Pivovarské míry a váhy
mením prokvaení má pivo sice mení obsah alkoholu, ale zase plnìjí, tzv. chlebovitou, chu. Pøepoèet mezi obsahem alkoholu a stupòovitostí je proto jen velice
pøibliný. Pro èeský typický svìtlý leák platilo, e obsahoval 4 váhová procenta
(neboli 5 % objemových), co odpovídá 12 °Bg podle Ballingova systému èi systému Plato nebo stupòovitosti 1048 podle britského systému, tedy 12 % podle
naí normy, která platila do roku 1997. Vyhláka èíslo 335 z roku 1997 vak zruila toto tradièní závazné oznaèení piva podle stupòù. Piva byla rozdìlena na výèepní a leáky, pøièem desítka, tedy pivo výèepní, nemusí obsahovat 10 % chuových látek, ale jen 810 %. Dvanáctka, podle vyhláky leák, nemusí obsahovat
12 %, ale pøípadnì jen 11 % tìchto pro pivo dùleitých látek.
Spotøebitel tak nemá monost zjistit, co pije, zatímco pivovary uetøí na surovinách i spotøební dani. Dùsledkem této vyhláky je fakt, e øada pivovarù svá
piva více prokvauje na úkor plné chuti, aby byl na etiketì uveden co nejvyí
obsah alkoholu. Vznikla tím tzv. euro-piva. Náhodnému konzumentovi je to vak
jedno a fajnmekr si své kvalitní pivo i v souèasné bohaté nabídce dokáe najít.
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PIVOVÁRKY A PIVOVARY NA ÚZEMÍ VELKÉ PRAHY
AKCIOVÝ PAROSTROJNÍ PIVOVAR A SLADOVNA V NUSLÍCH
U PRAHY  pùvodní pivovar v Nuslích je pøipomínán u v 16. století. Závod,
jeho budovy se dosud zachovaly v Bìlehradské ulici (èp. 13/7), má poèátek v letech 1694 a 1734. Pozdìji pøeel z majetku hrabìte Jana Josefa z Vrtby na kníe-

Nuselský pivovar na poèátku 20. století (sbírka Romana Kuèery)
a v listopadu 2002 (foto autor)
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te Jindøicha Pavla z Mansfeldu a v roce 1795 na kníete Paara, dritele Vrovic.
Spoleènì s Nuslemi pak mìnil majitele, a jej roku 1857 získala pivovarská rodina Waldsteinù. Na konci 19. století ji pivovar vaøil 90 000 hl piva roènì, a øadil
se tak svým výstavem na pøední místo v rámci pozdìjí praské aglomerace. Prùmyslová výroba zlatistého moku na bøehu Botièe naplno vypukla v roce 1897,
kdy se pivovar stal vlastnictvím akciové spoleènosti a nesl název Akciový parostrojní pivovar a sladovna v Nuslích u Prahy.

Historicky prvním pøedsedou správní rady akciové spoleènosti Nuselského
pivovaru se stal centrální øeditel Praské úvìrní banky J. Veselý. Druhým pøedsedou správní rady, a to po dlouhých dvacet pìt let, byl Leo Peterka, který zemøel
v roce 1939. Pivovar pod jeho vedením pøeèkal první svìtovou válku a v meziváleèném období jej Peterka dovedl mezi pièku naich prùmyslových pivovarù.
Dalím pøedsedou správní rady se stal generální øeditel Køiíkových závodù
ing. dr. Risinger, který povolal do pivovaru pøední odborníky z Plznì. V sezonì
192930 dosáhl roèní výstav 90 000 hl piva.
Bìhem druhé svìtové války (v roce 1942) byl provoz zastaven a pivovar obsazen nìmeckou brannou mocí. Po osvobození se výroba piva obnovila a pìnivý
nápoj se zde vaøil a do roku 1960. V roce 1947 èinil roèní výstav (od bøezna roku
1946) 43 273 hl piva. Sládkem Akciového pivovaru Praha-Nusle byl v té dobì
Jaroslav Prùcha, pøedsedou akciové spoleènosti Josef Køepela a øeditelem pivovaru Karel Krpálek. Velké oblibì se mezi znalci tìil tmavý Prelát (14°), který se
èepoval i u sv. Tomáe na Malé Stranì a po ukonèení výroby v Nuslích se vaøil
v Braníku. Chutnala i tmavá desítka, o ní dobový tisk napsal: Zvlátì dámský
svìt tomuto tmavému nektaru holduje, aèkoliv i sportovci jej vyhledávají jako
nápoj posilující tìlesnou zdatnost a nervy uklidòující.
