, pro nás velmi 
nepříjemné.

Octové kvasidlo zavdává podnět ke kysání octovému.
Máselné kvasidlo ješt velmi nebezpečný host (zejména na chladnici), 

ježto splodina jeho škodlivě na kvašení působí a vysoce nepříjemnou chuť 
pivu dodává a tím hůře spečetí osud piva, když ve spojení s manitovým či 
slizným kvasidlem (malinkým kvasidlem kulovitým, průměru 0 0012—00014 
mikromil.) našemu zraku a čichu prozradí se co letinka mladiny na chlad- 
nicích (mladinka „zliškovatí“, zčervená „cihlovitě“ za vývinu smrdutých, ne
příjemně zapáchajících plynů).

Hnilob')ié kvasidlo *) náleží rovněž mezi malounké ale zhoubné organismy. 
Vedlé cizích organismů bývá droždí znečištěno strženými součástkami kalů, vy
loučenou pryskyřicí chmelovou atd.

O zařízení kvasírny (spilky).

Jako všude tak zejména při založení kvasírny (a sklepů) dbát! jest toho, 
aby dala se udržovati čistota místnosti a tedy i vzduchu a zároveň potřebný chlad.

Kvasírua (a sklepy) jsou místnosti klenuté s dlažbou nepropustnou, pevnou 
(nejlépe z dlažie žulových nebo i z hliněných, silně vypálených) a beze všech 
skulin. Spáry tudíž musí velmi dobrým cementem býti vyplněny, jinak by byly 
útočištěm splašků a odpadků rychle se kazících, zahnívajících a tedy vzduch 
sklepní nebezpečně otravujících. Vedlé řádně zřízeué ventilace jest řádná do
konalá dlažba sklepů nevyhnutelnou v řádném sklepním hospodářství.

Zdi z dobrého trvanlivého kamene neb z cihel dobře vypálených nechť jsou 
cementovou maltou ovrženy a dobře vyhlazeny, anebo, mají-li zůstat! holé, nechť 
všechny spáry cementem dobře jsou vymazány **).

Odvody v podlaze sklonu důkladného končí v kanál, uzavřený samo
činnou uzavírkou, kteráž osvědčuje se dobře i v té příčině, že zabraňuje i od
tékání studeného vzduchu.

Kantnyře, t, j.  podstavce, na nichž kádě kvasné (nebo sudy) se uklá
dají, nejlepší jsou ze železa (koleje železničué, traverse atd.), jež spočívají na 
podstavcích vyzděných (a ovšem omítnutých a ohlazeuých) Jsou-li líhy kant- 
nýřů ze dřeva, nejlépe pak učiníme, když je  natřeme (čerstvě hašeným) vá
penným mlékem, kterýž nátěr dobře „zaschnuv“ osvědčí houževnatosť oproti 
oslizovaténí a zplesnivéní. Vůbec všechny dřevěné součásti: dvéře, dna sudů, 
kádí atd. podobně uchováme v čistotě lepší, i dopoiaičuje se, aby tento jedno
duchý způsob uchování vždy občas se opakoval, za předběžného řádného 
vymytí.

Spilka (sklep) má ndychatiu Čistotou lesklou; vzduch čistý je zde jednou 
z hlavních podmínek zdárné práce; rozhodujeť o udržení droždí a o zvýšení 
stálosti, trvanlivosti piva, za stejných jinak okolností, ovšem hodnota místností 
sklepních.

*) Promluvili jsme již o látkách kvašení obmezujících a zamezujících. Hnití umír- 
ůuje neb zabraňuje hlavně líh, sůl kuchyňská, kyselina solná, kamenec, chroman draselnatý, 
mnohé soli kovů, tříslovina, karbolová kyselina, kreosot, salycilová kya., arsenová kys., 
kyanovodík, vápenná voda a thymol. Vysušení a zamezení přístupu vzduchu rovněž pro
středek proti hniti.

**) Zdí tyto se v čas potřeby a možnosti čisté vydrhnou, i poslouží k totgiu výborné 
přenosné železné lešení.
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V Carlbergském pivovaře několikráte již uvedeném nalézáme opět vzor 
spilek — zde jest možno, výsledek práce znamenitého Hansena: bezvadné 
droždí, udržeti, a věru, kdo vkročil v ty jasné, velkolepé místnosti, nezapomene 
dojmu nikdy více a pivovarník každý za porovnání s našimi obyčejnými sklepy 
dozná pocitu svrchovaně deprimujícího.

Veškeré zdi a zevnější stěny kádí, natřeny bílou larvou emailovou *), 
lesknou se jako by z mramoru vytesány byly — nikdež nezarazí pozorovatele 
nejmensí poskvrnka (tu nucen pracovník ihned vyhladiti, neb by v tom vše
obecném jase rušila stonásobně) a kvasící pivo v tom bezvadném čistém vzduchu, 
jejž stroj zimotvorný posýlá k občerstvení, libuje si v práci nad jiné výtečné.

Kádě kvasné v Carlsbergu (vedlé dřevěných) jsou z velké části z bři
dlicových ploten sestaveny a jest to rozhodně lepší materiál než dřevo, jež 
dosud nám všeobecně bohužel vévodí ve spilce i ve sklepě, pokud se týče 
kádí a sudů. Kádě dřevěné jsou tvaru kuželovitého (nahoře ovšem nepatrně 
súženého) velikosti 10—30 hl obsahu pro mladinu. Ponechává se mimo to */§ 
více co prostor volný nad kvasícím pivem (potřebný, když plovák ssázíme, 
vstoupá pivní hladina). Nejlepší jsou z dubového dřeva, pak z modřínového. 
(Po době 8— 12tileté vypoví však dřevo již službu svou co pivovarnický ma
teriál.)

Drobnosti, potřebné kadečky slévací, do nichž se svádí pivo vykvašené, 
zralé k čerpadlu, dvouušáky, hrodky (šaíiíky vůbec), vany na uchování váreč- 
ných atd. dnes zavádíme ze železa na prospěch práce — neb železo, jak víme, 
připouští snáze udržení zevrubné čistoty, kterou u zvýšené míře při kvašení 
zachovávati musíme, vědouce, že pivo obzvláště náchylno jest působení .vzduchu 
znečistěného i nádob nedbale hleděných **).

Kádě ve spilce se po každém upotřebení vymyjí důkladné kartáčem ště
tinovým a za důstatku vody — a vždy opět před novým plněním. Když déle 
neplněny zůstávají, dobře poslouží vytření vápenným mlékem nebo roztokem 
louhu, na to však zvláště bedlivé vymytí vodou. Nedoporučuje se, tento vá
penný nátěr uechati po delší dobu (t. j, zaschnout!) netknutý, nebo stává se, 
že zatuchlá místa pak z vápna nedobře vymytá, pivem však rozpuštěná, ztuch
lost přenesla na pivo.

Spilka obyčejně umístěna s výhodou pod chiadniceini a ovšem výtečně, 
když možno pak (kde poloha příhodná tomu dovoluje) sklepy pod spilku za
ložiti. Ušetří se tu mnoho práce, nebot mladina sama zde ztéká do kádí, 
pivo zralé pak po hlavním kvašení opět stahovati možno beze všeho obtíž
ného čerpání přímo do sudů ve skladných sklepích rozestavených.

Takovou spilku mající lednici nad klenutím dle vynálezce jmenujeme 
Brainardovým, či spilku „se svrchními lednicemi11.

Různosti v soustavě lednic jsme se již dotkli; máme pak vždy věnovati 
velikosti lednic (obyčejně '/a sklepních prostorů) vyšší pozornost, bychom vy
získali možnost udržovati místnosti dle potřeby v žádoucí teplotě. (Žimotvorné 
stroje zde přání našemu úplně vyhověti dovedou.)

Spilka i sklepy musí opatřeny býti všemožnou ochranou proti účinkům 
zevnější teploty a tudíž podzemní či skalní (ve skále vytesané) vydatným pláštěm 
vrstvy země výhodně vynikají. — Veškeré zdivo provádí se dutě (prostory

*) V Kodani vyrábí firma F. E. Kťihle. Sklad u nás E. Wechtl ve Vídni I. Helfer- 
storferstrasse.

**) Následek jest citelný, nebo pivo bud zatuchlou, ztuchlou, plesnivou a vůbec we-
čistou tak zvanou „sklepní1* chutí obdařeno (a ovšem někdy i zákalem) stává se nepro
dejným, a jak lebce se tak přihodí! Uvádím jen, že ku př. v Hořicích, když jsem nastoupil, 
byly lednice od sklepa dobře zdělanou pokrývkou slámovou odděleny. Když sláma počala 
zahnívati, nejblíže ležící sudy přijaly chuf odpornou, a tak třeba si všeho dobře vsimnouti,
co by jen poněkud k znečištění místnosti, nádob přispěti ntoblo.
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vzduchovými) jakož i případně isolačními vrstvami (nad klenutí škváry, po
pelem) napomáháme.

Obnova čistého vzduchu neb ochlazování jeho děje se buď umělým způ
sobem (za pomocí strojů, ventilátorů, exhaustorů), aneb jednoduše na přiro
zené cestě využitkováním zákonů fysikálných, t. j. rozdílů teplot vzduchu 
vnitřního a zevnějšího a panujících pohybů atmosféri/ *).

Jak důležitou jest obnova vzduchu, toho již při sladování jsme se dotkli 
(dle Pedersena vyvinuje se při klíčení rušivého kysličníku uhličitého na 1 m2 
plochy v hodině 60 litrů) a tu ve spilce (dvacetkrát méně při mírném kvašení 
ve sklepích skladných) u zvýšené míře processem kvašení se tvoří (na 1 m~ 
na 1001 kysl. uhličitého počítaje na 5 wr plochy 30 hl kvasícího piva) a vedlé 
toho ovšem i jiné škodlivé plyny a miasmy vzduch sklepní znečisťují na úkor 
processů pivovarních.

Abychom větrání zúplna v rukou měli, musí vedlé oken zařízena býti 
řada ventilačních otvorů ku připouštění vzduchu ve výši okraje kádí a druhá 
nad dlažbou sklepní, odváděči pak otvory zkaženého, znečistěného vzduchu 
opět řada nade dlažbou a řada pod klenutím (neb stropem). Poslední oboje 
otvory ústí v odváděči kanál větrací, jenž vybíhá nad střechou; jest pak opa
třen výtok nejlépe klobouckém chránícím, na př. Wolpertovým, jímž účinek 
ssací každého větru (jakéhokoliv směru) výtečně zvyšuje výměnu či odtok 
vnitřního vzduchu. Všechny otvory ventilační opatřeny jsou uzavírkou, aby 
vždy jen potřebné a v patřičný čas daly se otvírati**).

Především musíme povážiti, že vzduch (zejména ve spilce) obtížen jest 
kysličníkem uhličitým, a musíme tudíž výměnu vzduchu zaříditi podlé jakkosti 
t. j. teploty a tedy podlé rozdílu tíže atmosférického vzduchu proti vnitřnímu; 
zkrátka: vpouštění a vypouštění upraviti jest dle počasí panujícího, i máme 
způsob větrání 1) za zimní, 2) za jarní a podzimní a 3) za letní doby.

1) V zimě, kdy vzduch atmosférický studenější než — 3° R., jest i těžší 
než vzduch spilkový, byť i tento asi 2 %  kysl. uhličitého nasycen byl, a tu 
necháme studený zevnější vzduch otvory ventilačními nad dlažbou se nachá
zejícími vcházeti; studený vzduch vniká do spilky, zvedá zde vzduch ku př. 3°R. 
teplý a kysl. uhličitým nasycený a nutí jej otvory pod klenutím (neb stropem) 
a větracím kanálem v prostor volný unikati. (Připomenouti musíme ovšem, 
že musíme hleděti stupeň teploty potřebný a příhodný ve spilce zachovati — 
a kdyby teplota vzduchu atmosférického klesala víc a více pod — 3° R., jen 
občasně ventilaci v pochod uvedeme.)

2) V  podzimní a jarní čas nejkrajnějšího období, t. j.  za přechodu ze 
zimního a tedy teploty — 2° R. až -(- 4° R. jest vzduch atmosférický již ne
spolehlivou silou ventilační (byť i v tíži rozdílu valného nebylo), i musíme zka
žený a kysličníkem uhličitým nasycený vzduch (jenž u spodu se hlavně shro
mažďuje) spodními otvory nad dlažbou se nacházející odváděti a všechno pod
porování lepšího tahu, t. j. oteplení odcházejícího vzduchu a vysazení ssacímu 
účinku větrů aneb postavením exhaustoru v plný běh uvésti***).

*) Obnova vzduchu skrovnou měrou děje se ovšem i zdivém, t. j. jeho prostupností 
a různí se mocnost této obnovy dle obsahu dutin či porosní vlastnosti materiálu. Nátěr 
olejové barvy umírňuje a vodního skla dokonale zamezuje propustnost zdivá.

**) Rozměry otvorů řídí se počtem jich a velikostí plochy sklepné. Obyčejně nalézáme 
k odvodu vzduchu zkaženého společný průtah s otvorem nad dlažbou a s druhým na nej- 
vyšším místě (pod klenutím); na přívod buď nad dlažbou, neb druhý přímo pomocí oken a 
třetí do lednice (a ž lednice).

***) Zahřívání možno pořlditi bezprostřední, když kanál vedeme v pícku, v níž se 
mírným ohněm pod rourou kanálu udržovaným vzbudí oteplení, aneb pořídí se odvod jeho 
komínem pece neb ohniště některého či zvlášť za tím účelem vloženého u prostřed kanálu. 
Odvod nucený vyzískáme i pořízením pece, k níž jedině vzduch sklepní se přivádí (po
pelník i otvor pece přesně přiléhajícími dvířky opatřeny jsou). Potřebný k spálení vzduch 
bere pec přímo ze sklepa, čím výměna žádoucí se spůsobuje.
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Vzduch zevnější necháme vnikati otvory ve výši kraje kádě se nalézajícími 
(a tedy případně okny spilky).

3) Když je  vzduch atmosféricky nad -j—4° It. teplý, musí ovšem dříve býti 
schlazen — i vpouští se do lednice, odkud (asi ve výši kraje kádí) vplývá 
do spilky a zkažený, nad dlažbou shromážděný spodními otvory ventilačními 
v kanál odváděči vtlačuje. I tenkráte zahřátí a tedy řídnutí vzduchu při po
chodu tímto kanálem usnadňuje odchod jeho, ježto lépe podléhá ssacímu účinku 
větrů. Vůbec v letní či lépe teplejší době třeba pamatovati, by odchod zka
ženého vzduchu ohřátím se usnadnil aneb exliaustorem podporován byl.

Při větrání ovšem musíme na zřeteli míti vždy potřebu a vhodnost, 
bychom (zejména v létě) zbytečně na útraty zásoby ledové nehřešili*).

Co se potřebné velikosti spilek dotýče, pořizuje se k poměru výroby a 
snadno lze ji  vypočísti dle určené velikosti kádí a doby hlavního kvašení. 
Výška pak oblíbeua jest nejméně 4iuetrová (počítáno do výše klenutí).

&vpiláni mladiny.

Když mladina náležitou dobu ua chladnicích poležela, stahujeme — „spí- 
lámeu — ji  do kádí v kvasírně rozestavených pečujíce, by kaly ssazené pokud 
možná netknuty zůstaly t. j. aby se nebraly s sebou a tak neznečistily jak- 
kosf mladiny a droždí.

