degustace

Degustace světlých
speciálních piv
Pro období mrazů a zimy představují silná speciální piva
optimální styl. V Čechách se však s touto skutečností řada
pivovarů stále nedokáže vyrovnat. Aktuální degustace
dokazuje, že je chápou spíše jako doplněk sortimentu než
jako vlajkovou loď, jak tomu bývá v sousedních zemích.

V

ýjimku v tomto směru tvoří
Měšťanský pivovar v Poličce,
který světlý i tmavý speciál
Eliška vaří pouze příležitostně. Věnuje mu však náležitou
péči a pozornost a dlouhodobě udržuje
jeho kvalitu. Pivo je zřejmě obchodně
natolik úspěšné, že jej pivovar ani nemá

potřebu uvádět na svém webu. Opačný
přístup lze vidět ve Vyškově. Z pivovaru
postupně odešli všichni profesionálové,
kteří se v roce 2011 podíleli na jeho záchraně před zavřením. Tuto situaci by si
nikdo nepřál, ale kvalita vyškovského
piva obecně není přesvědčivá. Podle
mne je navíc na hraně používání chráně-
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ného zeměpisného označení České pivo.
Jiný případ nastává v případě Pivovaru
Ferdinand. V Benešově jsou veškeré
předpoklady, aby si zákazník od této tradiční značky dopřál chutné pivo: prvotřídní slad, zkušený sládek a klasický způsob vaření piva. Sudové pivo se těší
oblibě a má svoji kvalitu. Je tedy otázkou
pro majitele, jestli stojí za to nevěnovat
stejnou péči i lahvovému pivu. Ferdinand neuspěl v degustacích našeho časopisu v poslední době opakovaně.

Tak trochu zbytečný nákup
Tesco v poslední době rozšiřuje výběr zahraničních potravin
a nápojů způsobem, který řada zákazníků ocení. Bohužel se to
netýká piva. Tam mají nákupčí tohoto řetězce šťastnou ruku
při výběru českých ležáků a speciálů, ale jakmile přijde na řadu
export z jiných evropských zemí, daří se jim pořizovat chuťově
prázdné a nezajímavé produkty, které během ochutnání
převážnou většinu českých milovníků piva zklamou. Jejich
nákup budou považovat za zbytečný.

Z

ahraniční ležáky z nabídky
Tesco mají nejenom cizí vůně
a chutě, ale také označení, které neodpovídá české státní normě. San Miguel Premium Especial original lager beer uvádí na obalu
označení „ležák – extra strong“. Podle
českého standardu by se tím řadil do kategorie ležáků, ale obsah alkoholu 5,4 %
i další uvedené informace „Especial“
a „extra strong“ však naznačují, že jde
o speciální pivo. Výrobce projevil elementární neznalost českých předpisů.
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Nejhorším pivem se stal ležák Žatecký
Gus nadnárodní společnosti Carlsberg.
Nepřekvapilo nás to, protože špatné
hodnocení si odnesl i z degustace, která
otevřela téma, jestli některé ruské pivovary záměrně nevaří pod označením
„české“ špatná piva. Důvodem může být
snaha o poškození originálních českých

piv, která jim na tamějším trhu tvrdě
konkurují ve vyšších cenových kategoriích prémiových ležáků. Zlé tušení dostává bohužel velmi reálný rámec, a o to
větší škoda je, že si Carlsberg pojistil
koupí firmy Žatecký pivovar, spol. s r. o.,
právo vařit pivo s označením „žatecké“.
Dnes je již jeho stoprocentním majitelem. Dovozcem litrových plechovek je
společnost World Contract. Na obalu se
nešetří českými nápisy, byť s poněkud
lámanými překlady včetně gramatických chyb (např. svařeno s aromatickými žateckým chmelem z česka). To vše
pod pérovkou se siluetami architektonických dominant města Žatce. Nedůstojné, odpudivé a svým způsobem urážející pro světově známé město, které
získalo i ocenění jako jeden ze Sedmera
divů českého pivovarského světa.
n
Pavel Borowiec

Složení degustační komise: Oldřich Koza, Aleš Potěšil, Dagmar Hrdličková,
Michal Černý, Jan Šuráň + 4 studenti čtvrtého ročníku dálkového studia SPŠPT

Degustace českých speciálů
Rohozec Třináctka

Vyškovský Generál

Celkový dojem:
sladké, sirupové, těžké pivo

Celkový dojem:
nevyrovnané, hrubě hořké pivo

Pivovar Rohozec, Turnov
6 % obj. alk.
Expirace 8. 5. 2017
Barva je sice krásná jantarová, pěna nízká a řídká, ale ta vůně. Sirupová, oxidační se silným odérem vařené zeleniny.
Stejné příchutě se střídají i v chuti. Sladce karamelová až sirupová s nízkou hořkostí, která je v závěru trpká. Plné těžké
pivo s minimálním řízem a lepivou sladkostí. Nepotěší, neosvěží.

