
Projekt minipivovaru Chrastava

Minipivovar je umíst ěn do historicky cenné budovy, která je dnes z části vyhlašována kulturní 
památkou (podzemní část a včleněná budova historického mlýna). Projekt se snaží o záchranu 
budovy v historicky cenné lokalitě  centra města Chrastavy.  Zároveň  je  areálu dáno nové 
konkurenceschopné využití,  budova se tak stane živou součástí historického centra města.

Historie pivovarnictví v Chrastavě

Pivovar navazuje na minulost pivovarnictví na Chrastavsku – na původní hraběcí pivovar v 
Nové Vsi, který byl založen   Eduardem Clam-Gallasem roku 1834.    Ve vlastnictví šlechtického 
rodu zůstal do konce 2. světové války, postupně ho vlastnil František hrabě Clam-Gallas a Klotilda 
hraběnka Clam-Gallas. Po druhé světové válce byl  pod národní správou  a  v roce 1948 znárodněn. 
Následně byl národním podnikem Severočeské pivovary v roce 1949 zrušen. Roční výstav pivovaru 
byl 3000 hl.

Dnes na původním místě pivovaru stojí bytový dům, proto je pivovar přenesen do bývalé 
textilní  továrny postavené na místě historické budovy barokního kamenného  mlýna.

V průběhu předběžného stavebně-historického průzkumu bylo zjištěno, že původní barokní 
mlýn z přelomu 16. a 17. století nebyl zbourán, ale včleněn do hmoty nové textilní továrny.

Historický areál 

První zmínka o náhonu je z poloviny 18. století, kdy na místě továrního objektu čp. 136 je
doložen tzv.  "Kamenný mlýn  – Steinmühle",  který byl zřejmě  postaven v místě  starší  dřevěné 
stavby. Historie areálu bude předmětem dalšího stavebně-historického výzkumu.
V  této  době  byla  odtoková  část  náhonu  z  velké  části  otevřená  a  byla  společná  s  řečištěm 
Vítkovského potoka. V podzemí byl odtok řešen pouze pod budovou mlýna a v její těsné blízkosti, 
jak dokládá čís. otisk stabilního katastru. V roce 1867 kupuje budovu mlýna továrník Priller a po 
přestavbě zavádí v budově textilní výrobu. Z tohoto roku nejspíše pochází i stavba samotné továrny 



a zaklenutí náhonu s prodloužením odtokové části. Zajímavé je, že relikt původního mlýna, který je 
dnes samostatnou součástí novější stavby sloužil v budově po celou dobu provozu jako oddělené 
kancelářské prostory.

Při  vzedmuté hladině ve Vítkovském potoce a na Jeřici se tím řešila stabilní hladina vody 
pod vodním kolem v budově a je možné že díky tomu byl zvetšen i průměr nového vodního kola. 
Další variantou vývoje je prodloužení náhonu k další továrně, respektive k odbornému splavu přímo 
v  Jeřici.  Bohužel  stavbu  splavu  není  možné  pro  nedochované  archivní  materiály  datovat.  Od 
továrníka  Prillera  kupuje  továrnu  Anton  Jäger  (od  roku  1912  součást  společnosti  Chrastavská 
přádelna ovčí a vigoňové vlny).

V roce 1927 prošlo vodní dílo rozsáhlou přestavbou. Po odstranění vodního kola byla
vytvořena na úrovni suterénu nová betonová podlaha, kašna, vývařiště a instalována
Francisova horizontální turbina. Turbina byla do firmy A. Jäger pouze pronajatá firmou
"Günther und Löhse Hermannseifen" , jak dokazuje tabulka na čele turbiny. Turbina byla
primárně určená k přímému pohonu strojů přes transmise a dynamo bylo umístěno mimo osu
turbinového hřídele. Pod plány na přestavbu je podepsána chrastavská firma Hoffmann a
Möhse. Firma A. Jäger skončila v továrně v roce 1945 a z budov se stalo skladiště

konfiskovaného  majetku.  Od  roku  1949  spadala  továrna  pod  podnik  státní  Nový  byt  a  byla 
využívána jako sklad nábytku.