Plnění kádí pořídíme střídavě, t. j.  přesazujeme troubel pryžový (s pivo- 
vodem spojený), jímž mladina protéká, s kádě do kádě, aby různě ležící vrstvy 
mladiny stejnoměrně rozděleny byly, což zejména v zimním čase již i proto 
důležito, aby se teplota vystejnila. První mladina (poblíž výtoku chladnic v nej
tlustší vrstvě) jest teplejší, poslední, nejdéle chladnému vzduchu vnějšímu vy
daná, studenější. Vedlé toho získáme i to, že vrstvy různě kyslíkem nasycené 
se promíchají, což stejnější kvašení má v zápětí.

Víme, že mladina skrovnou nedostatečnou dobu na chladnici ležící mnohdy 
pochybné kvašení vykáže za výsledku nedokonalého propadnutí a nevalného 
ssázení se piva. —  Zimmrovo schlazování mladiny za nasycování vzduchem 
v centrifuze hledí zavésti dokonalejší a jistý způsob a lze doufati v konečný 
zdar dosavadních pokusů. Za přílišných mrazů ukončíme raději várku za dne, 
abychom vyzískali alespoň rozdíl teploty vyšší a aby tak mladina déle na 
chladnici poležela a i možnost zanedbání (aby nepřechladla) na nejmenší míru 
uvedena byla.

Teplota mladiny sespíláné pro zimní dobu jest nejlepší 5° R., pro letní 
pak dobu 4° R.

Jakmile mladina sespílána až do 4°/0 dle objemu, zůstává na chladnici 
zbytek, jehož další stahování nemožným se stává bez stržení kalů; tento oka
mžik musí spileční pilně vyhlídati a ihned výtok mladinový uzavříti.

„Řídké44 tyto kaly či „kalové pivo44 popustí kalovým výtokem přímo do 
kadečky zvlášt k tomu určené, odkud se ihned vydává do pytlů „kaláků44 
k procezení čili k filtraci.

Již mezi spíláním upravíme pytlíky kalové, zavěsíce je  na kalový stojan 
poblíže kadečky neb pod ní se nalézající. Kalovým pivem naplněné pytlíky 
(bavlněné) procezují zpočátku kalně; tento propůstek vrátíme do kaláků zpět,

*) Vedlé těchto ventilačních otvorů popsaných jest výhodný ještě jeden pod klenutím 
(neb stropem) v lednici ústícím, jenž slouží k vnitřní cirkulaci vzduchu a jeho ochlazení. 
Je-li vzduch sklepní dostatečně čistým, tu schlazení jeho pořídíme otevrouce otvor pod 
klenutím do lednice zařízený a spodní ve výši sudů neb kádí. Teplejší vzduch u klenutí 
shromážděný vniká k ledu, sráží zde vlhkost, ochladí se a svou tíží vlévá se spodem zase 
ochlazen do slcVpa.
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jakmile čistý a jiskrný filtrát počne protékali do podložených džberu neb 
van. Kalový filtrát přidáme buď stejnoměrné na všechny kádě — buď (a to 
lépe) jen do jedné. Pozorlivý sládek všímá si čistoty a jiskry „kalového", nebo 
tvrdošíjně kalný, rmutný, opalisující filtrát neznačí nic dobrého a upomíuá na 
podstatné pochybení předcházejících processů pivovarníci).

Zbytek hustý kašovitý v kaláku jest odpadek ménč cenný a sestává ze smíšeniny 
varem vyloučených bílkovin (pro jejichž značné percento používá se ho jako krmivá zejména 
pro vepřový dobytek), vyloučené pryskyřice chmelové, třísloviny, stržených lístečků a částí 
hlávek chmelových (semena atd.), při stahování předku a výstřelku stržených částic pluchy 
sladové (mláta), škrobu a často větrem vmetených částí prachu a smetí.

Na 100%  sladu zbývají asi 2—3 kg hustých kalů a ovšem množství jich kolísá dle 
různého spracování materiálu a hlavné dle způsobu vaření piva. Při povařování rmutů 
vylučujeme velkou část bilkovin úpředkem a zbude méně kalů na chlad (ticích; při nálevu 
jest tomu (infusi) naopak.

Tam, kde mladinu procezenou na chladnice vydáváme, jest vrstva vylou
čená velmi nepatrná. Odstraněním kalů získáme ovšem na chladnici i pro
stor, jejž zaujímaly.

Průběh práce při kvašení.

1. Nasazování mladiny přímo droždím várežným Jakmile kádě naplněny 
schlazeuou mladinou, přikročíme k nasazení piva „várečnými".

Várečného dobře Zachovalého a uchovaného (viz o uchování a ošetření 
droždí várečného) odměříme určitou dávku dobře zdělanou plechovou lžící 
obsahu 1 — 2 l (aneb odvážíme množství) do jednoho z dvou stejných připrave
ných hrodků „dvoušáků". V druhém jest polovice obsahu vyplněna mladinou — 
načež za příčinou dobrého promísení počne se vylévati obsah tohoto do kva
snic — a naopak z hrodku do hrodku dotud, pokud se nezpění a nenabude 
značně na obsahu celkovém.

Práci tuto provádějí dva sladovníci proti sobě stojící a stejným tempem 
vždy, každý za jedno ucho hrodku vezmou, do výše zvedají a nahýbají, tak že 
proud směsi kvasnic s mladinou vlévá se do hrodku vedlé podstaveného vy
prázdněného *).

Toto protahování droždí jest výhodná úprava jeho a slouží i k posou
zení, protože zdravé jadrné kvasnice lépe t. j rychleji nabývají (zpění se) 
většího objemu než „slabé". — Vydrží-li se vytahování kvasnic déle 10 mi
nut, shledáme, že se obsah zahřívá (až i o 1° R.).

2. Nasazení droždím nujatýmu. část (asi 10—12%  varu) mladiny 10 
až 12° R. teplé popustí se**) do nádoby zvlášť k tomu připravené a zakvasí se 
s množstvím várečným, tak že ovšem již v několika (4—6 hodinách) „se ujmou" 
a vzbudí intensivní kvašení (čehož důkaz patrný povstalý krouženkový kožich). 
Tato kvasící mladina v stadiu tomto rozdělí se po stejném objemu po kádích. 
Lintner a Thaming praví, že účinek tohoto způsobu neodpovídá vždy oče
kávání.

3. Mladým (krouženkovým) pivem. Když kvašení dostoupí stupně, při němž 
hladinu piva pokrývají útvary pěnové (forem pěkných, různě kroucených a 
tvořených), jež značíme jménem „krouženky", možno náin tímto kvasícím pivem 
rovněž nasaditi mladinu, a sice vyzískáme zároveň ve várce, z níž ho ubíráme, 
tak zvané připouštění mladiny mezi kvašením — o jehož výhodě na svém 
místě pojednáme

*) Sláilek německý Pfister sestavil strojek na protahování droždí. Udržování čistoty 
jest však v ném velmi obtížné, což ovšem na pováženou.

**) U nás tomu nedovoluje zákon „o potravní dani."
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Z kádě utáhneme neb přečerpáme třetinu neb polovinu obsahu na čerstvé 
(prázdné), do nichž se naspílati má várka, a povstalý úbytek v kádích kvasí
cího již piva doplníme čerstvou mladinou *).

M nožství droždí ovšem závisí na jakkosti, koncentraci a teplotě mladiny, 
na jakkosti droždí samého, na jiných okolnostech různých, ku př. zda-li příliš 
spilka studená (přechladlá 0— 1° R. atd.), na potřebě rychlejšího či volnějšího 
kvašení.

V normálných případech do české mladiny 10— 11° sacch. hutnoty a ke 
kvašení trvajícímu 7—8 dní přijde 0*5—O'8 1 (— kg) na 1 Až, ke kvašení 
8 —12dennímu 0’3 —0 5  L

Thausing uvádí svá pozorování o různém množství droždí a dosel k po
sudku konečnému, že považuje s ohledem na udržení hodnoty droždí i vý
sledku snadnějšího a dokonalejšího ssázení se piva větší dávku za správnou 
a co hranici pro 1 hl mladiny 0  5 1 udává **).

V pravdě musíme z velké praxe dosvědčiti, že zejména v posledních 
létech všeobecně sládci vraceli se k dávce větší oproti dříve oblíbené malé, 
avšak k tomu donuceni byli také povstalou změnou hlavního materiálu, ječmene 
a jakkosti droždí, jinak bychom si ztěžka vysvětlili výsledky dřívější co do 
čistoty, trvanlivosti a hodnoty piva vůbec.

To množství okolností a vedlejších příčin, pivovarnickou práci vůbec pro
vázející, vybízí k tomu, každé „krajní" cestě se vyhnouti co možná a držeti 
se střední, jakož i znamenitého výroku Lintnerova, abychom nezabředli opět 
v jiném směru:

„ Jemňoučké pochody p ři klíčení ječmene u hvozdění sladu, při vaření a 
k vašen í piva požadují určitou dobu, chceme-li docíliti stejného a trvanlivého piva! u

Ph pochodu kvašení možno nám sledovati postup průběhu 1. zevnějším i 
Úkazy a) na povrchu piva se vyskytujícími, b) ve změně vzhledu piva samého, 
c) dle polohy droždí na dně kádě kvasné; 2. Vnějšími zm ěnam i a) co do teploty, 
b) co do hutnoty pivd.

1. a) Zevnější úkazy na povrchu mladiny. Po nasazení s droždím začne 
kvašení mlítrlinv Průběh iehn nznn.č.iiif* Sf> uřínadrivirii a v nnrmn.lnvr.ti nn-
měrech téměř stejnými úkazy zevnějšími, jež mění se odpovídajíce pokračování, 
vzrůstání a ubývání vnitřního rozkladu.

Ač nemůžeme zjevy tyto za rozhodné brati (ježto se lehce účinkem i ve
dlejším neprospěšně mění), posuzujeme průběh předce z hrubšího dle úkazů 
těchto zevnějších doplňujíce si je  posudky dalšími, s kvašením a výsledkem 
jeho spojenými.

Přikročíme k popisu kvašení zimního a letního průběhu, vedle pouká
zání na nesrovnalý a chybný.

Hladina tmavá až hnědočerná po nasazení poněkud zhnědnuvší průběhem 
12— 18 hodin počíná se zakrývati pěnkou sněhobílou pavučinovatě: „pivo zapra- 
Šujea co viditelné znamení počátku kvašení; jemné, pěnkové vrstvičky při
bývá dalším průběhem, až zmohutní v pokrý vku 2—4 cm vysokou, stejně 
silnou a jen v okrajích kádě vyvýšenou „obrubou" se končící ***). Dosáhnuvši 
určitou výšku počne z pravidla s jedné strany se odlupovati Či zdá se, lépe 
řečeno, jako by odstrkována byla spodními, nove se tvořícími zjevy pěnovými, 
jimž ustupuje pozvolna neb rychleji, a sice bud směrem jedním k druhé straně, 
nebo přímo ze všech stran k středu jednomu (obyčejně excentricky položenému). 
Původní první pokrývka shrnutá v pravém slova smyslu v oválný špinavě-

*) U nás dovoleno jen pravidelné a ohlášené připouštění (viz o tomto).
**) „Allg. Zeitschrift f. Bierbr. u. Malzfabrikationu str. 871. r. 1884, „Kvasu r. 

1885. c- 4.
***) Součástky chmelové z chladnice při spílání s sebou stržené, nebo vmetené listí, 

sláma atd. vyloučeny jsou na tento stejnolitý povlak hladiny pivní.
Kronika práčů. DII V
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hnědý kus („Špinka krouženkováu) *) a nový bohatý, ano nejpěknější pokryv, 
setvořený za intensivnějšího rozkladu a tudíž hojnějšího vývoje kysličníku 
uhličitého a součástek chmele, zastupuje ochranný plášť kvasícího piva. Vůně 
chmelová velice příjemného odstínu vyznačuje zvláště stadium kvašení tohoto, 
jehož útvarům pokrývky (různě a namnoze velmi ladně zkrouženým, jakoby 
z cukru sdělaným) přiznali jsme jméno kronzenek.

Toť moment, za jakého tak zvané připouštění m ladiny m ezi kvašením  
s nejlepším účinkem provedeme. Za účelem připouštění u nás (v Rakousku) 
necháme si kádě odměřiti na půl obsahu, ku př. obsahuje-li var 60 hl, tudíž 
kádě na jednoduché plnění odměřeny jsou úředně tři po 20 hl obsahu, — pa 
plnění za účelem připouštění — necháme si je  ještě odměřiti i na půl obsahu, 
t. j. polOW, a ovšem pak plníme vždy na var 6 kádí po 10 hl —  a doplníme 
druhých polovin těchto 6 kádí druhou várkou, a sice po uplynutí 24 hodin. 
Zakvašení droždím děje se stejným způsobem a dostačí, když mladinu 4 až 
5° R. teplou nasadíme 0*35 až 0‘5 litrem várečných na 1 hl mladiny (počítáno 
na celý obsah kádě, zde na 20 hl) tu v době spílání druhého varu, jejž při
pouštíme na plnění prvního, tento již v bílých krouženkách se nalézá.

Přívod mladiny čerstvé (nasycené kyslíkem) a teploty téže co kvasící pivo 
vzbudí jadrné čilé kvašení a vývoj kvasnic zdatně povzbuzuje a podporuje. Pro
padnutí jest většinou vždy lepší a nového droždí vždy větší množství, piva pak 
z připouštěných varů znamenitě a jiskrně se sázejí a trvanlivostí vynikají (pě
stuji připouštění s velkou zálibou i výsledkem nejlepším).

Třeba jen ještě podotknouti, že některým kvasnicím neslouží připouštění, 
čehož příčinu dosud neznáme. —

Sládci libují si v pohledu bohatě vyvinutých drobných krouženek, ač třeba 
začasté se přesvědčí, že výtečný výsledek korunoval i krouženky větších roz
měrů kuželovité aneb hranolovité (pěti- až vícehranné), nemnohé co do počtu, 
aneb dokonce i „nepěkně** rozrytý, „neurovnaný“ kryt krouženkový, kdežto vý
tečně se zhlížející mnohdy dokoná neuspokojí.

Krouženky udržují se ve svých původních útvarech jen krátký čas a oby
čejně „rostou1* ke středu ve vršek až i více než 10 c™ vysoký (v 6 až 12 ho
dinách) **), načež počínají klesati, zabarvujíce se z původního převládajícího 
bílého pole ve větší hnědé.

Hnědé krouženky jsou doba nejvyššího rozkladu a ovšem i vyvinující se 
tím teploty a zpozorujeme i silné zhnědnutí (až „zhlinovatění*4) hladiny piva, 
kdy nej čilejší vývoj droždí jej „zakaluje*.

Kroužky pozvolna spadávají— mizí a postupem kvašení se zmírňujícího 
stává se povrch vyrovnaným a konečně podobá se velice obrazu tygrovité srsti.

Na světlejší půdě jsou rozděleny hnědé shluky pryskyřice chmelové 
roztroušeny (větší a menší, hrubší a jemné, až často jako slupinka 
tenounké).

Stav vyrovnání pokrývky značí pochod umírnující se a končící.
1. a) Vedle těchto povrchů piva hledíme si ovšem s obzvláštní 

zálibou i hladiny piva samého a s tím spojené změny piva, již ve skle
ničce „zkušebně* — malé asi 3 cm3 obsahu hladké (viz obr. 184. 
asi v polovině skutečné velikosti) pozorovati můžeme.

Hladina tmavá původní po přidání droždí se zkalí („zhnědne*1), aby ustou
pila do doby hnědých krouženků poněkud tmavšímu odstínu (mnohdy skoro čer
nému), načež v normálných případech na dobu 24 až nejvýše 48 hodin silně

*) Tento shrnutý kus pěnový (a pryskyřičnatý) pečlivě sebereme pěnovkou, plochou 
lžící dírkovanou a vylijeme co nepatrný a málocenný odpadek.