V roce 1958 Nuselský pivovar pøeel pod Praské pivovary, n. p. Roèní výstav
v padesátých letech kolísal mezi 65 00070 000 hl piva. V pøíjemném prostøedí
pivovarské zahrady se tehdy pravidelnì poøádaly i taneèní zábavy. V roce 1960 byl
vak pivovar uzavøen a v provozu zùstala pouze sladovna, v ní se vedle sladu
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pøipravovaly jetì sladové výtaky. Tého
roku se do prostor pivovaru nastìhovaly
vinaøské závody a pivovarská zahrada se
roku 1972 promìnila pøenesením kompletní restaurace z brnìnského výstavitì ve
slovenskou kolibu U pastýøky.
O nìkterých osobnostech tohoto pivovaru jsme se ji zmínili, pøipomeòme
vak jména dalích odborníkù, kteøí se
svou prací pøièinili o vìhlas nuselského
piva. Jmenujme v první øadì Frantika
Tesaøe starího, který byl v letech 1881
1901 sládkem, do roku 1907 vrchním
sládkem a souèasnì i øeditelem pivovaru. V letech 190103 pøevzal funkci sládka jeho syn Frantiek. Mezi sládky bychom zde nali ing. Bedøicha
Drchkovského, Jana Kubáska, Maxmiliána Skálu, ing. Frantika Viktora Koneèného èi Josefa Páru. O Josefu Párovi se
øíká, e si zakládal na tradièní staroèeské výrobì piva.
Pivovar stojí v Nuslích dosud, jen technologické zaøízení bylo odstranìno a sklepy místo sudù obsahovaly v posledních letech mohutné tanky  nádre z nerezavìjící oceli, ve kterých se dalo uskladnit a pìt milionù litrù vína. Pro chátrající
objekty se hledal vhodný investor, ale vechny pokusy o oivení impozantních
staveb dosud skonèily na nekompromisním stanovisku památkáøù.
AKCIONÁØSKÝ PIVOVAR NA SMÍCHOVÌ viz STAROPRAMEN
ANGLICKÝ PIVOVAR  nedlouho poté, co libeòský zámecký pivovar ztratil
po zruení propinaèního práva své výsadní postavení, byl zaloen v Libni jetì
druhý pivovar, nový, kterému bylo pøidìleno èp. 63 v dnení ulici U Libeòského
pivovaru. Stál na místì bývalé Gottlasovy kartounky. Pøestavba kartounky se uskuteènila v letech 187274. Roku 1872 byla kartounka adaptována na sladovnu
a v roce 1873 byla pøistavìna humna.
Nejrozsáhlejí výstavba probìhla roku 1874. Toho roku nechal Albert Goldfinger vybudovat dle plánù stavitele Jana Jelínka pivní sklepy, spilky, lednice,
humna, sklady, kotelnu, strojovnu, konírnu pro deset koní a obytnou budovu, ale
i bednárnu a byt pro bednáøe a domovníka. Albertu Goldfingerovi vak patøil nový
pivovar jen do roku 1875. Tehdy jej získal Emanuel Kallberg a jeho synové a od
nich roku 1880 Karel Knobloch. Ten nechal roku 1885 vybudovat místním stavi-
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Anglický pivovar se nacházel v idylickém prostøedí nezastavìné Libnì.
(sbírka Romana Kuèery)

Torzo Anglického pivovaru vpravo, vlevo bývalá továrna na nábytek
firmy Jirásko (foto autor)
telem Václavem Pískem chlév a následujícího roku stáje. Po jeho smrti v roce
1888 se stal nakrátko dalím majitelem Raimund Kubík a roku 1889 anglická
akciová spoleènost The Bohemian Breweries Ltd. Prague, je pivovar zmodernizovala a rozíøila. Spoleènosti patøil nejen nový libeòský pivovar, ale také pivovary U tajgrù v Praze na Novém Mìstì a v Práèi u Zábìhlic  dnes èást Prahy 10.