Navrhovaná kapacita pivovaru  a závěr pr ůzkumu trhu :
S lahvováním se v prvé fázi nepočítá (v budoucnu lze využít prostor nad ledovými sklepy), pivo 
bude v počátku stáčeno pouze do sudů. Budova je pro instalaci a provoz stáčecí linky do lahví 
připravena. 
Kapacita varny je navržena na postupný nárůst výroby piva, varna je umístěna do 2. nadzemního 
podlaží, tento návrh vychází ze zkušenosti  z loňských bleskových povodní, tak aby ani opakovaná 
povodeň  nezničila  nejhodnotnější  technologické zařízení  pivovaru.  Na varnu  navazují  nerezové 
tanky, postupně rozšiřované dle nároků na zvyšování výstavu piva. Celá technologie je umístěna na 
únosné původní železobetonové stropy nad úroveň tisícileté vody. 



Popis  technologie a její rozmístění v budově

Skladování sladu a šrotování 

Šrotovník  je  umístěn  v  1.  nadzemním podlaží  východního   křídla  budovy. Šrotovník  je dvouválcové 
zařízení  na  přípravu  sladové  tluče,  seřiditelná  mezera  mezi  podélně  rýhovanými  válci  (0,3  až  1  mm) 
s individuálním náhonem každého válce, aby se dosáhla rozdílná frekvence otáčení jednotlivých válců, nutná 
pro zdrhnutí  pluchy ze zrna.  Hrubost  mletí  se stanovuje provedením sítové  zkoušky na Darmstadském 
prosévadle (metodika EBC).

Šrotování  je  realizováno  na  dvouválcovém šrotovníku.  Šrotovník  má  magnetický  separátor  kovových 
příměsí a seřiditelnou velikost štěrbiny v rozsahu 0,3 až 1 mm.  Semletý sladový šrot na várku je dopravován 
do varny ve stejných jutových pytlích na jednoosém vozíku a vysypáván rovnou do rmutomladinové pánve 
s připravenou odplyněnou vodou, zahřátou na požadovanou teplotu.

Slad je dodáván do   pivovaru v jutových pytlích s PE vložkou a je skladován v  5. nadzemním 
podlaží ve větraném a nepromrzajícím skladu, kde je pečlivě chráněn před hlodavci a ptactvem.

Varna

Varna je umístěna nad šrotovníkem ve východním křídle 2. nadzemním podlaží východního křídla.
Mladina se vyrábí na dvounádobové varně.  Mladina se vyrábí podle požadavku výroby jedno-, 
dvou- nebo třírmutovým způsobem. Separace horkých kalů z mladiny 99°C se provádí ve zvláštní 
nádobě, tzv. vířivé kádi. Do vířivé kádě se velkou rychlostí přivádí tangenciálním nátokem horká 
mladina. Po prudkém roztočením mladiny ve vířivé kádi se důsledkem Einsteinova efektu vytvoří 
ve středu kádě kužel tuhých horkých kalů.. Vyčiřená mladina se odtahuje spílacím čerpadlem  a 
následně zchlazuje na dvoustupňovém deskovém chladiči. Chlazení probíhá po dobu jedné hodiny, 
mladina  se  zchladí  na  zákvasnou  teplotu  6  -  8  °C  (podle  požadované  technologie  hlavního 
kvašení).  Poté  se  mladina  provzdušňuje  průchodem  aerační  svíčkou,  filtrovaným  tlakovým  
vzduchem, tato svíčka je nainstalována na spílacím potrubí za deskovým chladičem.

