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Vypálil jsem 
skoro Všechno...

Čerstvě vypálená slivovice proudí do 
skleničky a vlny ostrého příboje olizují její 
stěny. Kamil Kutina, desítkami cen ověn-
čený palírník z Radlíku, si přivoní a pak se 
napije. „Tohle až uzraje, to bude bomba,“ 
odtuší. Vypálit dokáže snad každé ovoce, 
jeho specialitou je ale vínovice.

Sledovat při práci Kami-
la Kutinu je jako koukat 
pod ruce alchymistovi, kte-
rý se s  každou novou vár-
kou snaží o malý zázrak. Ne-
ustále ochutnává, pozoruje, 
ochutnává, zapisuje, kont-
roluje, ochutnává a přidává, 

nebo naopak ubírá jednotli-
vé stupně pálení, než získá 
pocit, že lepší už to nebude. 

„To je taková naše na 
míru vyrobená specialit-
ka. Na druhém kotli máme 
rektifikační kolonu, je-
jíž nastavení – a právě to 
není obvyklé – mohu mě-
nit v průběhu pálení. Tak-

že jak ochutnávám, průběž-
ně zvyšuji nebo snižuji počet 
stupňů destilace. 

Každé další otevřené pa-
tro způsobuje, že je pálenka 
čistší a silnější, ale může to 
také ubrat aroma. „Proto ne-
ustále koštuji a měním na-
stavení, aby výsledek byl co 
nejjemnější a současně měl 

správnou ovocnou chuť,“ vy-
světluje palič, kterému jeho 
šéf říká Kamil Kelly Kutina.

„V Jílovém u Prahy, což 
je městečko tady za kop-
cem, měl v  Domě mince 
svou dílnu magistr Kelly 
vyrábějící elixír pro Ru-
dolfa II. Vlastnil tu celé 
okolí a bylo by překvapivé, 

kdyby zde nerozsel své geny. 
Kamil má totiž k té alchymii 
a tajemnu hodně blízko,“ 
říká jednatel a ředitel Palírny 
Radlík Zdeněk Musil. 

Čas po mafii
Před 22 lety začínali s  pěs-
titelskou palírnou, záhy si 
udělali koncesi i na ovocný 

lihovar. Ale rozjeli ho až po 
metanolové aféře, kdy poli-
cie v letech 2012 a 2013 roz-
ložila mafii vydělávající mi-
liardy na nezdaněném lihu. 

„Lidé se začali zajímat, 
co, kde, jak a z čeho se vy-
rábí. A naučili se rozlišo-
vat mezi lihovinami z  prů-
myslově vyráběného lihu 
a aromat a řemeslnými pa-
lírnami, kde veškerý alko-
hol vzniká jen z ovoce,“ říká 
Musil v  srdci jejich provo-

jiné naprogramoval něko-
lik her, se propracoval mezi 
špičku svého oboru.

Dvakrát Moravákům vy-
pálil rybník, tedy spíše sady, 
když ve Vizovicích vy-
hrál prestižní titul pálenická 
obec, 11x se tady stal vítě-
zem kategorie. Z Flory Olo-
mouc už si přivezl 22 oceně-
ní (mimo jiné čtyři za nejlep-
ší kolekce destilátů) a tři stří-
brné medaile má ze světové-
ho klání v San Franciscu. 

mango. Ovšem zajímavý byl 
přezrálý ananas a výborné 
byly mandarinky.“

Jeřabiny
Ovšem zrádné je i čes-

ké ovoce, které povětši-
nou vykupují od drobných 
a léty prověřených pěstite-
lů. „Třeba broskve na pá-
lení moc vhodné nejsou. 
Samá voda, málo cukru. 
A ani aroma není bůhvíjaké. 
Když jsme to ochutnali, byli 
jsme zklamaní. Ale platí to i 
obráceně – z ovoce, do kte-
rého byste to neřekl, může 
být výborná pálenka. Tře-
ba z jeřabin. Nebo z kdoule, 
to je úžasně voňavá top pá-
lenka. Jo, to byla velká chy-
ba přijet do lihovaru autem,“ 
usměje se Kamil Kutina a 
opět ochutná právě destilo-
vanou slivovici. 