Vůně

intenzita

3,2

cizí vůně
Hořkost intenzita
doznívání
Celkové
hodnocení:

4,0

sirupová,
zeleninová

cizí vůně

medová,
karamelová

4,4

Hořkost intenzita

3,4

sladké, trpké
4,9
prostřední

Pivovar Ferdinand, Benešov
6,5 % obj. alk.
Expirace 17. 5. 2017
Už zdálky je cítit těžká melasová vůně,
zpod níž vykukuje závan diacetylu. Nepříznivý první dojem nezachrání ani vysoká, hustá pěna a krásná jantarová barva. V chuti se totiž vůní avizovaná melasa
potýká s oxidační, takže pivo působí
předčasně staře a zvětrale. Snad jen ta
jemná hořkost usmiřuje s nízkým
prokvašením a vysokou plností.
Celkový dojem:
staré, oxidované, plné pivo
intenzita

Celkové
hodnocení:

Hořkost intenzita

4,4
plné, oxidační
5,1
prostřední

5,6
dosti špatný

Pivovar Nová Paka, Nová Paka
6,3 % obj. alk.
Expirace 16. 5. 2017
Před napitím do nosu udeří těžké aroma
nevětraného sklepa naplněného již mírně navinulým ovocem. Naprosto nepivní vůně vůbec neladí s překvapivě pivní
chutí. Ta je robustní, sladová a vyrovnaná s jemnou hořkostí, jež sice v závěru
trochu trpkne, ale neruší. Nesourodý celek, který nemá šanci osvěžit ani potěšit.
Celkový dojem:
nevyrovnané, zatuchlé pivo
intenzita

4,4

cizí vůně

zatuchlá,
navinulá

Hořkost intenzita

2,8

doznívání
Celkové
hodnocení:

František Bittner 13

Měšťanský pivovar v Poličce
5,5 % obj. alk.
Expirace 13. 2. 2017
Konečně vysoká, bílá a hustá pěna nad
tmavě zlatým pivem. Vůně je čistá, ovocně esterová a kvasničná se slabým slámovým nádechem. V plném, robustním
těle se vcelku vhodně doplňují sladová
síla a jemná intenzivní hořkost, které
spolu vytvářejí harmonický celek. Výsledkem je plné, vyrovnané pivo, jež sice
neosvěží, ale je dobře pitelné.
Celkový dojem:
hutné, plné, dobře pitelné pivo
Vůně

intenzita

2,2

cizí vůně

obilná, sladová

Hořkost intenzita

3,4

hrubé, medové

Podkrkonošský speciál

Vůně
oxidační,
melasová

Celkové
hodnocení:

doznívání

3,6

cizí vůně

doznívání

Vůně

intenzita

Speciální světlé d´Este

Vůně

Pivovar Vyškov, Vyškov
6 % obj. alk.
Expirace 7. 6. 2017
Počáteční závan chmele rychle vyprchá
a vystřídá jej těžká mladinová a karamelová vůně. Pěna rychle padá a odhaluje
tmavou jantarovou hladinu bez bublinky,
pod níž se skrývá těžké sladce medové
a karamelové tělo. Hrubá drsná hořkost
korunuje tento nevyrovnaný a nepovedený pokus o pivo.

plné, těžké,
dlouhé
4,9
prostřední

doznívání
Celkové
hodnocení:

hořko-sladké,
dlouhé
4,1
dosti dobrý

Sedmý schod

Distributor Sedmý schod, Praha
5,5 % obj. alk.
Expirace 22. 5. 2017
Hutné mladinové a sirupové tóny ve
vůni nevěstí nic dobrého, jenže jen do
prvního napití. Kombinace vyrovnané
intenzivní hořkosti a vysoké plnosti tvoří překvapivě dobře pitelné pivo, které
má nasazenu čepici vysoké, husté a trvanlivé pěny. Hořkost se v doznívání sice
rychle ztrácí a zůstává sladkost, ale na
výsledný dojem už to nemá vliv.
Celkový dojem:
plné, silné, vyrovnané pivo
Vůně

intenzita

2,2

cizí vůně

mladinová,
sirupová

Hořkost intenzita

3,0

doznívání
Celkové
hodnocení:

sladké, krátké
4,7
prostřední
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Degustace zahraničních ležáků
Rock of Bust AC/DC

San Miguel extra strong

De Helder Premium

Celkový dojem:
prázdné, lehké, natrpklé pivo

Celkový dojem:
čisté, slabé pivo bez hořkosti

Celkový dojem: prázdné, čisté pivo

Karlsberg Brauerei, Německo
5 % obj. alk.
Expirace 17. 7. 2017
Znatelný alkohol ve vůni, světlá žluťoučká barva a řídká, bublinatá pěna – to vše
signalizuje hluboké prokvašení a chuť to
jenom potvrzuje. Je prázdná, vodová,
slámově trpká a sladká beze stopy sladové plnosti. Trpká střední hořkost se
nemá o co opřít a za co schovat. Možná
v horkém počasí osvěží, ale v zimě naprosto nezajímavé pivo.