**) Při prodlouženějším kvašení ovšem jednotlivé stadium trvá každé poměrně déje. 
Obyčejné pak i tak zvané „lysinyu mezi krouženkami povstanou, jakoby roztrženy byly, a 
místy téměř holými jen slabé zaprášená hladina prohlíží.
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zhnědne a zase za propadávání postupně „černá44, až při uzrání co dokonalá 
če rn o le sk lá  hladina se objeví.

Toto pozorování hladiny piva osvědčí se co výborná značka posudku 
správné práce tím jistěji, když ještě pozorování svá souběžně i pivu samému 
věnujeme.

Vybrané pivo (nefiltrované) jest ovšem docela kalné, neprůhledné* ) ; vy
brané při krouženkách bílých počíná jeviti lépe droždí plovoucí a vůbec po
čínající se, abych řekl, „vyhranění44 piva; při vybraném pak „mladém44 pivě 
ve skleničce a ponechaném jistou dobu (jak sládek ve Vokšicích Miroslav Cho- 
dounský svého času odporučoval) [na stoličce zavěšené ve spilce], shledáme, 
že a) se postupně víc a dále čistí, až po uplynutí 12—24 hodin 
pěkně čisté, ano jiskrné nad ssazenými kvasnicemi na dně (jež 
i po stěně dolejší se zachytávají) objevuje a tak vysazeno i kolik 
dní zůstává stejně pěkné, nezměněné (obr. 184.).

b) Buď částečně se ssází; pivo kroužek po kroužku se ja 
sní, v 10— 15 minutách asi 1 — 2 mm, až průběhem dalším asi 
v4 piva čistou, jasnou, ostatní dolejší vrstva kalnou zůstává— po 
dalších 10— 20 hodinách (začasté již v 1—6 hodinách) však oby- ot>r. íss.
čejně znova celé se zermutí a takové zůstává (obr. 185.).

c) Mladé pivo se vůbec nevyjasní; kvasnice klesnou z velké části ke dnu, 
ale pivo poněkud  se vyjasníc v proužce 2—5 mm  — ihned se zermutí a ně- 
ja3né zůstává tvrdošíjně**). (Obr. 186.)

Posuzujeme poslední úkaz co ne zcela správný, ano i chybný— 
a ač ne vždy odpovídá ssazení se mladého piva následujícímu 
propadnutí— přece v nej častějších případech doplňuje správně po
sudek náš a upokojuje co do dobrého průběhu.

Pivo prohlíženo v dalším postupu kvašení ve správném po
chodu vždy znatelněji počíná hlásiti se k nabylé čistotě, droždí 
(a mechanické znečisténiny) klesají z převážné části ke dnu, obr. isg.
droždí plovoucí v něm dobře rozeznati možno již za hnědých 
krouženků; ještě lépe při propadání jich již poznáváme patrně plovoucí 
hustě, jikrnaté droždí (jakoby jemná krupice ve sklenku byla vhozena) 
přesně oddělené v jemně prosvitajícím pivě; posloupně pořád znatelněji ubývá 
droždí (klesá ke dnu), čímž přibývá plochy čirého piva, až dojdeme stavu 
zralého piva- či ukončení hlavního kvašení, zkrátka až jest zralé k stahování. 
Poznamenáváme tu ještě blíže i jakkost zralosti „pivo propadlo dobře, pěkně, 
jiskrně", a vysazené ve skleničce droždí krupicovité ssází se rychle a dobře 
ke dnu a pivo čiré, jiskrné, krásné presentuje se zraku.

Vedle těchto normál ných úkazů přiházejí se mnohé odchylky v praxi — a tu vždy 
již pečlivěji třeba přihlížeti a přesné vše kontrolovali.

a) Stává se mnohdy, že pivo za tmavého černého zrcadla hladiny propadlo „mšino- 
vitěu, „práškovitéu na rozdíl „jikrnatého či krupicového41 — t. j. droždí plovoucí v pivě 
jest jemnějšího vzezření jako rozhozený prásek, prach. Když vše ostatní bylo za správ
ných úkazů, následuje i výsledek bezvadný.

b) Však pivo i úplně „nechce" propadnouti, hladina zkalená, hnědá až „hlinitá41 
nezměněnou zůstává, a naděje v propadnutí v tomto případě závisí na vy kvašení, na množ
ství droždí ještě plovoucího (ve vysazené skleničce možno toto pozorovati), i stahujeme ta
kové nejisté a nevalné hodnoty zvláště, nemíchajíce je s pivem správně vykvašeným. Pivo 
se ssází někdy velmi dobře, někdy zůstává kalným a může jen čisticími mechanickými pro
středky čistoty nabyti.

Hladiny liškovité, zrzavé, pivo ve skleničce se nessázející, kalné neb „olověné", opa- 
lisující, tvrdošíjné mdlé zůstávající a rychle i zde zkázu beroucí (správné pivo ve skleničce 
vysazené ve spilce vydrží za stejné hodnoty po případě 4—9 dní i více), značí chybné 
kvašení aneb již chybný předcházející výkon, at již chybnou, špatnou surovinu, neb sla
dování či vaření piva — neb, ač zřídka, vinno droždí samo neb vedení kvašení, anaf správná

*) Pozorování takové nám uvádí na mysl, že filtrace schlazené mladiny ku zlepšení 
jakkosti v každém ohledu počítati dlužno.

**) Viz „Omlazování piva“.
47*
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mladinu skytá i při pochybnější hodnotě (o zkaženém ovšem nemluvím) droždí spíše pivo 
ještě prodejné — než chybná mladina a dobré droždí.

c) Za chybného propadnutí namnoze pivo při kvašení i zjevy povrchu neobyčejnými 
se vyznačuje, buď ztratí po bílých krouženkách úplně pokrývky— zůstává holé a jen bubli
nami velikými a divoce se tvořícími a zase praskajícími posetá, buď jen část pokrývky 
sestrčí se (ztrácí se) na jednom místě (12—24 cm2 v rozměru), pivo jest v pohybu, jakoby 
se vařilo; pravíme tu, že jest to „kvašení provalujicí*. Oba úkazy tyto končí mnohdy přece 
s uspokojujícím výsledkem.

1. c) Konečně i obraz droždí na  dně kádě usazených poskytuje nám pří
spěvek cenný k posouzení (vlastně doplněni jeho) kvašení. Rozeznáváme v po
loze kvasme Yrstvy dle uložení troje, spodní špinkovou, vždy nej tmavší (hnědé) 
barvy, hlavně odumřelé to buňky, mechanické znečisténiny, pokud se usadily 
z mladiny, než y kvašení čilé přechází, střední, vlastní jádro kvasnic, barvy vždy 
světlejší, živější a vrstva nejhutnější, jež se sbírá co várečné droždí a opatrně 
od spodní i od svrchní se odděluje — kteráž poslední poněkud řidší a v barvě 
tmavší jádra po stažení piva se zjeví (a při uzrávání piva se nad povstalým 
droždím zvolna usazuje). —  Obraz při normálném průběhu jest vždy týž, — 
velečetné dutinky (asi 1 až 2 cm  od sebe), vyvýšený hrbolek kolem nich a vrou
bený špinkou tmavší a tu a tam většími shluky pryskyřice posetý — jest to 
obraz, jemuž říkáme nmozeikovité uloženíu a jež droždí takové i pod vodou 
uchováno vykazuje. Při propadnutí pochybnějším větší nebo menší měrou mizí 
tento zjev a svrchní vrstva objeví se stejnolitá, špinavě hnědá s nemnohými du
tinkami na povrchu. Kdo pozoruje obé, postihne ihned rozdílu, jenž význačné 
se objevuje a to tak, že pozorovatel pilný může dle polohy droždí vysloviti 
se o stupni či hodnotě propadnutí, aniž byl dříve pivo zhlédl. (Ostatní viz
0 droždí várečném).

Jako tyto •zevnější zjevy tak i  vnitřní stoupají k intensivnosti nejvysŠi, 
aby opět posloupně se mírnily, až končí se téměř v utišení.

2. a) Teplota stoupá, rozklad stává se ode dne ke dní čilejším, aby do
sáhnuv vrchole sestupoval nenáhle zase k původní teplotě a s nepatrnějším 
úbytkem hutnoty mladiny až k ukončení hlavního kvašení.

Zimní kvašení a vůbec takové, kdy mladina na chladnici vychladne účin
kem vzduchu pod 6°R, vyznamenává se průběhem ustáleným a zaokrouhleným, 
teplota stoupá do svého určitého vrchole 5, 6 až 6 I/S°R  a opět klesá; příkladné

5° 5V4° 5 V  6° R, 674°R . 5 3/4°R  5 l/4 5°R .
lni, 2hý, 3tí, 4tý, 5tý, 6tý, 7mý, 8mý den.

Jinak v době, kdy teplota vzdušní stoupá (od března do října), tu stoupá
1 kvašením se vyvíjející teplota, až dosahuje tak nedostatečného vychlazení, že 
všechna mladina účinně umělým spůsobem schlazovati se musí, nejen mladina 
s chladnic popouštěná (s teplotou 12— 40° R), ale i mezi kvašením samým 
vloženými přístroji, jimiž buď voda studená (ledová) probíhá aneb přímo ledem 
se vyplňuje (chladiče stálé neb plovače *]).

*) Stoupání teploty sloučené se zvýšenou teplotou vzduchu a tím ovšem špatnějšího 
vychlazení mladiny na chladnicích (a tudíž i za schlazování umělého, muoho ledu do chla
dičů spotřeb ují čího) pozuáme z něho pozorování o spotřebě ledu v kvasírně, jež do plo
váků, průměrně do stejného množství piva a při stejné teplotě v kvašení udržovaného. 
Plovák vsazen při teplotě 6Vi°R-: spilka 3—31/, 0 R. teploty — piva úhrnem v kvašení sta
bilně okolo 600 hl.

Od 24. Června prvně plováky vsazeny . . 180 kg ledu
„ 2 5 ...........................................................................288 „ „
„ 26. „ * -  288 „ „
„ 27. „ až do 1. července denně . . 288 „ „
„ 3 . č e rv e n c e ................................................... 360 „ „
„ 4 -  „ ^ ...................................................  432 „ „
„ 6.—10. července denně . . . ■. , 576 „ „
„ 10.—31. července „ ............................  7 2 0  „ „



Jinak by mladina normáluou, správnou výši teploty daleko překročila i za 
ostatních okolností stejných, co se dotýče hutnoty mladiny, množství droždí a 
teploty (třeba i nižší než v zimě) mladiny při nasazení i teploty spilky.

Uvádím jen případ k posouzení a porovnání letního kvašení, nechlazené 
mezi kvašením a jeden chlazený a tedy v poměru stoupání vyhlídaný a opa
trovaný.

1 0 4  10 9-5
V měsíci říjnu za teploty spilky 6°R . v lni, f  v 2hý, ^

4  4 b /2 b /4
ni> 8 5 . , 6'7 , , 4 9  a . 3*5 _ , 3-l  0 ,v 3ti, j y  v 4ty, 83, v paty, - -  v 6ty, 1(>1 v 7my, yl^ v 8my den,

2*9° sacch.
~9®R \

Stoupání teploty dosáhlo příliš vysokého stupně a zajisté že na úkor 
hodnoty piva — a to jest v říjnu, kdy chladnější noci bez účinku nejsou, neb 
v teplejším čase i přes 10— 13° R. by vstoupla.

10'3V měsíci srpnu plovákem chlazené kvašení (teplota spilky 5 ° R )  y

10 9*5 8*7 ^7-5 6 4  5-8 5 -2 5-0s (*5tý den vsazen plovák ledem
> 5 ’ 6V4’ 7~ ’ 7% ' 6 V  6 V  5°R plněný).

Stoupání teploty možno nám tedy omeziti a dle naší vůle zaříditi.
Jisto jest, že určitá teplota potřebná jest ke zdárnému vývinu droždí a 

tedy celého kvašení, a shledáno, že teplota do 7 až i 8°R . dovolenou hranicí 
a teprve v okamžiku tomto plovák vsazen býti má. (Kontrola stoupání vyznačí 
se na kádi křídou, jak v pravdě pokračuje*]).

Schlazování samo má se rozšafně a za udržování zevrubné čistoty díti. 
Poukazuji opět jen k zimnímu průběhu, by teplota pozvolně snižována byla a 
teprv až ke konci, kdy pivo uzrává, na teplotu spilky neb skladného sklepa 
rázně se schladila.

Plovák jest kuželovitá neb válcovitá nádoba, nejlépe z plechu železného, 
dobře pocínovaného. Prázdný plovák vysadí se na káď a vsune volně do kva
sícího piva a připouští se do něho studená voda příkladně do 3/4, čímž se po
nořuje níž a níže. S ledem plní se potřebným množstvím pomocí hrodků, což 
díti se musí pozorně, aby buď led (vždy nečistý) aneb ustalá (případně 3tí, 
4tý den) voda z plovače nevstřikla do piva.

V novějším čase vynalezeno celé pořadí různých chladičů „stálých," jež 
namnoze v kádích pevně založeny, majíce tvar trubic různě zakroužených nebo 
složeny jsouce v taškovité tvary atd., jimiž ledová voda probíhá a kvasící pivo 
náležitě schlazuje.

Zasahováním takovým v průběh kvašení a to ne docela Btejným ochlazováním pa
trný jest částečný neprospěch, a troufáme, že důmysl lidský odpomůže od této dnešní nut
nosti pořízením chladičů mladiny a účinkem zimnímu vzduchu ae srovnávajícím.

Práce tato „rušivá" v mnohých pivovarech vymítěna a napomáhá k tomu hlavně:
1) pořízení otevřených chladičů, 2) spilka studená O—S# R. a 3) kádě menšího obsahu 
(10—15 hl) mladiny

Dr. Lintner shledal, že v studenější části kvasícího piva (nejblíže plováku) buňky 
houby pivně zabrůují.

2. b) Druhá vnější a to základná změna, již pozorovat! nám možno, jest 
ubývání hutnoty ěi ubývání extraktu poměrně s průběhem kvašení, či jinak

od Hl. července do 8. srpna denně . . 798 kg ledu
„ 9 .-2 4 .  srpna denně .................................  684 „ „
„ 24. srpna ao 2. září denně . . . .  612 „ „
„ 3.—14. září „ . . . .  576 „ „

atd. v stupni ubývajícím, až koncem října výhost dána s radostí plovákům a normálně kva
šení „zimní® uvítáno.

*) Shledal jsem v světoznámém pivovaře Jacobsena dle záznamů kontrolních na 
kádích, že teplota až 7—8® R. stoupla (v měsíci červenci pracováno bez plováků).

Průběh kvašení. 373
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a

řečeno: rozštěpením cukru v fíh a kysličník uhličitý, stává se 
pivo na cukr chudším, na líh bohatším a prosté mladina „zře
dila se.“

Ballingovým sestrojením pivního saccharometru t. j.  hutno- 
měru cukrového nabylo se předůležitého prostředku, o celém 
tomto rozkladu obraz a představu si učiniti a celý pochod 
sledovati *).

Cukroměr Ballingův (obr. 187.) sestává, jako každý trub
kový a k ponoření (plovoucí) zařízený přístroj k stanovení hut
noty kapalin, z úzké trubice (stonku) se stupnicí (škálou) a, 
z válce dutého (plováku) b, a končí kuličkou c či nádůbkou 
naplněnou rtutí (nebo broky) za příčinou zatížení celého pří
stroje, aby v kapalinách kolmo ploval.

Cukroměr udává ponorem svým v roztoku čistého cukru 
v čisté vodě, mnoho-li cukru onen roztok v procentech, dle 
váhy obsahuje. (Ku př. váží-li roztok nějaký 11° na cukro- 
měru t j. ponoří-li se v roztoku až po bod jedenáctý stupnice, 
obsahuje 100 částí dle váhy toho roztoku 11 č. dle v. cukru (či 
vůbec 11°/0).