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Spoleènost zpoèátku prosperovala, kdy roèní výstav dosahoval a 70 000 hl
piva a libeòský pivovar se zaøadil mezi první dvacítku èeských pivovarù. Anglièané nechali v roce 1890 pøestavìt strojovnu a kotelnu, pøistavìli skladové
sklepy a novou varnu. Práce provedla firma J. Rosenberg in. pro stavby prùmyslové, spec. pivovary z Královských Vinohrad. Tehdejím øeditelem pivovaru byl sládek Frantiek Ronz, který nechal roku 1892 postavit dùm s výèepem a velkým hostincem (nyní restaurace U sokola, èp. 369). Roku 1891 byly
jetì vybudovány stavitelem Frantikem Schlafferem leákové sklepy s kapacitou 3 000 hl piva, velká varna, lednice a místnost pro vystavování piva. Generálním øeditelem anglické akciové spoleènosti byl Alexander Wentworth Forbes. Moderní pivovar byl opatøen dvìma parními stroji o síle 58 koní
a zamìstnával 56 dìlníkù. Sládkem byl Frantiek Camplík, nadsladovním Jan
Voráè, podstarím Josef íl a sklepmistrem Antonín Bouèek. Kapacita varny
se zvýila pøestavbou na 120 hektolitrù.
Pøes poèáteèní rozmach se anglická firma dostala do znaèných finanèních tìkostí. V letech 189899 musela zruit nebo prodat dva své pivovary a v roce
1906, po prodeji posledního pivovaru, jím byl právì ten v Libni, zanikla. Libeòský pivovar od ní zakoupil Josef Kornfeld a pøejmenoval jej na První parostrojní
pivovar v Praze VIII. To vak ji libeòský pivovar ztrácel rozpínavostí holeovického pivovaru døíve nabyté pozice a roèní výstav klesl na 43 000 hl, z èeho
nejvíce (30 608 hl) bylo desetistupòového piva a nejménì (119,5 hl) dvanáctistupòového piva. Pivovar vak vaøil i pivo 11° a 13°.
Po první svìtové válce byl sice pivovar opìt nákladnì modernizován, a pøestoe nová varna dosahovala varu 160 hl, roèní výroba stále klesala. Po Kornfeldovì
smrti roku 1919 pøipadl pivovar vdovì Olze, která ho vlastnila a do roku 1928,
kdy byl zruen. V èásti pivovaru zøídila nábytkáøská firma Jirásko, která sem pøeloila ivnost z Bøevnova, své provozy, a tím pøispìla k likvidaci nìkterých budov. Jiráskovu továrnu postavil v letech 192930 ing. Frantiek Havlena.
Zchátralé budovy byly ji zboøeny. Sladovna, patøící tehdy firmì Leopold
Schmied a spol., pracovala do prvních let okupace a pak rovnì zanikla. Firma
pøemìnila parní provoz sladovny na elektrický a vedle sladu zde vyrábìla i obilnou kávu. Druhá èást, pøistavìná anglickou spoleèností  proto se jí také øíkalo
anglický pivovar , slouila nadále jako Bednáøova parní mlékárna (èp. 1499)
a chemické laboratoøe. Èást sladovny spolu se solitérním továrním komínem stojí
dosud v dnení ulici Kotlaska.
BENEDIKTINSKÉ ARCIOPATSTVÍ SV. MARKÉTY viz BØEVNOV
BOHEMIAN HOP STORE  na Ovocném trhu èp. 577/8 provozovala ve druhé
polovinì devadesátých let 20. století restauraèní minipivovar akciová spoleènost
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Bohemian Hop Store. Pivovar i s restaurací byl zavøen v záøí 1999. Hostinec zde
býval ji kolem roku 1840, èasto navtìvovaný herci z nedalekého Stavovského,
nyní Tylova divadla.
BRANDEJSÙV STATEK  v Suchdole ve Dvorské ulici èp. 1 stojí Brandejsùv
statek. Nejstarí zpráva dokládá, e pøiblinì na místì dneního statku existovalo
sídlo majitele Suchdola Jana Keruòka, zvaného Jednooký ze Suchdola. Ve 20. letech 16. století se stali majiteli Suchdola Budovcové z Budova. Popluní dvùr je
doloen a za dalích majitelù, jimi byli Tetaurové z Tetova. V roce 1557 vekerý majetek postoupili Tetaurové Ctiborovi Sluzskému z Chlumu a na Tuchomìøicích. Tomuto rodu patøila ves nìkolik desetiletí.