Vůně

intenzita
cizí vůně

3,4

Vůně

intenzita

1,4

cizí vůně

kukuřičná, sladká

Hořkost intenzita

0,4

lihová, obilná

Hořkost intenzita
doznívání

San Miguel Fabricas de Cerveza, Barcelona, Španělsko
5,4 % obj. alk.
Expirace 11. 2. 2018
Nízká hustá pěna a lehce nažloutlá barva. Vůně je čistá, málo intenzivní a kukuřičně sladká. Středně plné tělo ještě odlehčuje kukuřičná sladkost, takže je
obtížné hledat jakoukoliv jinou chuť.
Například chmel a hořkost prakticky
úplně chybějí. Všechno je čisté, bez závad, ale jako by tady všeho bylo málo.

2,0

doznívání

slámově trpké

Celkové
hodnocení:

4,4
dosti dobrý

Celkové
hodnocení:

krátké, slabé
5,0
prostřední

Tesco Stores ČR, vyrobeno v Polsku
5 % obj. alk.
Expirace 22. 12. 2017
Pěna je nízká, řídká a rychle se rozpadá,
barva slámově žlutá. V esterové, jablečné vůni se objevují náznaky DMS a oxidace. V chuti však po nich není ani stopy.
V chuti totiž není vůbec nic, co by se
dalo okomentovat. Prostě žlutá řídká kapalina nasycená kysličníkem uhličitým,
který zanechává nakyslou stopu a budí
náznak svěžesti. Pro rychlé zahnání žízně v letních vedrech možná vyhovující.

Vůně

intenzita

0,8

cizí vůně

esterová,
oxidační

Hořkost intenzita

0,2

doznívání
Celkové
hodnocení:

žádné
4,3
dosti dobrý

Žatecký Gus

Royal Unbrew, Dánsko
5 % obj. alk.
Expirace 5. 10. 2017
Pivo bez pěny a bez barvy, respektive
obojího je tak málo, že to nestojí za zaznamenání. Zato chuť i vůně jsou bohužel výrazné. V obojím dominuje vařená
brokolice – dimetylsulfid v čisté podobě. Tělo je sladké, plné, s minimální hořkostí. Celkově jde o značně nesourodý
nápoj, pivo připomínající jen zdálky, který nemá šanci zahnat žízeň.

Baltika Breweries, Rusko
4,6 % obj. alk.
Expirace 20. 7. 2017
Polystyrenově vypadající pěna vyschne
a zůstává dlouho, předlouho na hladině.
To spolu s kanárkově žlutou barvou působí umělohmotným dojmem. Vůně,
dá-li to tak nazvat, je medicinální a připálená (co se tam mohlo připálit?). Chuť
je bohatá v tom negativním slova smyslu. Pasterační, esterová, kvasničná, a především slámově trpká. Bez chmelové
hořkosti, jen s připálenou fenolovou
stopou. Doslova nepovedené, téměř nepitelné pivo.

Celkový dojem:
nesourodé, sladké pivo

Celkový dojem:
nevyrovnané, nepovedené pivo

Faxe Premium

Vůně

intenzita

3,0

cizí vůně

DMS

Hořkost intenzita

0,8

doznívání
Celkové
hodnocení:
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sladké, plné, bez
hořkosti
4,6
prostřední

Vůně

2,8

cizí vůně
Hořkost intenzita

Celkové
hodnocení:

Vyrobeno v Rusku
4,8 % obj. alk.
Expirace 25. 4. 2017
Bez pěny, bez barvy a opět se silnými
medicinálními a fenolovými tóny ve
vůni. Kvašení se zkrátka moc nepovedlo.
Je to znát i v plném, sladkém, oxidovaném těle, které je prakticky bez hořkosti
a bez řízu. Toto je spíše utahaný sladový
nápoj bez řízu než pivo.
Celkový dojem: bez řízu a bez
hořkosti

intenzita

doznívání

Baltika 3 Classic

Vůně

intenzita

2,6

medicinální,
fenolová

cizí vůně

medicinální,
fenolová

0,7

Hořkost intenzita

0,2

připálené, trpké
5,9
Dosti špatný

doznívání
Celkové
hodnocení:

sladké, krátké
5,7
Dosti špatný