V mladině i v pivě nalézají se však vedle cukru ještě 
jiné látky (jak jsme poznali), a tu nám cukroměr udává vůbec, 
že (v našem příkladě) obsahuje mladina ll°/0 výtažku (extraktu) 
ze sladu a chmele.

Při zkoušení ovšem i teplota pozorovati se musí, ježto 
saccharometer konstruován pro teplotu tak zvanou normálnou, 
t j.  14° R .; za vyšší teploty jsou kapaliny řidší, za nižší (stu
denější) hutnější, i musili bychom ovšem kapalinu vždy na stupeťi 
normálný uvésti, avšak sestavena přesnými zkouškami tabulka 
opravná, která jest při složitém cukroměru c na teploměru 
v něm zapuštěném umístěna. Číslice nad teplotou normálnou 
se nacházející připočítají se, číslice pod ní se odečtou od udání 
cukroměru **).

Ke zkoušení třeba vedle cukroměru také válce (nejlépe
skleněného), do něhož se vleje kapalina ke zkoušce určená a musí 
býti tudíž rozměru přiměřeného výšce cukroměru.

V pivovarství můžeme ovšem cukroměrem vyšetřiti hut
notu všech kapalin, jež vyrábíme, a hlavně vedle pozorovaného 
ubývání hutnoty při kvašení i ukončení hlavního kvašení, po

stup tichého či mírného kvašení (piva v skladných sklepích); zkoušíme jím 
hutnotu mladin (tudíž ráz, jakost, sílu piv budoucích), a ovšem lze tak i podíl

Obr. 187. 
Cukroměr BulliDgíiv

Obr. 188. ob povrch 
kapaliny normálný 

(kapaliny lnou 
ku stonko tvoříce 
hladinu vydutou).

*) Po různých nepraktických přístrojích hutnoměrných, zejména Nicholsona (1787), 
Jana RichaVdsona (1786); v témž čase nás Fr. Ondřej Poupě se rovněž zanášel sestroje
ním své pivní váhy, jejíž údaje byly rozhodné přesnější Richardsonových (viz „Život a pů
sobení Fr. Ondř. Poupěte" od Ant. Bělohoubka). Balling počal již v letech 30tých pracovati 
o sestrojení dnešního saccharometru (i o náuce attenuační), jejíž výsledky podal r. 1845 
v znamenitém spise svém „die Gahrungschem iek níž i interessenty obšírnějšího a ze
vrubného poznání odkazujeme.

**) Při zkoušení hutnoty cukroměrem třeba šetřiti těchto věcí: 1) aby cukroměr 
správným byl, zdali z bezvadného skla (prostého bublin, trhlin a rýh), zdali osa jeho přímou 
čarou, zdali stupnice vsunutá nepoěinuta (bod 0 či vodní naznačen na stonku čárkou vrytou 
démantem), zdali váha jeho shoduje se s údajem vyrábitele a zdali teploměr správným.
2) Třeba všechny plyny vypuditi, jež by jinak přilnavostí zavésily se na cukroměr a zdvihaly 
by jej do výše a tedy údaj činily větším. (Nejlépe vy třepá se kapalina v suché a čisté láhvi.)
3) Musí kapalina čistou býti (filtruje se cedidlem flanelovým), nebo bychom opět větších 
hodnot se dodělali. 4) Musí býti cukroměr čistý, buď by váhou větší hlouběji se ponořil
anebo kdyby stonek jeho ku př. mastným byl (vznikne hladina vypuklá a tedy údaj vyšší).
5) Vyšetříme teplotu kapaliny a opravíme náležitě údaj cukroměru, *
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extraktu v celém množství jejím vypočísti*; a vy užitkování sladu při várce 
vyšetřiti.

Kterak ubývá hutnoty piva při kvašení**), o tom obraz již podán (viz 
str. 373.), a ve velké praxi hlavně vedle stupně propadnutí o zralosti piva zkou
šíme saccharometrem i stupeň vykvašení

Považujeme pochod za normálný, když ubude z původní hutnoty 45 až 
50% , ač nelze tajiti, že i piva, jimž vykvašeuím ubylo značně více, 60 ano i 
70% původní hutnoty, osvědčila se výborně co do stálosti i jakosti, jakož na
opak piva, jež méně 50%  vykvašením pozbyla, mnoho útrap a nesrovnalostí 
v zápětí přinesla. U výroby piva, kde tolik okolností jiných závažně jedna 
v druhou zasahují, ovšem stihneme často nesrovnalosti podobné, a proto vždy 
onu střední cestu za pravou a správnou považovati musíme. Na stupeň vy
kvašení má nemalý vliv hodnota mladiny a odrůda droždí, jakož i způsob či 
vedení kvašení samého ***).

Všechny okolnosti, jež prodlužují (zadržují) kvašení hlavní: příliš studené 
a s málo droždím založené kvašení zvyšují rovněž stupeň vykvašení, a naopak 
do jisté míry s dostatečným množstvím zakvašené a za normální teploty vedené 
(a tedy nejdéle 14 dní trvající) vykazuje správný stupeň vykvašení. — Při
dání moučky sladové při nasazování (a sice na 9 Z droždí %— l/e  ̂moučky (pro- 
ssáté) způsobí vykvašení hluboké, t. j. pod 60%. Kde toho potřeba, jest to 
nejjednodušší prostředek opravný (a dostačí lžička moučky), aby hlubšího 
vykvašení se dosáhlo f).

Úbytek hodnoty nazván, jak jsme již pravili,

attenuací,í 5
na kteréž Balling  na základě mnohonásobných prací založil svou saccharo- 
metrickou zkoušku piva, a rozeznává:

1. zdánlivou attenuací, t. j. rozdíl stupňů či úbytek hutnoty. Na př. 11%3-

*) Bylo-li vyrobeno 5 0 hl mladiny, vážící 11 2 stupňů cukroměrných, udává číslice vy
plývající násobením 560t\hektolitrová procenta extraktu; má-li vsak udání správné býti, 
musíme hektolitry převésti na váhu prostou. Následující tabulka pomocná slouží ku pře
vodu hektolitrů na kilogramy.

1 hl vody váží 100 kg
103-6 „
104 *
104-5 „
104-9 *
105-3 *
105-7 „
106-1 „
106-6 „

údaj na procenta dle váhy, násobíce 50 hl

mladiny devítistupňové
desíti „
jedenácti „ 
dvanácti „ 
třinácti „
čtrnácti „ 
patnácti „ 
šestnácti „

V našem příkladě tedy bychom převedli 
faktorem llstupňové mladiny: 104-5, pak údajem stupňů (hutnoty), zde 11*2 a rozdělíce 100. 
104 5 X  50 X  11-2 5225 X  112  58520 _
---------- ---------------==------- ---------- — — 585*2 kg extraktu v 50 hl mladiny 112 hutné.

Při vyšetření využitkovaného sladu dělíme součet hektolitrových procent počtem centů 
sypání. V našem příkladě 50 x  11-2 — 560 hl, procenta tato dělena sypáním, ku př. spotřebou
9 5 metr. centů, 560 : 9*5 ~  59; tedy byl vvtěžek skutečný 59 procent. — (Dle „Novv 
Poupěu i. díl.) ‘

**) Ubývání hutnoty vysvětlíme si povstáním nových součástek rozdílné měrné (spe
cifické) váhy, v úbytku povstalého kysličníku uhličitého a v úbytku látek spotřebovaných 
k vývinu nových kvasnic.

***) V praxi shledáme, že droždí z některého pivovaru vykvasí nízko, z druhého 
vysoko v téže mladině a za týchž okolností. — Vybíráme si ovšem pak takové, jež potřebě 
té či oné odpovídá.

+) Účinek moučky je Ví se začasté i v lepším propadnutí a sázení se piva; příčiny 
s určitostí nelze pronésti. — Tam, kde droždí zakvasí případné jen 30%, s výhodou lze 
přidáním moučky nesrovnalost tu předejiti.



376 Pivovarství.

stupňová mladina vykvasila na 5*7 stupňů; tu jest zdánlivou attenuací (ana 
skutečná jest vyšší a kryta povstalým lihem) ubylých 5*6  stupňů cukroměrných.

2. Stupeň zdánlivého vykvašení vypočítáme, pakli zdánlivou attenuaci roz-
5*6dělíme původní hutnotou (v příkladě našem ——  =  0 ’46 či v procentech 0*46

X  100 =  46% , t. j. z každých 100 částí [dle váhy] původně obsaženého ex
traktu vykvasilo 46 č. d. váhy).

Abychom nalezli správnější množství zbylého extraktu (nerozloženého), 
vytřepáme část piva (200—300 cm3) několik minut v láhvi a pak v křivuli neb 
měděném kotlíku odvážíme. Pivo nyní pozorně, aby ztráta nenastala, zavaří 
se (nad lihovou nebo jinou lampou), abychom pivo zbavili líhu, až do třetiny 
neb poloviny objemu, nádobku se zavařeným pivem vložíme na váhu zpět a 
doplníme překapovanou (destillovanou) vodou zevrubně do původní váhy, schla- 
díme na normálnou teplotu (14°R.) a odvážíme cukroměrem. Udání jeho ovšem 
bude vyšší proti udání zdánlivé attenuace, ku př. 7*2 stupňů saccň.; i jest pak

3. skutečná attenuace 11*3 — 7*2 =  4*1° s., z níž pak 4. skutečný stupeň
41vykvašení vypočteme rozdělíce ji  původní hutnotou, tedy = 0*37  či 37%

i  J. ' o

a rozdíl attenuační, t. j. proti zdánlivé attenuaci obnáší v značném množství 
=  5*6 — 4*1 =  1*5° stupňů cukroměrných.

Balling však pokračoval dále, aby mohl příkladně množství obsaženého 
líhu a případně, kdy nám chybí známost původní hutnoty, i tuto vypečísti.

O droždí vůbec a nvárečnémtí zvláště. (.Posuzování hodnoty a uchování.)

Vedlejší zplodina kvašení — kvasnice — zaujímají plně pozornost pivo
varníků. Když celá práce výroby mladiny, celá snaba a namáhání správně a 
promyslně provedena, tu process kvašení má korunovati dílo, neboť process, 
jenž zejména sládkovi v temných obrysech jen se jeví, začasto osudně zmaří 
celé jeho úsilí. Shledáme ovšem potřebu, věnovati proto tím více stálou po
zornost předcházející výrobě základního materiálu pro kvašení, kdy pilné práci 
podaří se dle potřeb platné zasáhnouti zkušeností, znalostí a promyslností. 
Dobré zdravé droždí pak dnes již dle vlastností fysických, mikroskopických 
i lučebních rozeznati se snažíme, a pokrokem dalekosáhlým by bylo, kdyby ta
kové bádání k výsledku zdařenému nás dovedlo.

Kdo při správné práci všímá si potřeb kvasnic, jich vlastností, jich 
účinku, ten pozná obtíží poměrně méně nebo žádných ve srovnání s neznalým 
neb nedbalým a lehkomyslným pivovarníkem.

Promluveno již o poloze droždí na kvasné kádi, a připomenouti jest, že 
si toho dobře jest povšimnouti.

Droždí várečné sbírá se z kádě zvláštním vesílkein (prkénko s ostřím 
na tyči nastrčené) do připraveného, v čistotě bezvadné se lesknoucího džberu, 
a sice jen onu střední vrstvu světlejší barvy; i shrneme tudy zprvu „špinku" 
vrchní opatrně do ušáku.

Jádro samé pak má při sbírání dostatečný odpor klásti, t. j.  má pevně, 
jadrně uloženo býti a povolovati za šustotu (praskání) jako na znamení zdraví 
a čilosti kvasnic. — Čapni děrou propadávajíce trhají se kvasnice v kusech
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vrstva, shrne se ovšem zvlášť, a hledíme, abychom při shrnování várečných 
kvasnic této vrstvy se ani nedotýkali.)

Stává se ovšem (zejména u připuštěných kádí), že droždí velmi kypře 
— lehce, jako peří — na dně leží; avšak, byl-li obraz uložení normálný a 
droždí bohatě bublinami protkáno, sluší původ položení kyprého v odpudivosti 
hledati. Jinak, kde poloha droždí již naznačila špatné neb nedostatečné pro
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padnutí piva, povrch kvasnic bud bez aneb jen za sporých dutinek a barva 
stejná a tmavší; tu pak samo „várečné," prostřední vrstva, téměř téže barvy 
(špinavější) nerozeznává se od vrchních špinkových kvasnic a sbírá se obyčejně 
bud jako „polévka" bez praskotu a v proudu stéká do džberu — neb se lípá 
na vesílko podobně, jako bychom maz sbírali. Vůně obyčejně jest pak „nečistou* 
neb nepříjemnou. Množství sebraného droždí a zejména já d ra  jest v tomto pří- 
padě nepoměrné a nedostatečné.

VáreČné dobrých vlastností rozděláme vodou (Inásobnou) a procedíme 
jemným sítem do nádobky nejlépe ze železného plechu (bez skulin, hladce) 
zrobené. Nádoba ta k plavení droždí určená jest obsahu patero- i šesteroná- 
sobného množství kvasnic *) a zařízené tak, aby lehčí, nedostatečně vyvinuté 
buňky kvasné houby a většina znečistěnin (bakterií a p.) odplaveny býti mohly 
i aby dosáhlo se účelně jádra těžších zdravých kvasnic k zakvašení.

Ve stěně nádoby jsou otvory (v rozměrech 12— 15 cm od sebe) opatřeny 
dýnky, jež odšroubujeme, jakmile shledáme vrstvu kvasuičnou do určité výše 
usazenou, což ukáže se dobře proužkou ze silného skla do stěny nádoby vsa
zeného. (Tmavohnědě zbarvená a silně zkalená voda, „špína", nad ssázející se 
vrstvou se vypouští.) **)

Vrstva poslední (až do výsky 1 cm. nade dnem) ssazená stáhne — „vy
pustí" — se do vany na vdrečné, rozměru obyčejně 100— 120 cm podélného, 
50— 60cvn příčného průměru a hloubky 25—30 cm, a zbytek V2— 1 cm, v němž 
krubší znečistěniny vpouští se ventilem ve dně nádoby se nalézajícím k pro
dejným kvasnicím.

K várečným (když třeba) přilijeme ještě něco málo čisté vody***) a ovšem 
vanu v čistotě nejvyšší udržujeme. Zimního času netřeba vodu ochlazovati, 
ale v letním vypomáháme si nejlépe malými plováčky, jež ledem plníme (viz 
obr. 189.).

Kvasnice přímo ledem chladiti, zavrhne každý sládek 9  50 cp 
jen jednou se přesvědčiv, že i zdánlivě ten nejčistší led
chová dosti nečistot hrubých, zrnitých, bahnitých, nemluvě 30
o jemných i neviditelných prostým okem.

Toť způsob uchování droždí na krátký čas (nejdéle 
do 6ti dnů), neb víme, že dlouhým ležením pod vodou zvět
šuje se vacuolisace (či že část obsahu bunék ve vodu pře
chází), čímž hodnota kvasnic se zmenšuje.

Hodnotu dobrého droždí posuzujeme dle zevnějších 
vlastností, dle průběhu kvašení, dle výsledku konečného 
neb ve sklepě skladném se jevícího, a konečně dle inikro- Gb. 18S P|OTfli,ky d0
spokického jich obrazu — hlavně co se tvaru, velikosti, v&“ “» várcsné
zdraví a čistoty dotýče. Veliké rozhodující důležitosti nabyl 
dnes mikroskopický rozbor droždí (ua základě znamenitých prací hlavně Kocho
vých), o němž ovšem zde blíže pojednali nemůžeme, obmezeni jsouce na vyká
zaný směr.

