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VLASTIMIL ZEDEK 
sládek a ředitel pivovaru
	 Z	Černé	Hory	se	pro	něj	nestalo	jen	místo,	kde	žije	se	svou	milovanou	
rodinou,	 ale	 k	 novému	 domovu	 přibyla	 také	 vysněná	 práce.	 „Černá	
Hora	je	pivo	mého	srdce	již	od	roku	1996,“	říká	s	úsměvem	Vlastimil	
Zedek	 sládek	 a	 ředitel	 pivovaru.	 Již	 24	 let	 dbá	 a	 pečlivě	 dohlíží	 na		
kvalitu	chmelového	moku,	který	i	on	sám	si	jednou	týdně	rád	vychutná	
se	 svými	přáteli.	V	Černé	Hoře	navazuje	na	dlouhou	řadu	osobností		
černohorských	 pivovarníků,	 počínajíc	 sládkem	 Vondrou,	 který	 byl		
prvním	zdokumentovaným	černohorským	sládkem	v	roce	1555.	

	 Pokud	 dobře	 počí-
tám,	tak	brzo	vstoupí-
te	 do	 historie	 Černé	
Hory	 jako	 nejdéle		
působící	 sládek.	 Pan		
Jozef	 Polák	 vařil	 pivo	
a	 byl	 zde	 sládkem		
od	 roku	 1905	 do	 roku	
1931	a	Vy	jste	se	letos	
svými	 24	 lety	 vaře-	
ní	černohorského	piva	
na	 tento	 jeho	 rekord	
přiblížil.
	 Ano	je	to	tak,	a	pro-
tože	 je	 Černá	 Hora	
moje	srdeční	záležitost,	
hodlám	 tento	 rekord,	
26	 let	 sládkování,	 pře-
konat.		
	 Co	 Vás	 k	 pivovaru	
v	 Černé	 Hoře	 tak	 při-	

navazovalo	na	předchozí	úspěchy	naše	
pšeničné	 pivo	 Velen	 ziskem	 třetího	
místa	 z	 degustace	 Žatecká	 Dočesná,	
druhým	místem	z	degustace	Pivo	Čes-
ké	 republiky	 a	 vítezstvím	 v	 degustaci		
o	 Zlatou	 pivní	 peče.	 Navíc	 pivovar	
Černá	Hora	získal	v	roce	2019	ocenění	
dlouhodobé	kvality	od	České	a	morav-
ské	pivní	koruny.
	 Tyto	 prestižní	 ocenění	 se	 udělují	 za	
degustace	 lahvového	 piva	 a	 co	 kvalita	
sudového?
	 Pivo	se	vaří	jako	TAS,	Páter,	Ležák	
a	podobně,	ne	jako	lahvové	nebo	sudo-
vé.	Do	jakého	balení	 je	stočeno	závisí	
na	 aktuální	 situaci	 skladových	 zásob		
a	 poptávce	 na	 trhu.	 Chci	 tím	 říci,	 že		
vysoká	kvalita	piva	je	dána	naší	recep-
turou	a	postupy	bez	ohledu	na	 to,	zda		
si	ho	koupíte	lahvové	nebo	vám	ho	na-

čepují	do	sklenice	z	naraženého	soud-
ku.	 Záleží	 však	 také	 na	 cestě	 daného	
balení	a	na	péči	o	pivo.	
	 V	 lahvích	 je	 nepřítelem	 následné	
kvality	 piva,	 přílišné	 vystavení	 lahve	
světlu	a	 teplu.	V	sudech	 se	pak	 jedná		
o	 komplexní	 péče	 o	 čepované	 pivo,		
počínaje	 skladováním,	 zamezení	 jeho	
příliš	dlouhého	kontaktu	se	vzduchem,	
pečlivé	 mytí	 sklenic	 správným	 pří-
pravkem,	 způsob	 čepování	 a	 pravi-	
delná	 sanitace	 pivního	 vedení.	 Takže	
na	 dobré	 pivo	 nemá	 vliv	 jen	 kvalita		
výroby.	My	děláme	maximum	pro	 to,	
aby	ten	náš	chmelový	mok	byl	lahodný	
a	 jeho	 popíjení	 zážitkem.	 Proto	 jsme	
například	 pro	 maximální	 kvalitu	 su-	
dového	 piva	 v	 letošním	 roce	 proved-	
li	kompletní	výmě-
nu	 systému,	 kte-
rým	 se	 sudy	 plní		
a	 narážejí.	 Původ-
ní	 fitinky	 sudů	
combi	jsme	změni-
li	 na	 modernější	
systém	korb.									
 Jak	často	chodí-
te	na	pivo	vy?	A	ko-
lik	jich	vypijete?
	 Na	pivo	si	zajdu	
rád	 jednou	 týdně.	
Je	 to	 takové	 pose-
zení	 s	 kamarády.	
Při	této	příležitosti	
vypiji	 maximálně	
tři	 piva.	 Musím	 se	
přiznat	 k	 tomu,	 že	
doma	 si	 dám	 rád	

pivo	lahvové,	ale	není	v	tom	žádné	pra-
vidlo,	spíše	po	dobrém	obědě	nebo	ve-
čeři.
 Hodně	 se	 v	 poslední	 době	 diskutuje		
i	 o	 zdravotní	 stránce.	 Jaký	 na	 to	 máte	
názor?	
	 Pivo	je	nejzdravější	nápoj.	Neříkám	
to	 jen	 já,	 ale	 i	 spousta	 lékařů.	 Pokud		
se	tedy	pije	s	mírou	a	přiměřeně.	Tedy	
jedno,	dvě	piva	denně.	Nemyslím	jeden	
den	osm,	pak	čtyři	dny	nic	a	zase	osm	
(smích).	 Zkuste	 se	 řídit	 denně	 tímto	
pravidlem.	Jedno	pivo	je	lepší	než	žád-
né	pivo.	Dvě	jsou	lepší	než	jedno.	Čtyři	
piva	však	nejsou	dvakrát	tak	prospěšná	
jako	piva	dvě.
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poutalo?
	 Je	 to	 více	 věcí	 dohromady,	 které	
hrály	 a	 stále	 hrají	 roli.	 Na	 počátku	 to	
byla	 i	 skutečnost,	 že	 jsme	 si	 s	 man-	
želkou	 a	 dětmi	 našli	 v	 Černé	 Hoře		
náš	nový	domov.	Na	pivovaru	se	mi	lí-
bilo	 jeho	 tradiční	 uspořádání,	 kdy	 pi-	
vo	 kvasí	 v	 otevřených	 spilkách	 a	 leží	
v	 ležáckých	 tancích.	 Taky	 mě	 velmi	
těšilo,	 že	 každý	 z	 majitelů	 vždy	 ctil		
a	dodnes	dodržuje	dlouholetou	historii	
vaření	 černohorského	 piva	 z	 českých	
kvalitních	 surovin,	 tradičním	 dvour-
mutovým	 způsobem.	 To	 všechno	 jsou	
věci,	 díky	 nimž	 mám	 k	 Černé	 Hoře		
tak	 blízko.	 A	 taky	 jsem	 na	 pivovar		
pyšný,	jak	kvalitní	pivo	umíme	uvařit.	
Důkazem	toho	je	například	loňské	ví-
tězství	piva	TAS	v	prestižní	degustační	
soutěži	 Žatecká	 Dočesná.	 Vloni	 také	
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