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Největší tuzemský pivovar akciové spo
lečnosti Plzeňský Prazdroj prošel od 
konce osmdesátých let minulého sto
letí zásadní modernizací výroby, jejíž 
součástí mimo jiné byla v roce 1993 
proběhnuvší instalace tzv. cylindrokonic
kých nerezových tanků pro kvašení piva. 
Dříve k tomuto účelu používané dřevěné 
tzv. spileční (kvasné) kádě z něj ale úpl
ně nemizely a zhruba padesátka z nich 
se spolu s velkými ležáckými sudy stala 
součástí turistické trasy pivovarského 
skanzenu, který se nachází na několika 
stech metrech z cca 9 km dlouhých pi
vovarských sklepů. O tyto sudy a kádě 

dnes pečuje osmičlenná bednářská par
ta vedená výše zmíněným bednářským 
mistrem Josefem Hrůzou. 
„Bednářské řemeslo si náš pivovar 
udržuje zejména kvůli zachování stále 
chuti piva Pilsner Urquell. Jeho určité 
množství se totiž i nadále vyrábí podle 
původní procedury, což znamená, že 
budoucí pivo nejprve čtrnáct dnů kva
sí v dřevěných kádích a po uvaření pak 
asi 30 dnů zraje uzavřené ve velkých 
dřevěných sudech o objemu 25–40 
hektolitrů. Tento Ležák ale nesměřuje 
do obchodní sítě. Je součástí nabídky 
pro návštěvníky pivovaru respektive pi
vovarského skanzenu, nicméně slouží 
hlavně našim sládkům, aby porovnali, 
zda se chuť masově produkovaného piva 
neodchyluje od chuti piva vyrobeného 
tradičním procesem,“ sdělil nám na úvod 
naší návštěvy v bednárně Josef Hrůza, 

který je jedním z posledních absolventů 
bednářského učiliště, které pivovar do 
roku 1975 provozoval jak pro vlastní po
třebu, tak i pro některé z dalších pivovarů 
v Čechách a na Moravě. Do pivovarské 
bednárny, kde získával odbornou praxi, 
nastoupil po vyučení v roce 1974 jako 
zaměstnanec a pod vedením zkušeného 
mistra Rudolfa Štěpána několik let vyrá
běl vedle škopků, kadiček a velkých spi
lečních kádí také transportní a ležácké 
sudy. V pozdějších letech jeho hlavní čin
nost spolu s kolegy spočívala především 
v údržbě a opravách sudů stávajících, 
neboť nové dřevěné sudy se nástupem 
hliníkových přestaly vyrábět.

S novou image vedle sudů 
i noví bednáři a dílna…

Jejich opětovnou výrobu přineslo až 

Plzeňští bednáři zaučují vedle 
českých tovaryšů i francouzské učně

Čestný titul Nositel tradice lidových řemesel, kterým ministr kultury ČR každoročně poctí několik 
vybraných řemeslníků ovládajících významné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby, byl 
v oboru zpracování dřeva naposledy udělen v roce 2012. Mezi čtveřicí tehdy oceněných řemeslníků 
byl i devětapadesátiletý bednářský mistr Josef Hrůza z Kyšic na Plzeňsku, který však toto ocenění 
poprvé v jeho historii nezískal z pozice živnostníka, ale zaměstnance firmy s letitou tradicí a navíc 
jako zástupce několikačlenného kolektivu. A to bednárny Plzeňského Prazdroje a.s., který si od 
svého založení v roce 1842 nepřetržitě udržuje vlastní bednářskou partu, kterou v současné době 
vede právě oceněný Josef Hrůza, pečující o zdejší spileční kádě a sudy již více jak 40 let.
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Plzeňský Prazdroj jako jediný pivovar ve střední Evropě stále provozuje vlastní bednárnu fungující nepřetržitě od roku 1842
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budování nového image pivovaru po 
roce 2000, kdy mnohé z ležáckých 
sudů, starých více jak 80 let, již natolik 
poznamenal zub času, že je bylo nutné 
začít postupně obměňovat. Kromě toho 
se pivovar začal navracet i k dřevěným 
transportním sudům o objemu 25 litrů, 
v nichž je pivo expedováno na různé pre
zentační akce v ČR nebo exportováno 
na Slovensko a především do Rakouska, 
Švédska, Švýcarska, Itálie, Francie, 
Norska, Dánska, Velké Británie, Irska, 
Skotska, Ruska či Ameriky. Tyto sudy, 
zhotovované v desítkách kusů ročně, 
bednáři kromě vlastní výroby také před 
každým použitím smolí a v neposlední 
řadě také plní, zodpovídajíc při tom za 
jejich těsnost. Při občasném odchodu 
některých starších bednářů do důchodu 
je proto jejich počet průběžně doplňo
ván na osm až deset. A to i přesto, že 
se u nás tento obor už léta nevyučuje. 
Pivovar totiž v této souvislosti nabízí práci 
mladým vyučeným truhlářům nebo te
sařům ve věku přibližně třiceti let, kteří 
mají určitou praxi. Ti se pak pod vede

