
rozhovor

Společnost EBIA CZ působí na trhu od 
roku 2009. První pivovary jste však 
postavili až v letošním roce. Proč jste 
se rozhodli vstoupit do oboru pivo-
varnictví?
Společnost EBIA CZ je součástí skupiny 
s téměř dvacetiletou úspěšnou historií. 

Navazujeme na zkušenosti sesterské 
společnosti IN-EKO TEAM, která je vý-
znamným výrobcem vodohospodář-
ských zařízení. Nerezová zařízení pro čis-
tírny odpadních vod se vyvážejí téměř 
do celého světa. Díky našim aktivitám 
na zahraničních trzích si velmi dobře 

uvědomujeme tradici a  jméno českého 
strojírenství a vynikající reputaci české-
ho piva. Rozhodli jsme se tyto dvě ob-
lasti propojit a pivovary zařadit do naše-
ho výrobního programu. Bylo by složité 
komunikovat výrobu vodohospodář-
ských zařízení a pivovarů v rámci jedné 
společnosti, proto jsme aktivity nesou-
visející s  hlavní činností IN-EKO Teamu 
vyčlenili do již dříve založené společ-
nosti EBIA CZ.

V čem vidíte předpoklady, že uspěje-
te v konkurenci jiných společností?
Při působení v  oblasti pivovarnictví by-
chom chtěli zúročit naše dlouholeté zku-
šenosti z práce s nerezem a zahraničním 
obchodem, maximálně využít potenciál 
odborných pracovníků firmy i letité zku-
šenosti externích spolupracovníků. Na 
rozdíl od některých jiných subjektů na 
trhu chceme našim zákazníkům nabíd-
nout opravdu servis od A–Z a zajistit celý 
proces dodávky technologie pivovaru. 
Disponujeme vlastním konstrukčním 
oddělením, vlastní výrobou, servisními 
pracovníky, dokážeme flexibilně reago-
vat na konkrétní požadavky zákazníků. 
Klademe velký důraz na design, ale i na 
efektivní a ekonomický provoz, intuitivní 
ovládání a na automatizaci.  

Jaký typ pivovarů dokáže vaše spo-
lečnost realizovat?
Pivovary dodávané naší firmou umož-
ňují výrobu piva všemi známými tech-
nologiemi a  celé portfolio piv. Kromě 

Varna na sladinový výtažek (objem 375 l) v restauraci Charlie‘s Square  
v Brně
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sestav na klasické vaření piva chceme 
nabízet našim zákazníkům také pivova-
ry na vaření ze sladinového výtažku. Za-
měření firmy je na dodávky pivovarů 
s objemem varny do 20 hl.

Soustřeďujete se pouze na technické 
řešení, nebo nabízíte i další služby?
Rádi bychom se našemu zákazníkovi 
stali partnerem nejen při návrhu opti-
málního technologického řešení, ale 
také při zpracování projektu, realizaci 
a  při úspěšném najetí pivovaru. To vše 
by měl být jen začátek opravdu dlouho-
dobé spolupráce. Našemu zákazníkovi 
jsme připraveni zajišťovat rychlý záruční 
i pozáruční servis, možnosti pravidelné-
ho vzdělávání, spolupráci na technolo-
gických inovacích. V případě zájmu jsme 
schopni pomoci i  v  přípravě receptur 
a  výrobní dokumentace, asistovat mu 
při výběru dodavatelů surovin nebo dal-
ších pomocných materiálů.

Kdo pro vás zajišťuje poradenství 
z hlediska uvedení pivovaru do výro-
by, receptur a vaření prvních várek?
Spolupracujících osob je samozřejmě 
více, ale hlavním spolupracovníkem je 
pro nás v  tomto smyslu kolega Martin 
Vrba. Martin je hlavním sládkem pivova-
ru Tambor ve Dvoře Králové, navíc se 
v  minulosti aktivně podílel na realizaci 
více než 40 pivovarů po celém světě.  

Proč by si měl investor pořídit pivovar 
na vaření piva z  extraktu? Co od něj 
může očekávat?
Je mi jasné, že část sládků, odborné 
obce i  konzumentů tento zkrácený po-
stup výroby piva neuznává, nebo do-
konce odsuzuje, ale důvodů pro tento 
typ pivovaru je hned několik. Jedná se 
o ekonomickou variantu pivovaru vhod-
nou zejména pro restaurace a hotely. Pi-
vovar na vaření z výtažku má minimální 
náklady na prostor, jednoduché je na-
kládání s odpady, výrazně nižší jsou ná-
roky na energie i  obsluhující personál. 
Jde o ideální variantu do provozů v cen-
trech měst. O  tom, jak takový pivovar 
vypadá, jak takové pivo chutná a  jak 
může být podobný provoz úspěšný, se 
lze přesvědčit v  brněnské restauraci 
Charlie´s Square.     