Dobré kvasnice obyčejně vynikají barvou světlebělohnědou, „živou**, vůní 
příjemnou, „zdravou", již i pod vodou uchovány udržují ý). Pod vodu dány

*) Po procezení dolejeme čistou a schlazenou vodou do plna a dobře promísíme že
lezným hrebílkem.

*°i Upozornil jsem již, it  voda, jež k plavení a uchováni váreěných se potřebuje, 
tnrní míti hodnotu dobré vody pivovarské. Zde znesvářily by se i nejlepší kvasnice nej- 
jednodušším způsobem.

***) Kdo mikroskopem sleduje hodnotu droždí, nejlépe cenu tohoto plavení uzná, pře
svědčiv se plné o účelnosti jejím; avšak i praktik z lepších výsledků v práci neopustí pla
veni více, když jednou je zavedl.

+) Odstíny nepříjemné značí vždy pochybnou hodnotu a vynikají zejména již po vodo- 
vání 24 hodin trvajícím.

Kronika prše® Dii V. 4 8
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ssázejí se rychle, zanechávajíce nad sebou čistější, průhlednější vodu, a když 
tato za 16—24 hodin se slije, objeví se droždí na vaně v „mozečkovité" či 
„hrachovité* poloze.

Při nasazování dobré droždí silně se zpění, t. j. přibývá ho v ušáku, že 
se ani do něho nevejde.

Při kvašení dále pozorujeme dobu, v níž kvašení znatelně započne, i celý 
průběh, jak jsem již naznačil v popise normálního kvašení (co se hladiny, 
ssazení se mladého i zralého piva, co se propadnutí a konečně co se množství 
nově nabytého droždí dotýče*). Dále volíme droždí takové, jež stupeň vy
kvašení normálný zavádí a udržuje.

Mikroskopickým výzkumem zjistíme si alespoň v hlavním rysu velikost, 
tvar a zdraví buněk vedle konstatování cizorodých znečistěnin.

Měrou, jakou ubývá dobrých vlastností, přibývá pochybných a špatných, 
a tu zavčas poohlédnouti se musíme po náhradě droždí zakoupením (výmě
nou) z pivovaru jiného. Mnohdy však měněním droždí nabýváme horší hod
noty, neboť ne každé a vždy se hodí do každého pivovaru, i musíme oddati se 
úplně slepé náhodě a teprve z hotového již výsledku domůžeme se jakéhosi 
posudku.

Pěstováním droždí čistéh o po způsobě Hansenově nabudeme kvasnic našim 
potřebám vyhovujících a vyhneme se nejistému, dosavad obvyklému vyměňo
vání droždí. Způsob Hansenův nabývá rozšíření a významu všeobecného. První 
čisté droždí v Čechách vypěstoval ředitel Karel Kruis.

Kvasnice jako odpadek pivovarský nejvíce prodávají se do lihovarů, tak ješlté nej lep
šího zužitkování docházejíce**). Poslední léta však i zde odbyt mizí.

Přímo do hnoje dány jsou kvasnice ovšem pro obsažené dusíkaté látky a soli dra-
selnaté a fosforečné cennou součásti mrvy a třeba toho připomenouti, poněvadž začasto 
jednoduše do kanálu se vypouštějí. Farský praví o kvasnicích: „Nejlépe vrátíme lli je rov
nou cestou do hnoje co důležité činitele v rovnováze pády, neb nelze jimi opovrhovali, 
když obsahují (nehledíc k jiným) ještě aspoň po desítině veleužitečných látek drasla, vápna 
i kyseliny fosforečné. Surovina pocházívá po většině z blízkého okoli a tudíž i součástky 
její vším právem sem a nikoli jinam vrátiti se mají."

Kvašení na vrchní kvasnice.

Již v úvodě dotekl jsem se toho, že způsob vrchního kvašení pozvolna 
mizí, a chci se proto jen stručně o pochodě tomto zmíniti.

Hlavní rozdíl proti kvašení spodnímu spočívá vedle zvláštní odrůdy houby 
pivné ovšem v teplotě, za jaké kvašení se v pochod uvádí.

Mladina schladí se na 8° (až nejvýše 12°) R. a zakvasí se droždím
na 1 hl mladiny v množství 100 g r  (Poupě dával 150gr, Angličané [silná
piva] 250—700gr***). Várečné kvasnice odměřené vytahují se, jak při spod
ním popsáno, a zůstavují se sobě, aby se ujaly, což se stává tak, že v 30ti 
minutách počnou se zvedati a tvořiti pěnivou, hustou pokrývku: „kvasnice 
zdvihají se do bochánku.11

Vrchní kvašení se provádí buď v sudech, a tu se droždí odváží na cely

*) Droždí, jež za stejných poměrů se rozmnožuje málo, ba že sotva tolik nabereme, 
co jsme do piva zakvasili, vždy značí pochybnou hodnotu jeho (ovšem uěkdy i mladiny Bamé).

Počítám správný poměr, když při nasazeni 0-35—0 '5 1 dají jádra ještě jednou tolik. 
Spinkových řídkých bývá asi tolik, co nasazeno, příkladně tedy při nasazení varu 60 hl 
(10°) mladiny b 21—80 l droždí, obdržíme 60—6 0 1 jádra (várečných) a 25—00 l spinkových.

Litr droždí čerstvě z kádě sebraného váží 7—900 g, vodovaného, pevné Bsazeného 
1 až 1*2 kg.

**) Při zaeýlání droždí várečného musíme předem bledeti k tomu, aby proti vlivu 
teploty vzdušní chráněno a vždy jen v úplně čisté nádobě dáváno bylo.

*«■) Množství i zde hlavně řídí Be hodnotou mladiny, hodnotou droždí a panujícími 
ostatními okolnostmi (velikostí kádě, teplotou Bpilky, mladiny atd.).
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var, ujaté přidá se do slévací kádě k sespdané mladině a hřebly a ěerpy 
dobře se promísí; děje-li se kvašení v kádích (jako při spodním), zakvašuje se 
ovšem do každé kádě zvlášť.

Po nasazení prodlením 8 — 10 hodin počne mladina „sázeti na dřevoa 
t. j. na stěnách kádě a kolem čepu vznikne obruba bílá, po té objeví se na 
hladině mladiny nejprve slabý, postupem zřetelnější zápraš. Po několika ho
dinách zříti jest bílou, četnými nahnědlými skvrnami (pryskyřice chmelové) 
posázenou pokrývku, která záhy nabývá barvy čistě bílé a větší hustoty, na
čež nastává vývin bílých krouzenek.

Po uplynutí 30—36 hodin změní pokrývka obraz krouženkový, bubliny 
drobné spojí se u větší a za nedlouho za sežloutnutí a zhoustnutí pěny pozo
rujeme vyviň a vylučování kvasnic za čilého rozkladu. Nastává okamžik nej
důležitější, jenž se musí dobře vyhlídati: vylučování kvasnic děje se intensivně, 
pokrývka houstne víc a více, nabude rázu téstovitého, t. j.  kvasnice uzrály, a 
v dobu tu bez meškání přikročiti se musí ke sbírání droždí lžicí dírkovanou 
(sběračkou plechovou).

Po půl hodině nebo po hodině sbírají se kvasnice po druhé a po uply
nutí dalších 2 hodin po třetí.

Hlavní kvašení jest tudy urychleno a trvá jen 48— 60 hodin.
Kvašení v sudech vyžadovalo ovšem práci jinou a pilnější, pozorlivější, 

pro kterou příčinu dnes zavedeno všeobecně kvašení v kádích jakožto způsob 
jednodušší a pro kvasírnu úspornější co do místa.

Mírné (či tiché) kvašení.

Pivo z hlavního kvašení vyšlé jest kalné plovoucími kvasnicemi, chuti 
tupé, nevyrovnané.

Požadavek pijáka vrcholí v posudku: pivo má dobré a pivo má jasné 
býti. Zrak, hlavně pak čich a chuť má výrobek náš v každé příčině upoko-
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ve sklepích při pozvolném processu dozrávání dalším mírným kvašením zakon
čujeme práci pivovarskou.

Snadno si představíme, že vlastně již více méně hotový výrobek do 
sklepů odevzdáváme, nebo process mírného kvašení jest jen pokračování hlav
ního, a když vše dosud normálně se vyvíjelo, i mírné kvašení jiné býti nemůže 
a končí vítězstvím práce promyslné. Musíme se postarati, bychom poskytli 
pivu chladné, stejně temperované, dobře větrané a v nejjadrnější čistotě udržo
vané prostory. **)

Teplota sklepů bývá 0°—5° R.; teplotu vyšší již pro spodní kvašení 
nemožno v pravidelnou zařaditi. Na kantnýřích spočívají sudy obsahu nad 
10 hl (až 100 — obyčejně 30—50), do nichž pivo uzrálé v hlavním kvašení 
se stahuje (případně i do malých soudků iji— 2 hl obsahu), „dokrápne“ se do 
plna a ponechá mírnému kvašení.

Pivo počne sázeti při utišení průběhu (a zároveň přilnavostí plochy sudů) 
kvasnice ke dnu, jest to doha prvních 5—10 dní, při čemž zároveň ubývání 
hutnoty jest dosti značné (1 až více stupňů cukroměrných další zdánlivé at~ 
tenuace), pivo se počíná čistiti. Čepička či květ na špuntovnici (nad doplněným 
pivem se utvořující klobouček pěnový) krášlí jakožto jediná známka života ve

*) Bavoři spokojí se s chutí a pijí pivo své chlebnaté ze džbánečkfi hliněných nebo 
z kameniny se zvláštní zálibou a nehledíce ovšem toho, obstála-li by čistota nápoje zamí 
lovaného i jen poněkud při rozboru soudcovském 1

**) Co jsem o zařízení kvasírny pověděl, platí v plné míře i o sklepích, a hleděti mu
síme zejména k tomu, by prostory sklepní suchostí (co nepřítele plísní) vynikaly.

48*
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sklepě sudy tiše ležící ve tmavých sklepeních, a staráme se jen čistotou jako 
poslední prací naší k dokonalému uzrání piva přispívali, udržujíce občasným 
„dokrápnutím“ čerstvým pivem znamení toto viditelné k možnému posouzení 
pokroku vždy mírnějšího a mírnějšího kvašení. —

Celý tento průběh konečného „vyhlídání" křišťálového, občerstvujícího 
a chutného nápoje, jak tichounce sám dle vyměřeného směru se prodělává, 
tak i se strany sládka (jsoudi sklepy náležitých vlastností) s jistotou vstříc 
hleděti možno k výstavu s klidností pracovníka, který co osvědčený sladovník, 
vařič a  pozorlivý spíleční povinnostem svým zadost učinil, kdežto nedbalec 
při sladování a vaření piva marně „si nohy ubíhá" po sklepě —  nevyhlídá 
uspokojení ani nejlepším opatrováním z piva chybně vyrobeného v základních 
vlastnostech jeho! V e sklepě pozdě b ych a h onit!

Dovedného sládka láká v sklepy jen, aby pohlížel s potěšením ke zdár
nému výsledku práce své předcházející; nedouka skláme naděje chabá, zvrátiti 
běh přirozený úsilím pozdě se probouzejícím, kdy skoro marné jest jakékoli 
zasahování směřující k odvrácení ztrát namnoze nenahraditelných a s jistotou 
se dostavujících.

tSeřízení sklepů,. O nádobě a úpravě je j í  (poěehování) ■

Kvašení mírné již pojmenováním naznačuje process pozvolný, a čím mír
nější (za stejných ostatních okolností), tím i trvání jeho prodlouženější, což 
i s trvanlivostí piva samého úzce jest sloučeno. Studeno, zima jest však 
nejen konservátor našeho výrobku, ale i přirozený prostředek, aby pivo (jako 
každá jiná podobná kapalina) bohatě a dostatečně kysličníkem uhličitým se 
nasytiti mohlo.

Sklepy mají vykazovati pro piva na spodní kvašení nejvýše 4° R. teploty 
po celý rok a, pokud možno, bez kolísání;  jest však podotknouti, že sklepy 
o teplotě 1— 2°R. jsou nejpříhodnější.

Sklepy mají býti suché; ve vlhkých místnostech těžko udržovati čistý
Iřnilnnli n t>/\nnnTTirk tr knlrrvn/ml\ 1-. ■«.«»-» Iv .A /. Jun nnl / n «A n ni! r» a tmt i u u t u ,  a  o c iu a iu c  \ van u v ju u  u ix k c  »  Birnuuc z p ic a iiiv c u i a  a c ic u u c  u'aiiz.uvii-
tění povrchu zdí i nádob.

Velikosť sklepů (a lednic) řídí se výrobou roční a způsobem vaření, buď 
těžších ležáků nebo jen obyčejných lehčích piv. I zde platí, co uvedeno bylo 
o zařízení spilky, pokud se týče trvanlivé, nepropustné, pevné dlažby, dobrého 
sklonu či spádu, uzavření odvodního kanálu, správného a praktického zařízení 
větracího a dobře chráněné polohy.

U sklepa požadujeme vedle šíjí vlastních spojovací neb k nim vedoucí sklepní chodbu 
výstavní, kam se dříve nádoba potřebná k stáčení ukládá aneb k výstavu připravené 
pivo vyvalí.

Veškeré východy musí býti opatřeny dvojitými dveřmi, a to jen tak velikými, jak 
nejnutněji potřebno. *) Dostatek vody k mytí a udržování čistoty nemá ve sklepích chybéti.

Na kantuýře rozloží se sudy velikostí různých a odpovídajících velikosti 
výstavu a obyčejný obsah jich kolísá od 10—60 hl.

Položením sudů skladných (či ležáckých) využitkuje se místo sklepní 
nejdokokonaleji, **) neboť na prostoru příkladně 2 čtver. metrů možno umístiti 
sud obsahu 30 h l;  chceme-li pak dále pokračovati, vždy ještě můžeme nad dva

*) Popis výtečné soustavy sklepů inženýra J. Ttoseuberga nalezne laskavý čtenář 
v „Pivovarských listech" str. 95 r. 1883 a v „Kvasu" r. 1883 str. 244.

*°) Sudy uloží se (dle místních poměrů a požadavků) bud po délce šíje sklepní nebo 
po šířce, ovšem zde na krátkých kantnýřích. Vždy musí býti pamatováno na potřebné místo. 
ke stáčení sudů a na možnost vyvalování stočeného piva (v menší výstavní nádobě) ze 
sklepa, i ponechávají se uličky mezi sudy dle velikosti nádobí výstavního. V Bavorsku, kde 
zavaří sklep s ležáky,'založí sklep sud k sudu a počínajíce stáčeti z předu, vždy stočené 
nádoby vyvalí ze sklepa.
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spodní základní sudy nesedlatí jeden sedlaný menší, na př. o 20 hl obsahu, 
a případně možno ještě i třetí nad první nasedlati, a to tak, že jako spodní 
tak i ostatní dobrými „základky^ (prismaticky přisekanými dřevy délky 20 až 
40 cm) podepřeme a zapřeme, „založíme."