Vodní  hospodářství 
Do  prostorů pivovaru bude rozvedena studená voda  v potrubí minimálně 5/4" (DN 32).  Teplá 
voda 80 °C se připravuje v netlakové, izolované nádobě s horkovodním čerpadlem.   Horká voda je 
částečně  získávána z prvního stupně chladiče mladiny a dohřívána na požadovanou teplotu. Před 
první várkou se voda ohřeje na požadovanou teplotu přímo ve varně plynovým  otopem.

Hlavní  kvašení  a  dokvašování
Provzdušněná mladina se zakvasí pivovarskými kvasnicemi, které jsou  skladovány při teplotě 0 – 
1° C v nerezových konvích a vede se k hlavnímu kvašení spílacím potrubím a potravinářskými 
hadicemi do čtyř uzavřených izolovaných netlakových tanků. Tyto tanky jsou opatřeny průlezem, 
vzorkovacím ventilem, hradícím aparátem, mycí hlavicí, přívodem sterilního tlakového vzduchu a  
duplikátorem.  Kvasící  mladina  je  udržována  na  potřebné  teplotě  8  –  14°C  chlazením  směsí  
monopropylenglykolu s vodou, která  proudí duplikátorem. Teplotu kvašení piva lze nastavit  na 
regulátoru chlazení, který otevírá nebo přivírá,  popř.  zavírá ventil  přívodu chladicího média do 
duplikátoru, popř.  regulovat otáčky dopravního čerpadla chladícího média (individuální chladící 
okruh každého tanku). Po skončení kvasného cyklu se mladé pivo zchladí na teplotu 5 – 6°C a 
suduje se.   Kvasné tanky se po vyprázdnění piva čistí mycí hlavicí, umístěnou v horní části tanku 
cirkulací sanitačního média, přiváděného ze stanice CIP s čerpadlem  potrubím a potravinářskými 
hadicemi. Hlavní kvašení se předpokládá u 12 % ležáku cca 12 - 14 dní, při teplotách kvašení do 
12  °C.  Odtah  při  kvašení  vznikajícího  oxidu  uhličitého  je  zajišťována  vzduchotechnikou, 



ventilátor  musí  být  instalovaný  u  podlahy  spilky.
Dokvašování a ležení piva probíhá izolovaných ležáckých tancích. Všechny tyto tanky jsou tlakové 
do  pracovního  tlaku  0,1  MPa  (1  bar).  Ležácké  tanky  jsou  opatřeny  duplikátorem,  průlezem, 
hradícím aparátem, mycí hlavicí, vzorkovacím ventilem, přívodem sterilního tlakového vzduchu. 
Mladé pivo je  udržováno na potřebné teplotě  0  –  2°C chlazením směsi  monopropylenglykolu 
s vodou, která  proudí duplikátorem. Teplotu kvašení piva lze nastavit na regulátoru chlazení, který 
otevírá nebo přivírá, popř. zavírá ventil přívodu chladicího média do duplikátoru, popř. regulovat 
otáčky dopravního čerpadla chladícího média (individuální chladící okruh každého tanku).  Spilka i 
ležácké tanky jsou umístěny v 2. nadzemním podlaží a částečně i ve 3. nadzemním podlaží.

Stáčení  piva  do  lahví  (návaznost  na  zvyšování  výstavu  pivovaru)
V  prvních  letech  se  bude  stáčet pivo  pouze do  pivních  sudů (KEGů), při stavbě se stavebně a 
technologicky vybuduje příprava pro plnící lahvovací linku  tak, aby se zvyšováním výstavu piva 
došlo pouze k navázání na stávající technologii a nebylo třeba dělat další stavební úpravy, linka se 
pouze namontuje na připravené kotvení.

Pivo se pak potravinářskou   hadicí dopravuje  do  automatické plničky lahví s pérovým uzávěrem, 
naplněné láhve se následně etiketují a vkládají se do odnosného kartonu. Etiketa je opatřena logem 
pivovaru. Údaje na etiketě musí odpovídat  současné  legislativě, tedy  obsahují  výrobce, objem  a 
druh  piva,  obsah  alkoholu,  složení  surovin,  podmínky  stáčení  a  skladování  a  životnost  piva. 
Lahvovací  linka  je  umístěna  ve  3.  nadzemním  podlaží.  