Řada českých sládků není nakloněna 
automatickému řízení pivovaru. Do-
kážete akceptovat jejich požadavky?
Naše firma dodává pivovary řízené ma-

nuálně i s různou mírou automatizace. 
Nikdy nebylo a nebude naším cílem vy-
tvořit automat na vaření piva. Snahou je 
vytvořit systém, který efektivně pomáhá 
sládkovi ovládat celou technologii
pivovaru, automatizovat varný proces, 
řídit procesy kvašení a  zároveň maxi-
málně ovlivnit charakter výsledného 
produktu – piva. Poloautomatické říze-
ní se kromě standardních automatic-

kých procesů plně přizpůsobí požadav-
kům sládka, kterému jsou jeho 
požadavky nastaveny na míru. Snahou 
je udělat systém natolik automatizova-
ný, jak je to nezbytně nutné, a dát slád-
kovi možnost ukázat své dovednosti 
a nestát se pouze „obsluhovačem robo-
ta“. Díky vzdálenému připojení a  mož-
nosti sledování a  řízení technologie 
prakticky odkudkoli má sládek (obsluha) 

CK tanky (objem 750 l) v restauraci Charlie‘s Square v Brně 

Varna (objem 10 hl) v interiéru  Řemeslného pivovaru Clock  Potštejně



neustále přehled o  aktuálních proce-
sech v  pivovaru. Dále je možno prová-
dět úpravy a  nastavení automatizace 
rovněž vzdáleně, což maximálně zrychlí 
a zlevní požadavky na servis.  

Můžete čtenářům přiblížit realizaci 
Řemeslného pivovaru Clock?
Pivovar Clock v Potštejně byl jeden z na-
šich úplně prvních pivovarů. Zásadní bylo 
vůbec přesvědčit investora, proč by měl 
dát šanci někomu, kdo nemá žádnou do-
končenou realizaci za sebou. Dá se říci, že 
výsledek je společnou prací všech zúčast-

něných. Zástupci Pivovaru Clock se měli 
možnost aktivně podílet na návrhu desig-
nu, společně jsme konzultovali mnoho 
jednotlivých aspektů dodávky. O tom, že 
se výsledek povedl, svědčí právě získaná 
ocenění v  rámci udílení Výročních cen 
Pivo, Bier & Ale za rok 2014.

Co lze pro majitele pivovaru Clock po-
važovat za charakteristické?
Energie, nadšení a snaha dělat věci nej-
lépe, jak je to jen možné, byla u  pánů 
Andrše a Sychry z potštejnského pivova-
ru velmi inspirující. Měli jsme veliké štěs-

tí, že se nám podařilo na samém začátku 
najít právě takového klienta.

Co považujete za určující ve vztahu 
investora a firmy, která pro něj navr-
huje a realizuje pivovar?
U nás má zákazník možnost konzultovat 
a dozorovat vše na jednom místě, spolu-
pracovat na finální podobě technologic-
kého návrhu. Vytváříme návrh koncepce 
a  většinu technologie sami vyrábíme. 
Nezbytností je poskytovat komplexní 
portfolio služeb. Naším zákazníkem je 
ten, kdo chce spolehlivou, efektivní 
a energeticky hospodárnou technologii. 
Takový zákazník, kterému záleží také na 
designu, preciznosti zpracování a  na 
kvalitě doprovodných služeb.

Které další pivovary v současné době 
realizujete?
Aktuálně dokončujeme pivovar v  Čes-
kém Rudolci. Pivovar s měděnou varnou 
o velikosti 10 hl je součástí cyklopenzio-
nu. K zahájení výroby piva by mělo dojít 
již v průběhu ledna 2015.

Můžete nabídnout nějaká originální 
řešení, kterými se odlišujete od kon-
kurence?
Pivovarnictví má u nás obrovskou tradi-
ci a současná technologická řešení krys-
talizovala opravdu mnoho let. Určitě ne-
máme ambici měnit prověřené postupy, 
zároveň se ale snažíme identifikovat 
možné příležitosti pro inovace a reago-
vat na podněty našich zákazníků 

Jak myslíte, že se bude u nás dále vy-
víjet trh se stavbou pivovarů?
Minipivovary u  nás aktuálně zažívají 
opravdu nevídaný boom. Jedná se o vel-
mi módní záležitost, malé pivovary jsou 
u konzumentů stále oblíbenější, nové pi-
vovary rostou, další projekty se připravují. 
Troufnu si říct, že pivovarů by mohlo 
v České republice být jednou až 500. Po-
dle mě budou dále vznikat malé pivovary, 
které budou schopny prodat si většinu 
své produkce ve vlastní provozovně. Roz-
hodující bude udržet si kvalitu vyráběné-
ho piva a vstřícný přístup k zákazníkovi. Ty 
pivovary, které tohle nedokážou, zanik-
nou. Jako výrobce a  dodavatel pivovarů 
nemáme z  blízké změny trendu obavy. 
Navíc se ukazuje, že podobná vlna obliby 
minipivovarů se zvedá i  v  okolních ze-
mích, zejména v Polsku. České pivo z čes-
ké technologie českého výrobce bude 
mít určitě šanci na úspěch. n

Ležácký sklep s CK tanky (objem 20 hl) v pivovaru Český Rudolec

Varna (objem 10 hl) v dokončovaném pivovaru Český Rudolec (foto před 
finálním „zpohledováním“)