ním Josefa Hrůzy a jeho o rok staršího 
kolegy Jiřího Fialy, rovněž absolventa 
někdejšího plzeňského učiliště, po tři 
roky rekvalifikují, až se z nich stanou pl
nohodnotní bednáři. Tímto způsobem se 
v Plzni od loňského léta na svoji novou 
profesi připravují dva noví členové z již 
zmíněné osmičlenné party, která od roku 
2007 působí v nové bednárně o půdo
rysu 14x40 metrů. Vznikla z památkově 
chráněného objektu bývalé říční vodár
ny, do jejíž rekonstrukce pivovar investo
val asi 7,5 mil. Kč, neboť tehdejší stará 
bednárna musela uvolnit místo rozšiřující 
se hale pro stáčení piva do lahví.

…ale se starou vesměs 
ruční technologií

Nová bednárna se při zvláštních příle
žitostech, jako je např. každoročně se 
opakující Pilsner Fest apod., stává sou
částí prodloužené návštěvnické trasy 
pivovarským skanzenem. Zde se pak 
bednáři návštěvníkům nezřídka prezen
tují mimo jiných i částí své nejnáročněj

ší činnosti spojené s výrobou velkých 
ležáckých sudů. Základním materiálem 
pro jejich výrobu jsou 90 mm silné du
bové fošny s hustým dřevem bez suků, 
jádra a příčných vláken, nakupované 
(v syrovém stavu) v šířkách 100–250 
mm a cca 2,3–2,5 m dlouhé. Před po
užitím se nejprve 9 let přirozeně suší ve 
speciálně vyskládaných hráních, ulo
žených pod střechou ze všech stran 
dobře větratelného skladu. 
„Pokud jsou některé z fošen prohnuté, 
ukládáme je zvlášť a používáme pro zho
tovení den. Ta na rozdíl od sudů na víno 
musí být směrem dovnitř mírně prohnutá, 
aby odolala tlaku, který se vytváří uvnitř 
sudu po naplnění pivem, které je stálé 
tzv. živé. Ze stejného důvodu a opět na 
rozdíl od vinných sudů se pak při za
bedňování utěsňuje orobincem nejen 
samotné dno, ale i jednotlivé dužiny 
mezi sebou,“ vysvětluje nám Josef Hrůza 
jedno ze specifik výroby pivních sudů 
a pokračuje s tím, že teprve po řádném 
vysušení se z fošen vyřežou a vytvarují 
dužiny, v závislosti na požadovaném ob

Hlavním úkolem dnešní bednárny, situované v památkově chráněném objektu bývalé říční vodárny, je pečovat o spileční kádě 
a ležácké sudy ve funkčním pivovarském skanzenu

Dubové 90 mm silné fošny na ležácké sudy se před použitím 9 let 
přirozeně suší v zastřešeném a ze všech stran větraném skladu

Při stahování sudu nad ohněm, probíhajícím venku před dílnou, 
se vytvoří tzv. kukna…
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jemu a tvaru sudu, které se následně nad 
ohněm stahují dohromady do požadova
né podoby sudu. 
„Před vlastním stahováním nejprve na 
první obruč (tzv. hlavák) přichytíme čtyři 
dužiny a tento celek umístíme nad že
lezný koš pro oheň, kterým se dřevo 
zahřívá, aby změklo. Ke čtveřici dužin 
pak postupně přikládáme další dužiny, 
až je obvod zcela zaplněný, čímž vznikne 
základ tzv. kukny. Poté dužiny na vrcholu 
utužíme další obručí (tzv. první plání). Po 
zažehnutí ohně spodní konec stáhneme 
řetězem a pomocí speciálního stahová
ku pak dužiny, které průběžně poléváme 
vodou, postupně stahujeme do oblého 
tvaru. Po dokončení této operace sud 
převrátíme a na dolní stranu nasadíme 
obruče – hlavák, první a druhou pláň 
a pásovou (středovou) obruč, které 
kladivem a palicí postupně strajbujeme 
(narážíme) na tělo sudu. Celý tento pro
ces, který obvykle směřujeme na něk
terou z veřejných akcí pivovaru, se musí 
stihnout během jednoho dne, nicméně 
celkové zhotovení ležáckého sudu včet
ně prvotního stanovení parametrů dužin 
a jejich vytvarování trvá zhruba měsíc,“ 