Malého nádobí, tak zvaného výstavního, od */4 až do 2 hl obsahu, byť 
bychom je  i do třech pořadí na sebe uložili, neurovnali bychom na témže 
místě? ani pětinu co do obsahu. Yeškeré naše nádobí, v něž zralé pivo z hlav
ního kvašení stahujeme, musí dobře (neprodusně) z pevného dubového dříví 
síly dostatečné býti sděláno, i přihlížejme tím více a úzkostlivěji k hodnotě 
jeho, čím více nahlédneme, že nádobí pivovarnické náleží k „bolestnému" účtu 
a stále ho ubývá na hodnotě a jakkosti průběhem opotřebování. *) Aby pivo 
ani po dřevě ani vůbec příchutí jakoukoliv obdařeno býti nemohlo, poželmjí se 
sudy smolou, kterýž stejnoměrný povlak pryskyřičný i udržení čistoty soudků 
a sudův umožňuje, vyplniv veškeré zádérky a prohlubeniny hladkou a lesklou 
vrstvou smůly pevně k dřevu přiléhající.

Smůla pivovarnická jest čištěná a vyvařená (nadbytku terpentinového oleje 
zbavená) pryskyřice jehličnatých stromů (zejména smrku, borovice atd. **) a má 
barvy přirozené býti, neb veškeré odstíny nápadně a zkaleně žluté a červené 
nejvíce ústrojnymi ale i neústrojnymi barvivý (kurkumou, saflorein a chroma- 
nem olovnatým) způsobeny jsou. Vyhledáme smůlu přiměřeně křehkou, bez- 
vonnou (po terpentiuovém oleji čpící přiděluje touž příchuť pivu), jež se roz
taje v čirou kapalinu bez pěnění.

Příliš křehká jest, když teprve ve vodě 35—40" R. měkne, příliš měkká, když v oby
čejné průměrné teplotě 1tí—18UR. „měkne" (v prvém případě jest chudá, v druhém příliš 
bohata na olej terpentinový) Pryskyřice na stromech na kůru prýštící jest směs kyselin pry
skyřičných, pryskyřice a terpentinového oleje, kteréhož dokud dostatek udržuje, jest řídká, 
mazlavá a odpařením na vzduchu surovina smůly, známá co pryskyřice, povstává a se sbírá. 
Lesníci neradí vidí zejména násilným poškozením kůry (oloupáním) aneb zářezy vynucené 
vytékání pryskyřice.

Jako při koupi všech surovin, i při koupi potřeb pivovarských hleďme jen dobré zboží 
kupovali, byt i dle ceny dražším zdálo se býti.

Vedlé vůné přesvědčíme se snadně ponořením kousku smůly v pivo, jestli za několik 
hodin nepřijímá chuti nepříjemné. Barva ovšem není jedině rozhodující a porušení těžkém, 
křídou, hlínou atd. poznáme rozpuštěním v líhu (ve Tnásobném množství) na prášek roz
tlučeného kousku smůly, jež tyto nerozpuštěny zůstanou.

Barvení smůly chromanem olovnatým jest trestuhodné porušeni, poněvadž, třebaťjest 
těžko rozpustnou solí, přece v processů požehováni změn doznává a v roztok piva přejiti 
může, tudíž způsobuje účinků neblahých na zdraví lidské. Jak ^snadno i sládek v podezření 
nemalé upadnouti může, že bůh ví co do piva nepřidal! Prof. Štolba, náš výtečný analytik, 
shledal až '/*% chromanu ve smůle. Doporučuje 50 gr smůly rozpustiti v líhu silném, látky 
nerozpustné odděliti filtrací, a tu již i barva žlutavá zbytku prozrazuje přítomnost a žíhán 
jsa se sodou na uhlí dává před dmuch&vkou kuličku kovového olova a přiměřený nálet.

Povlak smolný v nádobách provádíme buď ručním způsobem uebo pomocí 
požehovacích strojů.

Při ručním způsobě roztavíme iníruým ohněm (z pravidla v zazděném 
kotlíku měděném nebo železném obsahu asi 50—1 0 0 1) smůlu a připravíme 
dobře vyschlou a Cistou nádobu odbedníce dno její.

Do mírně nakloněného soudku vlijeme potřebné množství smůly***) roz

*) Nádobí, jež nesprávně jest spracováno, jež „teče"* (teklavé), nejen nepříjemností u 
odběratelů, co se věčných náhrad dotyce, jest pro nás drahou potřebou, ale co více, i hod
notu výrobku třeba nejlepsího na dobro pokaziti může.

N&dobí ze slabého dříví neb křehkého nadto ze správky ani nevyjde, což cenu jeho 
výdejní zvětšuje, aniž cena jeho vlastní vyzíská nejmenšího.

**) V Rakousku vyrábí se na 6 0 0 0 0  m. ctů ročně. Známa jest jako vídeňská a ty
rolská smůla. V Cechách poslední léta výroba čile se zmáhá a i v jakkosti s cizou, zejména 
saskou a bavorskou (jíž se ročné dováži ku 9 0 .0 0 0  m. ctů) konkuruje.

***) Na hl obsahu ve velkém nádobí (ležáckém) počítá se 0'18 —0 25 kg, na malé ná
dobí půlhektolitrové 0 ‘75  kg, na čtvrthektolítrové 0 4 kg Na staré, již požehované ovšem 
dle zkušeností a dle stavu smolného povlaku se jen smůly „přidává."
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tavené a zapálíme ji  rozžhaveným železným prutem (v konci několikrát v mašli 
přeloženým). Jakmile smůla chytne, přiložíme dno odbedněné za pomoci 
zašroubovaného držadla železného tak, aby potřebný k hoření vzduch spodem 
přistupovat! a zplodiny hoření (kouř) horem odcbázeti mohly. Bednář pozoruje 
slévání se smolného „ starého“ povlaku, a když ukončeno, rázem zhasne oheň.

Po dokonalém udušení ohně ponechá zplodinám kouře volný odchod, a když 
vnitřek soudku jest bez dýmu, rychlou prací vbední dno a překuliv několi
kráte na všechny strany soudek, by ua rozhřaté dřevo roztavená smůla stejno
měrně a všude se rozlila, v čapovuici a čepovnici zatknuté čepy vyrazí a ná
dobu řádně „vykoulí" až do vystydnutí. (U nového nádobí vylije se smůla 
napřed lžicí po vnitřku a podobné pak se požehuje jako staré, již vysraolené.)

Požehování ruční vyžaduje práci nemalou; nádoba častějším vybedňováním 
trpí na stálosti, jakož i plamen vyšlehující upaluje části postupně a část smůly 
se spálí (t. j.  shoří); proto pomýšleno na to, kterak by strojem požehovacím 
veškeré nedostatky ručního požehování se vyrovnaly.

Nepodivíme se, že požebovací stroje nalezly velikého rozšíření a jako 
každý takový vynález průběhem se zdokonalil a i práce a obsluha se poznala, 
kdy několik explosí povstalých neopatrným neb neznalým požehováním (stane 
se i při ručním) pozornost zejména německých pivovarníků ke zkoumání obrá
tilo, až otázka tato důkladnou prací dra. H Bunte náležitě byla probrána.*)

Dříve, než k výsledku této práce dojdeme, připomínám, že přechodem 
k vlastním strojům požehovacím jsou stroje, jež umožňují dobrou ventilaci, 
t. j.  přístup vzduchu a odchod tvořících se plynů a zplodin hořeních, jaksi zlep
šené ruční požehování velkých sudů ležáckých bez vybednění. Mnozí sládci 
požehují ještě jednodušeji vyschlé sudy, že naklonivše je  mírně ponechají dvířka 
(ve průlezu, jimiž se sudy čistí) a čapovuici otevřeny, dají něco málo smůly 
(10— 14 Z na 50 Ařový sud) a ihned ji  zapálí, při čemž hlavní zřetel obrácen 
býti musí k tomu, aby dříve neshaslo, dokud smolný starý povlak nesteče. 
Nestejným přístupem vzduchu, ježto zde vlastně jediný a nedostatečný otvor 
jest pro vzduch i kouř, stává se, že často uhasne (což vždy s nebezpečím 
spojeno, neboť plyny tvořící se z horké roztavené smůly a vzduch mohou 
způsobiti v sudě smíšeninu lehce explodující, která při opožděném zapálení 
může vybuchnouti). To pak vedle nepřímých úkazů praskotu, hvízdání, vyste
hování plamene jest příčinou malého rozšíření toho způsobu. Když smolný 
povlak stekl, pak po zavření průlezu zvrátí a vykoulí se sud jako po obyčej
ném způsobě.

Dr. Bunte doporučuje však: 1. Nevyhříti smůlu přes míru, jen co by 
roztavenou, „řídkou" zůstala. (Dobrá smůla roztaví se dokonale při 80 až 
104° R., kdežto při 160° R. již plyny lehce zápalné, při 240° R. za rozkladu 
smůly vedlé dehtovitých součástek velké množství plynů zápalných se vyvinuje.)
2. Smůla v soudek daná nechť se ihned zapálí (a udržována bud v hoření, dokud 
třeba, nepřetržitě). 3. Jen málo čerstvé smůly (3—4 litry na 30—40 hl-o\ý 
sud) dodati. 4. Sudy a soudky musí býti suché. V mokrých hoří smůla i chytá 
špatně, často uhasíná, a tu bednář obyčejně hledí větší dávkou dobře vyhřáté 
smůly vypomoci, a tu, když přece (jako obyčejně se stává) uhasne, jsou na 
snadě všechny okolnosti příznivé k vývinu plynů explodujících. Ze smůly vlité 
a rozpálené vyvinují se plyny hořlavé a volny přístup vzduchu tvoří smíšeninu 
nebezpečnou, a proto lépe takové nepožehovati, a když uhasne, pravidlem další 
obnovení hoření zaraziti a vyčkati vystydnutí a vyvětrání soudků. **) 5. Ze 
všeho již pověděného vysvítá ovšem také, že vypalování Čapovnie a čepovnie 
v soudcích a sudech děje se až za úplného vychladnutí smolného povlaku (a

*) Zeitschrift ftlr das gesammte Brauwesen 1883, č. 16—20.
**) Mokré nádobí požehováti má ovšem i „přepálení" smůly, v zápětí a lebce pak 

atává ae tím povlak přílišné křehkým, opadává a v pivě plove.
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vyvětrání), neb žhavým roubíkem snadno bychom vznítiti mohli plyny zápalné, 
v sudě ještě se nalézající.

Stroje Grossmanna, Junga a Steinhausra vlastně jen odchod kouře 
a přístup vzduchu regulují za pomoci exhaustorů a fukarů *), a děje se tudy 
požehování bez vybednění sudův a za plamene vyšlehujícího, a jest při nich 
zvlášt podotknouti, že nutno, aby po slití povlaku plamen a i  nejmensí jiskra 
dokonale udušena byla dobrým uzavřením otvorů.

Vlastní požehovací stroje jsou však ony, jež horkým, vyhřátým vzduchem 
a plyny anebo přehřátou parou smolný povlak roztavují, roztavenou smůlu svá
dějí ze soudků a pak přidáním čerstvé smůly z kotlíku process požehování 
na nejmensí míru a čas uvádějí.

Všechny sestávají podstatně z pece, v níž se udržuje koksem náležitý
zar, a z fukaru.

Obr. 190. Požehovačka firmy J .  V. Nováka a Jahna.

V obr. 190. znázorněná požehovačka Nováka a Jahna skládá se z válcovité pícky 
železné (šamotkami vyzděné), v jejímž rozšířeném spodku stejnoměrně se rozděluje vzduch 
v několika proudech do výhně vnikající. Na konickém víku umístěný výfuk pro menší nádobí 
není všude pořízen a obyčejné jen tři 
hlavní, dolů směřující výfuky opatřené pří- 
trubky více méně súženými. Fukar vedle 
pícky umístěný žene do hořícího koksu 
v peci vzduch, jenž pak pod saraým ví 
kem upevněnými výfuky do sudů na ně 
nastrčených vniká.

Jak z obr. 191. vidno, skládá se 
požehovačka bratří Nobackň a Fritze 
z pícky uprostřed a trnbovodů na dvě pro
tivné strany vybíhajících. Jeden sklání 
se dolů a přechází v libovolně dlouhou 
rouru, na níž v mezerách takových, aby 
soudky pohodlně se obsloužiti daly, nasa
zeny výfuky, z nichž každý o sobě uza
vřití se dá. Nad trubou stojí líha k pře
kul o vání nádobí sloužící. Na druhé straně 
trúba opatřena výfukem pro velké ná
doby, jsouc na konci svém prosekána 
(aby vnikající horký vzduch lépe na všechny 
strany se rozptyloval). Fukar stojí po 
straně pícky.

Firma udává, že možno za půl hodiny na jednom výfuku 53 kusů malého (výstavního) 
a 10—13 velkého nádobí vypožehovati. Požehovačka F r . Ringhoffrova utvořena jest dle sou
stavy Gallandovy. Z parního kotle přivádí se pára v slabém proudu skrze žhavý, hořící koks, 
čímž se přehřeje, vysuší a vproudi do sudu. Na obr. 192. od peci vedoucí výfuky (mezi 
kterými a píckou umístěný výklenek slouží k zachycení oharků, popele atd. parou strže
ných) slouží střední pro velké, postranní pro malé nádobí.

Půlhektolitry pohodlně ve 2, hektolitrové ve 3—4 minutách hotově vysmoleny býti 
mohou.

Vůbec trvá u strojů těch i požehování velkého nádobí nádobí ve vsí tichosti i jen 
3—4 minuty; co tu tlučení, harcování a namáhání při ruční práci, k níž 3—4 bednáři sil 
svých i zručnosti své propůjčiti musil

Dr. Bunte s ohledem na možnost explose shrnul svá pozorování v ná
sledující pravidla:

1. Puklice peci koksové se připevní rJeprve} když všechen koks žhavým a 
plamen u otvoru vystehuje.

2. Při zastavení fukarů  (neb ventilátorů) puklice nebo příslušný otvor 
se otevře a opět teprve při započetí požehování uzavře. (Nad koksem shro
máždili í se nlvnv zánalné. nod koksem vzduch: obé smísí se v DODelníku

o  r  v  — j   f ------------------7 X--------------    - j      - r  i

neb v součástkách stroje a snadno hnány žhavou hmotou se vznítí a zapálení 
dále přenáší).

*) Na Steinhausrův se účastníci výstavy r. 1879 v Bubenči u Prahy zajist_ parna 
tovati dovedou. Vedle něho pracovaly stroje Ringhoffrův a Novákův.
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3. Sudy vloží se na výfuk apparátu teprve, až jest pec v pravidel
ném běhu.

4- Platí i zde nepřetržitá práce. 
Když ještě smůla neúplně jest slita 
a nastane zarážka funkce stroje, vy
čkáme s takovým sudem, až úplné 
vystydne a vy větrá.

Z ohledu toho ovšem mokré 
soudky se nepožehují, a vysouší- 
me-li je  strojem, vyčkáme úplné vy
chladnutí.

5. Nejdůležitějším pokynem 
však jeet, že před odgmolovámm ne
smí se horká smůla íjak oblíbeno 
bývá) v nádobu vliti, neboť vzduch 
v nádobě obsažený a plyny z horké 
smůly se vyvinující smísí se dříve, 
než horké plyny z peci v sud do
jdou; ona explosivní směs pak jimi 
se zapálí, i jest tedy takový postup 
z nejobyčejuéjších příčin explose.

6. Apparáty bez vývinu pla
mene (jako Ringhoffrův, Gallandův 
s přehřátou parou) dávají garancii 
nemožné explose. (Apparáty s pla
menem musí vždy tak zařízeny a 
opatřeny býti, aby plamen neshasl, 
a tudy musí i plyny při výfuku býti 
tak žhavými, že ve vzduchu (když 
sud odvalen) ihned chytí a plame
nem dále hoří. — —

Správně vysmolené sudy ulo
žíme a založíme ve sklepě na kant- 
nýře a čepem dobrým (a novým) 
opatříme.

Průběh mírného kvašení.