„Je to krásně ovocné, 
ale už je cítit, že je to slab-
ší, teď se hraje o minuty,“ 
říká a v  rychlosti vysvětlu-
je, že během pálení vznika-
jí – laicky řečeno – tři dru-
hy alkoholu. Na začátku je 
úkap, který se pak pod do-
zorem celníků vylévá. Ná-
sleduje prokap, což je přes-
ně to, co si s oblibou lijeme 
do jedné i druhé nohy. Když 
se ale pálení včas nezastaví, 
přijde dokap. „To je ta při-
kyslá přiboudlina, na Mo-
ravě zvaná vocas, co nikdo 
pít nechce. Proto je tak dů-
ležité ohlídat si konec.“ Jak 
podotýká, tohle řemeslné pá-
lení je subjektivní, autorské a 
každá šarže je unikátní.

Nejčastěji Kamil pálí sli-

zu, v místnost se třemi kotli, 
v nichž to vře a syčí a bub-
lá. Skrz prosvětlené okénko 
jedné z varných nádob pozo-
rujeme právě probíhající de-
stilaci, zatímco Kamil Kuti-
na opět ochutnává. „Ale je-
nom kapky,“ volá od počí-
tače, kam právě zapsal aktu-
ální teplotu v kotli.

Propil se
„Má talent, chuť, nadše-
ní. Nestačí mít jen kladný 
vztah k  alkoholu,“ chvá-
lí Musil svého mistra, který 
se ovšem ke své práci propil. 

„Byl jsem tady na degu-
staci, oslovilo mě to, a 
tak jsem to zkusil,“ 
vzpomíná Kamil. 
Netrvalo dlouho 
a tenhle bývalý 
ajťák, který s ka-
marádem mimo 

„To bylo za jablkovci ze 
sudu, vínovici ze sudu a 
bezinkovici,“ vyjmenová-
vá Kutina, podle kterého se 
dá vypálit každé ovoce s do-
statkem cukru, a to i exotic-
ké, s nímž experimentuje.

„Ale neznamená to, že 
všechno sladké ovoce je 
v  přepáleném stavu dobré. 
Pálenka z  banánů za moc 
nestála, i když jsme to zkou-
šeli několikrát, neobstálo ani 

lihovarník
kamil 
kutina:

Text:  Bohumil Křeček
Foto:  Dana Kolářová

Palič a jeho šéf. „Kamil 
Kelly Kutina je takový 
náš alchymista,“ říká 

Zdeněk Musil. 

Ve 
vinifikátorech 

ovoce kvasí 
měsíc a půl, 
někdy i déle.

Cílem je, aby spolu pálenka a sud ladily 
a chutě spolu nesoupeřily.

...a průběžně 
po kapkách 
ochutnává. 

Poté se kvas 
zahřeje a destiluje.

Kamil Kutina během 
pálení pozoruje...

Pokračujte na str. 14
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vovici (až na výjimky ze 
starých odrůd, přičemž plo-
dy jsou z 90 procent vypec-
kované), jablkovci, meruň-
kovici, hruškovici. „Proto-
že jsme ale malá řemeslná 
palírna, můžeme si dovo-
lit i speciality – třeba úžas-
ně voňavou malinovici, be- 
zinkovici, třešňovici a ne-
smím zapomenout na mou 
oblíbenou vínovici.“

Odrůdy
Právě na ní při procházení 
areálu popisuje její vznik. 
„Základem jsou dobře vy-
zrálé muškátové hrozny, k 
nimž přidáváme i další od-
růdy, což je ale naše tajem-
ství. Hroznové víno odšťop-
kujeme, lehce jej zmáčkne-
me a necháme měsíc a půl, 
někdy i déle, kvasit,“ popi-
suje před nerezovými nádo-
bami o objemech tři až čtyři 
tisíce litrů. Ale tohle nejsou 
jen tak obyčejné sudy…

„Obvyklý postup je, že 
připravené ovoce dáte do 
sudu, zakryjete ho a týdny 
se modlíte, aby bylo kvašení 
úspěšné. Existuje ale lepší a 
jistější cesta – a tou je říze-
né kvašení. Používají to vi-
naři – a to kvůli ceně zdale-
ka ne všichni, ale pokud jde 
o ovocné pálenky, kromě nás 
o nikom dalším nevím.“ 