vysvětluje J. Hrůza a dodává, že poté je 
totiž ještě třeba polotovar sudu přesu
nout do dílny, kde se okraje kukny zfor
mátují hoblíkem. Do okraje vnitřní stěny 
se speciálním hoblíkem případně ruční 
frézkou zhotoví drážka pro usazení dna, 
které je vytvořeno z několika přířezů, 
jež jsou vzájemně spojeny ocelovými 
kolíky a utěsněny výše zmíněným oro
bincem. Před vlastním zabedňováním se 
pak sundají krajní obruče a mezi dužiny 
se rovněž vloží pásky orobince, kterým 
se utěsní také budoucí spoj dna a stě
ny sudu. Nakonec se celý sud ručně 
ohobluje napříč vláken, aby získal ideální 
zaoblení, přičemž se obruče postupně 
vracejí nazpět. Hotový sud je pak nutné 
před každým naplněním ještě vysmolit, 
aby pivo nepřišlo do kontaktu s dřevem. 
K tomu se používá směs pryskyřice, pa
rafínu a medicinálního oleje, která se po 
zahřátí na 200–210 °C vlije otvorem ve 
dnu do předem řádně vypláchnutého 
(tlakovým proudem vody) a předehřáté
ho sudu (plynovým hořákem). Poté se 
sudem koulí tak dlouho, až se smola pra
videlně rozteče a ztuhne, čímž vytvoří na 
stěnách tenkou ochrannou vrstvu.

Nejen se prezentovat, 
ale i předávat zkušenosti

Plzeňští bednáři kromě oprav a výroby 
nových spilečních kádí a ležáckých či 
transportních sudů zhotovují také různé 
malé kádě, škopky, džbery, malé vý
čepní soudky a jiné dřevěné výrobky na 
bázi sudů např. květináče pro pivovarské 
restaurace apod. Jejich sortiment tvoří 
také reklamní hlavy sudů a tzv. staff
makery (reklamní tabulky na výčepní pípy) 
exportované do Ameriky a v neposlední 
řadě i dnes již klasické pivní dřevěné ná
doby jako jsou holby a dvoulitrové korbe
le s poklopem. Vyrábí se podobně jako 
sudy s tím rozdílem, že dužiny se před 
ohýbáním vaří ve vodě nebo u malých věcí 
vyřezávají na pásové pile a jsou zhotovo
vány z různých druhů vesměs barevných 
dřevin, jako je švestka, višeň, brslen, dub, 
javor, habr, ořech atd. Většina z těchto 
drobných výrobků je však plně funkční 
a jsou určené pro různé reklamní akce 
pivovaru, část z nich představuje upomín
kové předměty pro firemní prodejnu.
Svoji profesi bednáři neprovozují jen 
v areálu pivovaru, ale jezdí ji prezentovat 

…která se po vychladnutí přesune do dílny, kde se pomocí starých pracovních postupů opracuje a opatří drážkou pro dno

Vlastní zabedňování ležáckých sudů spolu s utěsňováním orobincem probíhá opět venku před dílnou
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také na různé akce, jako jsou např. dny 
řemesel apod., pořádané doma i v za
hraničí, nejčastěji v Německu a Polsku. 
K zahraničí v posledních třech letech 
přibyla také Francie, kam ale bednáři 
nejezdí, ale odkud naopak za nimi při
jíždějí takříkajíc na zkušenou studenti 
bednářské školy v Dijonu. „Chtějí poznat 

i něco jiného, než se učí ve škole, kde 
pracují především na strojích a věnují se 
sudům na víno, které jak už jsme si řekli, 
jsou trochu jiné. U nás si osvojí přede
vším ruční bednařinu a projdou celým 
procesem výroby jak transportních, tak 
ležáckých sudů,“ vysvětluje J. Hrůza 
s tím, že loňskou jedenáctičlennou sku

pinu francouzských učňů mohli bednáři 
(s ohledem na jejich zájem a úsilí co nej
více proniknout do technologie výroby 
pivních sudů) na závěr praxe povýšit na 
bednářské tovaryše. „Dostali takzvané 
bednářské naučení neboli pár rad a po
vinností k výkonu řemesla a vandrovní 
knížku, která je osvědčením o úspěšné 
praxi v plzeňské bednárně, dodal zá
věrem bednářský mistr Josef Hrůza.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Plzeňský Prazdroj, a.s. – 
Bednárna
Místo: Plzeň
Rok založení: 1842 (1992 a.s.)
Počet zaměstnanců: 8
Web: www.prazdroj.cz

● Plzeň

Při opravách ležáckých sudů se nové dužiny nejprve 4 hodiny 
napařují v betonové nádrži a poté další čtyři hodiny ohýbají 
nad ohněm na tzv. pianech

„Sudy se smolí před každým naplněním, což je u velkých ležác-
kých dvakrát za rok vždy zjara a na podzim,“ říká bednářský 
mistr Josef Hrůza

Nemalou součást sortimentu tvoří reklamní hlavy sudů a staffmakery na výčepní pípy

Bednářští tovaryši z Dijonu si v plzeňské bednárně osvojují celý proces výroby 
pivních transportním sudů