Mírné kvašení lze opět pozo- 
rovati v průběhu dle fysikaluích či 
zevnějších vlastností a dle vnitřních 
změn, t .j. dle ubývání hutnoty dal
ším nepřetržitým rozkladem*).

Doplněné pivo v sudech v kra
tičké době, někdy i po 2—3 dnech 
vyhodí napřed skrovnou čepičku pěny 
bílé, jež roste a se vzmáhá, až co po
krývka pěnová a upomínající nakrou- 
ženky v zakladm formě kruhovité 
(30— 40 cm v průměru) ku středu 
se (až ke 12 cm) zvedající, zpočátku 
bílé barvy, ke krajům (kde se sráží)

*) Když lihové kvašení se vyčerpá, zmocní se ihned jiné fermenty, podporovány jsouce 
okolnostmi pak příznivými, pole činnosti a kvašení zvrbne se v kyselé, mléčné, hnilobné atd.



zahnědlý a hnědý kožíšek pěnový tvoří. (Pěna udržovaná pryskyřicí vylučovanou 
kvašením.)

Zmírněním kvašení forma kruhovitá, „plackovitá®, mizí, pěna jako by 
vybíhala ze špuntovniee (a každý postup jako by kruhovitě znamenán byl) ve 
formě celistvější a ukládá se rulíkovitě na dužinách sudu, z pravidla zkroucena 
ve formě S. Barva pěnové čepičky hnědne a jest jen poblíže špuntovniee světlá 
(bílá), končíc v hnědý odstín.

Proměna tato značí uzrání piva a dosažení vrchole jakosti.
Zrovna jak mohutnosti čepičky ubývá, tak i další rozklad se mírní a zase 

čistoty přibývá.
Pivo vykvašené v stupeň náležitý (a pijákům lahodící) jest co jasné,

PrůbČh mírného kvašení. 375

Obr- 192. Fozehovafika RtaghofferoYa.

velmi čisté, chuti vytříbené a řízu náležitého schopno výstavu: pivo jest 
k výčepu vyhlídané.

V následující tabulce shledáme ubývání hutnoty při mírném kvašení. 
Čím studenější sklep, čím správnější mladina a kvašení t. j. droždí bylo, 

tím volněji uzrání piva nastává a, co více platí, i při tomto stupni své doko
nalosti nepoměrně dlouho vydrží.

Pochybnou práci, pochybný materiál nalezneme i zde v špatném se sá
zení (a i ve zkalení tvrdošíjně zůstávajícím), v rychlém ubývání hutnoty, a
. . „ ^ 1 .  n 1  m n n n A V n  n l n v > r i / i n «  « í l » n  A l l l í m o t í  I l o K  A T \ Ž f  V* V / ‘ V i l  D  T Y l i r r v  T » . « n l r i ? V > n ÁVfCllUl H iespuil UIUZiUCUi; £1C[JSCU1 UC1UU2>UU UUli^U, U tu  UJJtl, i ju i l lC  p líU  [fUW ij uut

spěchá k další zkáze, zvrhnouc se nenapravitelně za chuti nekalé, nepříjemné 
a zvláštní vůně odporné.

Zkysnutí jest pak ukončení obyčejné.

ICronlka prAo*. Díl V. 49
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Toto jest obraz velmi pozvolného ubývání, když 
vykvašení anorraalné t. j. hluboko při hlavním kva
šení. Piva pak obyčej né za mírného kvašení velmi po - 
zvolna ztrácejí na hutnotě, což ovšem velmi dňležito 
co známka jinak správné práce předcházející. Ne
držíme piva taková přes čas a vystavíme dříve.— 

Teplota sklepů 4°R.

5 2-6 2 477 5 4-7 L 56-9 Zde jsou výsledky různých varů a za různé doby
5-7 — 13 4-7 1 56-9 vykvašených normálně. Teplota sklepů 4 —43/4°R.

— 17 3-9 1-8 64-2
— — 24 3-9 1-8 64-2
— — 29 3-3 2 4 69-8
— — 37 3-4 2 3 68-8
— — 48 3*5 2-2 67-9
— •— 63 31 2-6 71-6
— — 69 3 3 2-4 69-8

6*5 42-5 68 3-6 2 7 68-1
5 1 50 79 2-3 31 77-4

O braz postupu vykvašení téhož piva v rů zných  dobách.

ř: c  >0> 03 V y k v a š e n í
Celkem

n r n lr v n n íln

Poznamenání
0 sac- 
charo- 
metr.

za
dnů 0 8. za

dnů 0 8. za
dnů 0 8. za

dnů - i
za

dnů 0 8.

3-3 12 2-8 19 2-8 48 2 6 _ 48 0*7
3-3 12 2-4 19 2-4 48 2 1 — — 48 1*2
3-6 12 3 22 2-7 41 2  5 — — 41 1*1 OKlCp tt /2 it -
3 9 12 3 22 2-6 40 2 3 — — 40 1*3

5 - 7  1 13 41 23 3-6 42 3 42 2*7
5*7 17 3-9 27 3 6 37 3 3 55 2*9 55 2*8
5*7 24 3-9 34 3-6 44 3 3 — — 44 2*4
5*7 29 3-3 39 3 2 — — — — 39 2*5

Shledáváme, že ubývání zpočátku znatelné, průběhem zrání piva i v týdnu 
a 10 dnech téměř sotva někdy obyčejným, méně citlivým cukroměrem se pozná. 
(Konstruují se zvláště s velmi citlivým, jemným stonkem a značnou stupnicí
1 ___ 1  JL 1 ~ _____ ___ / ____  ^  \ne nuniruie iiurueiiu uvasem.j

Zahrnuji svá pozorování v následujícím:
1. Vykvašení potud nejvíce pokračuje, pokud kvasnice z největší části se 

neusadí (do 12 dní).
2. Piva lehce se čistící celkem volněji vykvašují než ztěžka a zvolna 

se ssázející.
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3. Ze piva v hlavním kvašení hluboko vykvasivší, jsou-li jinak normálně 
vyrobena, ztrácejí velmi pozvolna již na hutnotě své.

4. Obyčejné vykvašení uašich piv bývá 65—69°lfí.
Za měřítko pro trvanlivost piva muže stupeň vykvašení jen za normál- 

néko postupu celé práce platiti, neb stává se, že osvědčí se málo neb nor
málně vykvašené při hlavním kvašení ve sklepě co nedokonalý výrobek, a na
opak hluboko vykvašené co výtečný a přímo překvapující.

To vše nám budiž pobídkou, abychom k celé práci naší přihlíželi se 
stejnou bedlivostí, neb zajisté zasahuje každý výkon významem i účinkem 
svým k celkovému výsledku; hodnota mladiny a hodnota droždí jsou pak 
ovšem rozhodní činitelé, nebot za stejných okolností, stejného způsobu slado
vání, vaření a kvašení musí vyskytující se nepravidelnosti základ a příčinu 
svou míti ve složení mladiny, i ve sehopnosti a jakosti droždí. Pozorování vy
kvašení poskytne nám pak sice ne naprostou jistotu, ale vždy známku důle
žitou s ohledem na zařízení práce ostatní, doby odležení aneb způsobu výstavu 
se týkající, jakož i známku nadějného uspokojení.

O stáčeni a  výstavu piva.

Trvání vylezení piva nedá se pro všechny případy určití.
Rozhodní faktorové jsou vedlé normálného průběhu (při němž i jakost 

surovin silně působí) hutnota původci piva (těžší déle vydrží než lehčí), teplota 
sklepů, místní poměry pivovaru a způsob vystavování piva.

V celku udržujeme zásoby takové, abychom po celý čas přiměřeně stejně 
vyleželé pivo vystavovati mohli, abychom do přestálých neb přestaralých ne
přišli, neb zde pak ztráty a nepříjemnosti nastávají, neboť obecenstvo z pří
činy, že jakost neuspokojuje, pravidelné tvrdí, „že se přišlo do mladých piv.“

Sládek počítá vždy úpředkem možný výstav a dle toho zásoby své na 
příslušný měsíc budoucí zavařuje.

Pivo vystavuje se buď: 1. na kvasnicích neb 2. jakožto stáčené.
Rozdíl těchto piv spočívá v podstatě, že stáčené způsobilé jest k čepování 

ihned nebo nejdéle ve 48 hodinách po výstavu; pivo na kvasnicích vyžaduje 
nejméně 10 až 21 dní dalšího vyležení ve sklepě hostinském.

Pivo na kvasnicích jest buď na přímý způsob upraveno, t. j. z kádí kvas
ných po hlavním kvašení stáhneme pivo *) do připravených soudků (velikosti 
výstavního nádobí), překulíme do sklepa, odhradíme, pivem dokrápneme a plné 
udržujeme po čas vyležení 3 —6 neděl, načež je  zahradíme zátkou dřevěnou, 
z hustého dřeva vysoustruhovanou. Tak jest schopno výstavu. Rozhodně pivo 
kvasničné po přímém způsobě jest uejlepší úpravou.

Pivo na kvasnicích nepřímým způsobem upravíme, když pivo ve velkých
sudech vyleželé do čistoty a náležitého stáří (průměrně 3—8 neděl) stahujeme 
do nádob výstavních za přísady určité dávky mladého piva z hlavního kvašení 
ve stadium bílých krouženek právě pokročilého.

Práci tuto nazýváme om lazením  piva. Přísada mladého piva obsaženými 
v něm a k vývinu bujnému náchylnými bunicemi kvasnicovými vzbudí v pivě 
čilé kvašení, jež úkol kvasnic v prvém případě přímém nahrazují.

Pivo vzbuzeným kvašením při omlazení (a v pivě na kvasnicích na dně
usazenými kvasnicemi) udržuje se dostatečně v mírném kvašení k dostatečnému 
nasycení kysličníkem uhličitým.

Dávka mladého piva jest obmezena, a při nevčasném přehnání pokazí 
výsledek na dobro. Obyčejně dostačí v zimním čase na hl piva 2—4 1 (1—2 5 1 
v létě) krouženkového piva, i řídí se množství přidané:

*) Stačení děje ee mosaznými kohouty, na jejichž výtoku pevně přivázán troubel 
pryžový jemných stěn a délky takové, by vpuštěn do nádoby podložené až blízko ke 
dnu dosáhl

v

49*
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a) stářím piva a 6tupně vykvašení (či dle „živosti* jeho); čím starší, 
čím volnější již mírné kvašení, tím snese i více mladého piva;

b) teplotou sklepů hostinských; v studenějších sklepích snese větší dávku, 
nebot vzbuzený rozklad se zadržuje chladem nízkým;

c) pivo málo vykvašené smí se jen nejmenší dávkou omladiti, jinak ná
sledující přepjetí učiní pivo výčepu neschopným. —

Pivo stáčené jest, jak jméno samo prozrazuje, ono, jež se z velkých sklad
ných sudů stahuje do výstavních nádob, při čemž však třeba opatrnosti, aby 
tutéž jakost jako v sudé zachovalo.

V chladných sklepích, o 1— 2°R. teploty, obsahuje takové stáčené pivo 
samo sebou hojnost kyseliny uhličité, a za jiskrné čistoty lahodí pakcojeinné 
pivo jazyku i zraku.

O důležitosti součástky kyseliny uhličité již na svém místě promluveno; 
zde chci jen příkladem vysvětliti výhodu sklepů řádně upravených.

Langer a Schultze určili obsah kyseliny uhličité v pivě vykvašené v hlav
ním kvašení na 57%  extraktu; obsahovalo totiž při teplotě

0-32° R .=  0*332%,
1*28° R. =  0*320%,
2*24° R. = 0 -3 1 1 % ,
3 2 0 R. =  0-297%,
3*76° R. =  0 285%; 

rozdíl tedy při pivě ležícím ve sklepě, jehož teplota 3*76° R., proti pivu ve 
sklepě o 0‘32° R. obnáší již */7 v neprospěch prvního, kterýž rozdíl nepoměrně 
stoupá při vyšší teplotě.

Kde není sládek tak šťastným, aby se těšil ze sklepů nižší teploty tak
žádoucí, hledí zahrazením sudů (jako jsme při pivě na kvasnicích v malém
poznali) nasytiti patřičně pivo, zamezuje hutnou zátkou unikání kvašením 
tvořícího se plynu uhličitého z piva. Čím živější mírné kvašení, čím delší doba 
zahrazení, tím větší tlak vyvinujícího se kysličníku uhličitého na pivo a stěny 
sudů a tím ovšem i více plynu tohoto pohlceno.

Langer a Schultze udávají průměrné přibývání za dobu 4 dní 0046%  
(t. j. ve 100gr piva po hražení 0*046 gr  kysl. uhličitého přibylo), či 100 cm3 
pohltilo dalších 23*8 cm3 plynu (což při sudu 36 hl obsahu obnáší 9 hl kyslič
níku uhličitého). Tlak povstalý byl 0*19 atmosfér*).

Obsahuje-li pivo 0*320—0*390% kysl. uhličitého, jest dobré a výborné,
klesue-li pod 0*320%, bez výtky posouzeno býti nemůže.

Dobu trvání zahražení pozná a sezná každý sládek z praxe samé a musí 
přihlížeti k tomu, aby 1. v čas zahradil, a ne, když již pivo ustává v práci 
své. (V případě takovém poslouží omlazení kroužeukovým pivem (průměrně 
1% dle objemu); 2. aby pozoroval účinek zahražení, a když patrné následky 
se jeví, že sud „pláče,* opět zavčas popustil tlaku. „Přepjatál( piva taková 
stáčejí se špatné, t. j. za silného unikání kysličníku uhličitého (a tedy pěnění) 
i za nejpečlivějšího provedení a tedy za ztráty toho, čeho jsme namáhali se do- 
sáhnouti, vedlé snadného zvednutí, způsobeného bezmírným unikáním kyslič
níku uhličitého p o uvolnění tlaku, jež ztrhne prouděním svým kvasnice na 
spodu sudu ssazené a zkalí dokonale pivo k výstavu vyhlídané.

Při stáčení sudu napjatého musí dříve vždy všecko připraveno býti, ná
dobí drobné blíže k sudu zastaveno, kohout s pryžovým troubelem a hlava 
sudu a kolem čapu čistě umytá. Zátka navrtává se nebozezem, a jak počíná

*) Při nemístném zahrazení ovsem tlak stoupá tak, že neodolají stěny sudfl, a již 
pozorovati lze, jak se desky dna rozstupují, povolají (jakoby se sad nadýmal), až konečně, 
nezasáhne-li se popuštěním tlaku nemírného v čas (navrtáním zátky a velmi pozvolným 
vypouštěním přebytečného napjetí), praskne sud a pivo ovsem namnoze téměř do poslední 
kapky ztraceno. Aby pivo pod určitým tlakem udržováno býti mohlo, jsou různé pojistně 
zátky konstruovány.



O stáčení a  výstavu piva. 379

sud hvízdat, velmi pozvolna se dále provrtává t. j  popouští, aby tlak rov
něž tak mírně uvolněn byl; jakmile přestane hvízdati, pištěti, narazí sklepník 
(otluka čap dříve „do poloviny," t. j. až pozorovati lze, že povoluje) kohou
tem sud, vyraziv rázem čap a vniknuv polootevřeným kohoutem v díru čapni *).

K umírnění ztráty při stáčení t. j.  při doplňování soudků vznikající po
slouží ze silných dužin sestavená nízká vana, jež jakoby líha podstrčená u stá
čení k položení nádobí se hodí. Přetékající pivo (a pěna) shromažďuje se ve 
vaně, a jsou-li soudky Čistě umyty**), možno toto pivo z vany využitko- 
vati učistěním za pomocí třísek v malých sudech (až 3hektolitrových) a dalším 
stočením a omlazením co dobré pivo po domácku. — Shledáme, že jinak od
padek tento, obnášející téměř dobrého půl procenta výstavu, ubíhá do kanálu. —

Stáčení piva v láhve poslední čas zaujalo rozšíření nemalého.
Pivo určené v láhve, zejména pro delší transport i delší ležení, musí býti 

z dokonalé mladiny a správně 
zkvašené, i dobře vyleželé, 
aby zkalením, zvrhnutím ne
nastaly nepříjemnosti a ztráty 
sládkovi.