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zùstal jetì dluen. Za pùsobení Oriese byl pivovar rozíøen do severního køídla,
které bylo zvýeno o patro. Od Rodena koupil prosperující dvùr roku 1678 Jan
Kapar Proy z Kaiselbergu a Findensteinu, který jej obratem prodal benediktinskému kláteru v Emauzích.
Benediktini si statek podreli celých 250 let. Zpoèátku pronajali Suchdol Václavu Vojtìchovi hrabìti ze ternberka, ale ji po ètyøech letech dolo ke zruení nájemní smlouvy a benediktini hospodaøili od té doby na statku sami. Pøi tragickém
poáru v roce 1822 uhoøely dvì správcovy sestry a shoøel vekerý nábytek. Statek
byl obnoven do klasicistní podoby v letech 182224 podle projektu Karla Pollaka.
Od roku 1834 byl rekonstruovaný statek zase pronajímán. V letech 184666 zde
opìt hospodaøili benediktini a v této dobì byl zruen i pivovar. Stalo se tak potom,
co mnii v kláteøe po poití piva uvaøeného ze sanytrové vody onemocnìli.
Statek dostal svùj název po rodinì Brandejsù, která se zde usídlila v nájmu na
tøicet let. Za Brandejsù se stal statek kulturním centrem kraje. Jezdili sem èetí
umìlci Broík, eníek, Myslbek a dalí. Mikolá Ale tu dokonce v sedmdesátých letech 19. století strávil tøi roky a vytvoøil vìtinu svých olejù. Po odchodu
Brandejsù se zde støídali nájemci, na konci tøicátých let 20. století se stala majitelkou dvora Obèanská zálona v Podìbradech, od roku 1968 je operativním správcem statku Vysoká kola zemìdìlská. V roce 1978 byl Brandejsùv statek zapsán
do seznamu památkovì chránìných staveb.
BRANICKÝ PIVOVAR viz SPOLEÈENSKÝ PIVOVAR PRASKÝCH
SLÁDKÙ

Na Brandejsovì statku se natáèel seriál Byli jednou dva písaøi  a od té doby
hlavní budova chátrá (foto autor)
Pøed tøicetiletou válkou tvoøila dvùr samostatná obytná èást ve tvaru písmene
U. V západním køídle byl ji pivovar, písemnì doloený je a roku 1648. Po smrti
Adama Sluzského z Chlumu roku 1617 se vedly spory o statek a dolo k jeho
zadluení. Ji zmínìného roku 1648 zakoupil zpustlý suchdolský dvùr kancléø
kníete Lichtentejna Jakub Roden z Hyrcenova, který jej pronajal Danielu tìpánovi Oriesovi na Kolèi. Ories zvelebil statek natolik, e mu nakonec Roden
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BØEVNOV  pivovar pøi benediktinském arciopatství u sv. Markéty v Bøevnovì byl v èeském pivovarnictví zcela výjimeèný tím, e se zde vaøilo pivo
témìø tisíc let. Kláter zaloili druhý praský biskup sv. Vojtìch a èeský kníe
Boleslav II. roku 993. Podle tradice mìli oba fundátoøi sen, v nìm spatøili
v hlubokém lese jelena pijícího ze studánky, na její hladinì plavala vìtev se
tøemi suky. Druhého dne se oba nezávisle na sobì vydali k prameni Brusnice
a spatøili jelena, který se chtìl napít ze studánky, ale bránilo mu v tom bøevno.
Sv. Vojtìch pøekáku odstranil a ze studánky vytryskl mocný pramen. Ve 13. století byl nad pramenem postaven gotický pavilon, ve 14. století se dostalo bøevno  ostrev  do kláterního znaku. V letech 172426 zde Kilián Ignác Dienzenhofer vystavìl dnení pavilon zvaný Vojtìka. Nedaleko od pramene pak
vznikl vlastní kláter, který obsadili mnii z øímského Aventina, které sem pøivedl sv. Vojtìch. Prvním opatem byl ustanoven Anastáz. Pùvodnì døevìné stavby byly v Bøevnovì do roku 1089 postupnì nahrazeny celým komplexem románských budov. Hospodáøské a výrobní objekty byly umístìny po obvodu
klátera. Lze pøedpokládat, e souèástí hospodáøských budov byl pivovar ji krát-

53