Stáčení  piva  do  sudů  KEG:
Nefiltrované pivo se potravinářskou  hadicí dopravuje do  ručně  ovládané  plničky sudů, naplněné 
sudy  se  následně  uzavírají  plastovou ochrannou krytkou  a musí opatřovat  etiketou  s logem a 
s legislativou požadovanými údaji. Stáčírna navazuje na ležácké tanky.

Skladovací  prostory
Sklad  sladu  je  vzhledem k  legislativě  a  náročnosti  na kvalitu prostoru umístěn samostatně v 5. 
nadzemním  podlaží.
Ve 4. nadzemním podlaží jsou obecné skladovací  prostory jejichž kapacitu z větší části naplňuje 
skladování pivních sudů – Kegů (až několik tisíc kusů).

Ostatní technologické zařízení

Stanice CIP  je tvořena dvěmi nerezovými nádobami, z nichž jedna je opatřena otopem a izolací 
(ohřev NaOH a příprava horké vody). Nádoby jsou propojeny potrubím s přívodem čerstvé vody, 
dávkovacím zařízením dezinfekce s CIP čerpadlem.  Veškerá technologická potrubí pivovaru jsou 
řešena  tak,  aby  bylo  možno  provádět  cirkulační  sanitaci.  Jednotlivé  uzavřené  nádoby  jsou 
vybaveny mycími hlavicemi pro nízkotlaké mytí. Sanitační roztoky jsou  po vyčerpání účinnosti  
neutralizovány.

Chlazení horké mladiny a mladého piva je zajištěno ledovou vodou z výrobníku ledové vody  a 
zásobníku  ledové  vody  s oběhovým  čerpadlem.  Chlazení  ležáckých  tanků  je  zajištěno  směsí 
monopropylen- glykolu a  vody o teplotě -3,5 až -1,0°C, která se vyrábí ve výrobníku chladu  a 
zásobníku glykolu  s oběhovým čerpadlem o chladícím výkonu 100 kW. Rozvody chladící  směsi 
jsou izolované.

Výroba tlakového  sterilního  vzduchu  se  uskutečňuje v  bezmazném  kompresoru,  vybaveném 
mikrobiálním  filtrem  vzduchu.  Rozvod  vzduchu  je v  nerezovém  potrubí  DN  10.  Rozvody  v 
blokové  varně  jsou  realizovány  v nerezovém potrubí a armaturách DN 40 a DN 25,  propojovací 
potrubí  ke  kvasným,  ležáckým  a  stáčecím  tankům  v  DN  32,  rozvody chladící směsi v DN 40, 



rozvod  vzduchu DN 10. Rozvody sladiny, mladiny, sterilního  vzduchu a  piva  jsou  v nerezavějící 
oceli, chladící médium je vedeno v izolovaném plastovém potrubí.



Část budovy je vyhrazena pro jiný účel

U části prostoru se počítá s jiným využitím. Rekonstrukce tohoto prostoru  není  zahrnuta do 
celkového rozpočtu Minipivovaru. I p řes  tuto skutečnost bude využití prostoru úzce svázáno 
s  provozem  pivovaru  a  historií  budovy.  Prostor  bude  využit  na  stylovou  pivovarskou 
restauraci  úzce  navázanou  na  expozici  pivovarnictví,  industriálních  památek  v  okolí 
(především vodních mlýnů a vodních turbín) a expozici  o samotné  budově  a chrastavském 
historickém podzemí.

savka turbíny

Pro tento účel je vyhrazeno jihozápadní křídlo budovy v 1.nadzemním a 2.nadzemním podlaží 
v místě reliktu p ředchozí stavby, původního chrastavského kamenného mlýna se vstupem do 
historického podzemí Chrastavy.

Vizualizace :



starý most nad náhonem

 