Různé soustavy osvěd
čených stáčecích strojů a zá- 
tkovaček, přístrojků k mytí 
a čistění a ku okrašlování 
(kapslování) láhví, stojanů na 
láhve, pouzder slaměnýchkza- 
balení atd. napomáhají k u- 
snadnění a urychlení práce 
při láhvovém pivě se hro
madící. —

Nemohouce se pouštéti 
v jednotlivosti popíšeme jen 
přístroj Tomášův k plnění 
láhví, jejž v obr. 193 zná
zorněný nalézáme co myšlén
ku českou a zcela původní 
a novou.

Pivo stáčí se pomocí 
násosky koleni té pod týmž 
napjetím, jaké v soudku pa
nuje, a tu ovšem bez nejmen- 
šího pěnění či unikání pohlce
ného kysličníku uhličitého.

Nádoba s pivem výše uložená narazí se jehlou a napustí se z kotle vzdu
chového vzduch, abychom odtočiti mohli zprvu vycházející kvasnice kohoutkem, 
na konci násosky se nacházejícím; jakmile pak jiskrné pivo počne vytékati, 
uzavře se kohoutek tento a spojí se s přístrojem, k němuž se přišroubuje i 
vzduchová trubice (jejíž poboční trubka již dříve s načínací jehlou spojena byla***]).

Při stáčení (možno vždy 3 i více láhví najednou plniti) způsobíme dříve v na
strčených láhvích tlak týž, co panuje v sudě, otevřením kohoutku vzduchového, 
načež teprve pivní kohoutek násosky uvolníme, a jakmile pivo krčku láhve

■ k J
r  -  m- -»i

Obr. 193. TomáBfiv přístroj k plném láhvi.

*) Každé načínání díti se musí otevřeným kohoutkem, aby vzduch obsažený nebyl 
do vnitř vnucen pivem procházeti (jest slyěeti žbluňkání), čím z pravidla proud vzbuzený 
strhne s sebou i kvasnice a zkalí se i nejlepší výrobek.

**) Dnes již celé stroje mycí v užívání vešly.
* ) Zde bychom místo tlakostroje vzduchového doporučili tekutý kysličník uhličitý — 

tak aby tento místo vzduchu zaujal s výhodou.



dosáhlo (4—5 cm pod okraj) uzavřeme ovšem napřed pivní a pak vzduchový 
kohoutek a láhve zakorkujeme.

Za hodinu možno dle udání podstaršího A. Bernkopfa 300 láhví naplniti.

O ztrátě povstávající p ř i  kvašení.
Poznali jsme již, že kvašením nové zplodiny ze součástek mladiny po

vstávají, poznali jsme, že čásť prchá (kysličník uhličitý, vodní páry) a část co 
vedlejší zplodina z piva vybývá, t. j.  že kvasnice nově povstalé ztrátu podmíuiti 
musí, tím více, kdy i čásť piva zadržují (což zejména o kvasuicích podsudních 
platí, jež vždy řidšími jsou).

Thausing udává ztrátu při hlavním kvašení na 4—4 */4 procent dle objemu, 
ve sklepě při mírném kvašení na 1— 1%%-

Dle svých vlastních zkoušek shledal jsem v našich pivech 10— llstupňo-
vých ztrátu prostornou při hlavním kvašení d o ......................3 —3\5 % ,
při mírném (kvasnice podsudní)...................................................0-5 —0'80 „
dokrapováním nutným (dle živosti mírného kvašení a jeho doby) 1'25—2‘25 „
při stáčení (přetékáním nutným) když nezachyceno do vany . 0-1 —0 5  „

Celkem 7 "7 4 8 5 —7 ‘35% , 
čili průměrně ze 100 hl mladiny možno počítati pouze 94 hl piva.

Kde zůstanou ztráty nezaviněné? Mnoho-li piva v ztrátu přijde neopatr
ností, puknutím, poškozením nádob při transportu, pri uložení a ležení ? O ztrátě 
snad nedbalostí sladovníků sainých při načetí, stáčení, plnění atd. nechci mlu- 
viti, a jsem přesvědčen, že každý řádný pivovarník vědom si jsa pracného 
výsledku věnuje každé kapce pozorlivosf patřičnou!

A konečně účinek zavedení nové míry? Ta nás uvedla tam, že dodáváme 
piva v soudcích z pravidla větších (o 2— 3 i 10%), a tak nová ztráta zde již 
hotového piva pro pivovarníka nemálo ztěžuje účet výroby*).

Mrtvo o dobrém pivě.
f  í / \ K » » n  r»"i i r n  i t v n  K i r t i  m n i i Á  n í  í í i i l r i w - i A  K n w n r  o  n a l i t i  n r l f V A i ř í i l o i í r í '  í v r i í  n íltu u ic [/ivu lil a uj  lil jdouc;, CIO LC, j  ion. i ne u a ir j a  cuuu v/upuuuajiiyj. piam

a vůli obecenstva, pěkně pěnící a ve sklenici houževnatou, hustou pěnou se 
chlubící, jež ponechává stopy po stěnách sklenice, „každé napití znamenáno 
zůstává;" pivo má býti řízné a tedy občerstvující. Pivo dobré musí pocit pří
jemného zahřátí v žaludku vzbuditi.

Pivo v mírném, organismu přiměřeném množství podporuje snadnější 
a lepší využitkování potravy, ano co vzbuzovatel a příčina lepší chuti k jídlu 
(neb mírný piják snese a zažije více potravy) významu vlastního dostupuje.

Vedle líhu a kysličníku uhličitého chová v sobě jakožto součástky extraktu 
(2 5— 10% piva) cukr a dextriny, ony lehce ztravitelné, teplo a tuk zplozující 
látky, pak bílkoviny (peptony, amidy), svou zvláště způsobilou formou výživnou 
a záživnou se vyznamenávající. Soli neústrojné, zejména fosforečnany, drasla, 
vápna a magnesie jakožto spolučinitelé u tvoření krve (a tedy i svalstva) dů
ležitý vyznám svůj nalézají, kdežto alkaloid (lupulin) chmele co narkotikum 
účinkuje ve skrovném množství příjemně, rozrušivě ve velkém množství otupuje 
a oslabuje nervstvo naše **), hořč chmelová pak jest onen vzácný činitel trávení po
vzbuzující (podobně soli kuchyňské) a ovšem v pivě ničím jiným nenahraditelný ***).

*) Veškeré stesky, že se odběratelé nedoméří, sluší v jiném směru bledati. Nádobí 
pivovarnické, vládním zřízencem odměřené (a každému vždy volno přesvědčiti se o obsahu) 
jest z pivovaru do plna natočeno. Kdož by se cktél vyduti nedoplněním nádoby nepří
jemnosti, že hodnota piva by se zmírnila, ano i zcela pokazila?

**) Různé množství alkaloidu (vždyt již i moučka chmelová ve chmelech kolísá, jak 
víme, od 8—16%) vinno začasté i na účinku piva, aneb i na různý organismus totéž pivo 
jiný následek způsobiti může a snadno chmel sám pak nevinnou příčinou z podezřívání 
přísady cizí.

***) V novější době upírá se chrněli účinek tento.
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Slovo o pochybných a  nemocných pivech. 381

Vedle extraktu líh a kysličník uhličitý dodávají pivu význam opojuého 
a příjemně občerstvujícího nápoje. Líh v mírné dávce (a v takové se v pivě 
nalézá) jest prostředkem práci svalstva povzbuzujícím a podporujícím, a ky
sličník uhličitý dodává pivu řízu a příjemnosti občerstvujícího nápoje, a rovněž 
i pocit zahřátí v žaludku přičítá se této cenné součásti každého piva.

Pivo dobré, správně uvařené a vyhlídané jest trvanlivé, vzdoruje nepříz
nivým okolnostem (tak při transportu delším, v teplejších sklepích atd.) tvrdo
šíjně *).

V pivech kolísá extrakt (cukr, dextrin, dusíkaté ústrojné látky, ueústrojné 
sloučeniny [popelniny], součástky z chmele vyloužené, ústrojné kyseliny, ze
jména mléčná, jantarová, glycerin) a líh dle hutnoty původní mladiny a dle 
stupně vykvašení, jest pak množství extraktu 2 —10°/o zastoupeno v pivech 
moderních vedle líhu 2 5—7°/0-

Dusíkatých látek nalezneme od 0 2 —0 8 °/0, kyselost piva vyjádřenou 
v procentech kyseliny mléčné 0 0 1 —O 2°/0 (u bílých pšeničných piv Ó‘3 a více, 
u anglických alů a porterů rovněž tolik, u belgických až r016°/o) ;  popelniny 
kolísají hlavně dle síly (a surovin) piva 0-15—O4°/0, z nichž fosforečnany co 
nejcennéjší jich součást nejvýše Ol°/0, obyčejně 0 0 6  — 0 0 8 %  obnášejí.

Dříve kladla se uejvětší váha na výživnost dusíkatých látek, ale pozna- 
jíce skrovnoučké množství jich v pivě shledáme, že význam jich hledati slušno 
v oné formě záživné a v doplňku s ostatními součástkami ua organismus lidský 
společný a užitečný v té míře, že rozšíření nápoje tohoto dosahuje v následku 
tom po šírém světě rozměrů netušených**).

Slovo o pochybných a nemocných pivech.
Dobré, bezvadné pivo (ať již příčinou jakoukoliv), sestárne-li „přes čas,“ 

ztrácí postupně veškeré své jasné vlastnosti, mírné kvašení seslabuje se v té 
míře, že i ono viditelné znamení rozkladu nad špuutovnicí se menší, mírní, 
stává se řidší velkookatou „lehkou" pěnkou, až zmizí. Pravíme, že „pivo za
padlo," byť i „do plna" dokrápnuto bylo.

Lesk prvotný počíná mizeti a „prášek4' dříve sotva spozorovaný „roste," 
pivo „mšinou" povstalou ztrácí jiskry víc a více, proti světlu nejeví patřičný lesk 
brilliantní, ano pomalu slepě se zastiňuje, až nastane za změny barvy živé 
smutný tón bezlesklý; cítíme, že pivu schází „živost" a také dalším postupem 
neúprosně spěje k zvrhnutí úplnému, kdy pak již i vůně zvláštní „osobivá" 
a nepříjemná zaráží vedle ztráty čistoty a změny tóniny barvy.

Pivo se zvrhlo stářím, pivo se pokazilo a neschopno jest výstavu.
Ferinenty jiné než pivná houba opanovaly pole činnosti a dovedou pak 

úplnou zkázu „zkysání" poměrně v krátkém čase přivoditi ***).

*) Poslední čas doporučuje se kyselina salycilová v mírné dávce, „zdraví lidskému 
neškodné" jakožto konservátor piva.

Jsem rozhodným odpůrcem každé přísady, jež do piva nepatří, tím méně jsem pro 
přísadu, která ve větší dávce zdraví lidskému lhostejná býti nemůže, proto také i tehdy, kdy 
přísada taková možnou se stává, nevidím potřebu doporučovati českým sládkům konservaci, 
o jejímž výsledku vůbec dodnes k různému osvědčení se došlo, aniž kdo dosud naopak ne
škodný účinek dokázal, při piti salycilovaného piva po dobu delší, nepřetržitou.

Geniální Pasteur doporučoval zahřátí piva (láhvového) na určitý stupeň (až 40" R.), 
čím se vyzíská konservace osvědčené, byť i chuť piva skrovnou měrou poměnéna vyplývala.

**■) Na str. 29. třeba opraviti: místo jehož (8. řádka se shora) má státi jejichž, a před 
peptony a parapeptony (10. řádka) má státi cukr a dextriny.

***) O hodnotě piva, jednoduše co se trvanlivosti a schopnosti transportu dotýče, rád 
se přesvědčuj: vysazením ho v teplém pokoji ve sklenici (neb i v láhvi). Dobré pivo (v našem 
smyslu zdravé) vydrží (ano i zčistí se možná-li ještě více) 2 i více dní. Pochybné nebo právě 
přezrávající zermutí se již začasto ve 12 hodinách ještě více, než bylo, jiné čisté ve 20 až 
24 hodinách totálně
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Jinak máme-li co činiti s pivem pochybeným již průběhem (ať ve várně 
nebo při kvašení); to označuje se a případně při vyhlídání piva zůstává tvrdo
šíjně smutné neb dokonce kalné.

Tu vypomáháme si umělým zčistěním, a sice způsoby mechanickými.
Nejrozšířenější jest použití přilnavosti plochy třísek z ořechového, habro

vého nebo bukového dříví.
Tříska dřevná účinkuje pouze svou přilnavostí. Množství jich závisí na 

stupni a jakosti zkalení (a dle toho bud dvířkami sudu nebo jen špuntovnicí 
v pivo je připravíme), a musíme vždy před potřebou třísky vyvařiti důkladné, 
abychom zbavili je extraktivných odporných součástek, jež by pivu chuti dřevné 
dodaly. Vůbec čistotu v nich pěstovati až krajní potřeba, a vždy hned po vyn
dání ze sudu důkladně vymýtí a zase k potřebě ihned vrátiti se mají.

Když zkalení tvrdošijné (a známe kvasnicové, glutinové a pryskyřičné), 
musíme sáhnouti pak ovšem k účinlivějšímu prostředku, používajíce vlastnosti 
klihovitých látek, že se s tříslovinou v klky spojují a nečistoty plovoucí zaobalí 
a s sebou strhnou (bud ke dnu klesnouce neb zátkovnicí se vyloučíce).

Látky takového účinku jsou: gelatina, vyzina, kůže rejnoka ostnitého a 
isinglas americký.

K čistění kalných piv i Enzingrův a Vaněčkův filtr papírový nalezl (ze
jména onen v Německu) velkého rozšíření.

Byť by i veškeré tyto prostředky zbavily piva zákalu a ničím ho nepo
rušily *), musíme promyslnou prac.i snažiti se, bychom umělému čistění co 
možná se mohli vyhnouti.

Příchuť sklepní od nečistého vzduchu, kvasnicová od špatných, sešlých 
kvasnic**), příchuť pak ztuchlá, plesnivá ovšem v nedbalém udržování čistoty 
v pivovaře, původ svůj nalézá.

*) Jsou y  Německu zákonem povoleny, ku př. v Bavořích používání třísek atd.
**) Někdy znamenáme od jistých kvasnic příchuť nezvyklou, novou, ano „aromatickou* 

jež může i sládka neprávem uvésti v podezření přísady nějaké. — Smolná chuť od špatné 
jakosti smůly neb nedbalého požehování povstalá náleží mezi odporné a nepříjemné, a tu
díž chybné.

Frant. Cliodounský.

Opravy.
Na str. 197. v poznámce ve 3. řádce ze zdola místo: haqeu má státi: hag- 

* „ 206. v 21. řádce ze shora místo: 1845 má státi: 1842.
„ „ 222. v tabulce v pořadí dnů m.: 73 „ „ 13.
„ „ 223. v 2. řád. ze shora m.: ? má státi: .
„ „ 228. v 4. n „ zdola „ horním má státi: dolním.
„ „ 278. v tabulce v 8. řadě ze zdola 8. řád. m.: 61 má státi: 51.
„ „ 285. v 3. řád. ze zdola m.: 80—79*36 má státi: 90—89 36.

Obr. 164. jest obráceně otisknut.
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