Výhodou vinifikátorů je, 
že lze naprosto přesně – a to 
pod kvasnou zátkou – ovliv-
ňovat průběh kvašení, pře-
devším pak úpravou teplo-
ty, přičemž optimálních je 
15 stupňů. „Navíc uvnitř 
jsou lopaty, které napří-
klad každé tři hodiny na 
pět minut potopí takzva-
nou deku tvořící se na po-
vrchu. To je třeba u vínovice 
hrozně důležité, protože aro-
ma je v těch šlupkách.“

Kam s tím?
Po kvašení následuje pále-
ní a po něm zásadní rozhod-
nutí – kam s  ním. Největ-
ší množství pálenky putuje 
do nerezových tanků. „Tam 
ji nechávám zrát, dokud 
s ní nejsem spokojený. Te-
prve když je pěkně kulatá 
a jemná, stáčí se do lahví, 
které jsme ostatně také vy-
bírali docela dlouho.“

Část pálenek ale putuje do 
soudků. A opět je to alchy-
mie. „Cílem je, aby spolu 
pálenka a sud ladily a chutě 
spolu nesoupeřily. Třeba dát 

do soudku silně aromatickou 
malinovici je nesmysl.“ Nej-
častěji zrají v dubových ná-
dobách slivovice, hruškovi-
ce, jablkovice a vínovice. 

Jak dlouho? „Dokud 
s  nimi nejsem spokojený,“ 
směje se Kamil, který chodí 
na koštovací obchůzky zhru-
ba jednou za měsíc. Má mi-
mořádnou chuťovou paměť, 
takže v ní drží všech 20 – 30 
aktuálních šarží, tu a tam si 
ale nějakou poznámku udě-
lá. 

Třeba: „Kořenitý. Ne-
chat odvětrat. Vanilka. 
Kafe. Za měsíc stáhnout. A 
občas si udělám poznám-
ku, že by stálo za to ně-
které šarže smíchat, pro-
tože jedna vínovice je tře-
ba hodně do grapy a druhá 
zase hodně ovocná,“ pro-
zrazuje Kutina.

v  tekutý zázrak. A tak jsme 
pro všechny zájemce při-
pravili okruh, díky kterému 
mohou celoročně vše z pat-
ra pozorovat, stačí se objed-
nat,“ říká Zdeněk Musil. 

Okruh otevřeli před ro-
kem, i kvůli velkému zájmu 
zahraničních turistů. „Tak-
že letos tady nebyl ani je-
den,“ odtuší smutně ředitel. 
Tohle, společně s uzavřením 
restaurací a barů, na palírnu 
doléhá. 

„Ale má to i své výhody. 
Díky tomu jsme třeba letos 
měli čas nasbírat na vypále-
ní špendlíky nebo jeřabiny, 
na což by v normální sezoně 
čas nebyl, a také nás to donu-
tilo víc se zaměřit na on-line 
prodej. Jasně, je to nápor na 
finanční hotovost, ale naštěs-
tí nemáme mlékárnu. Pálen-
ka se nám nezkazí,“ hledá 
pozitiva Zdeněk Musil.

Lesní jahody
„Nejen že nezkazí, ale 

v mnoha případech je del-
ší zrání ku prospěchu,“ do-
dává Kamil Kutina a začíná 
se vrhat na další várku pále-
ní. Tentokrát má před sebou 
černý rybíz.

„Mým snem je ale vy-
pálit lesní jahody,“ prozra-
zuje. „Já myslím, že jeho 
skutečně největším snem je  
vykouzlit tady kámen mudr-
ců. I když já bych byl tedy 
radši, kdyby tu náš Kelly 
uvařil elixír mládí,“ dobírá 
si svého elitního zaměstnan-
ce sedmašedesátiletý Zde-
něk Musil.
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Na českém trhu v  součas-
nosti chybějí tisíce ojetin, 
na což bohužel rychle zare-
agovali různí podvodníci, 
kteří začali zásobovat trh 
vozy s pochybnou historií, 
stočenými tachometry a 
mnohdy i různými právní-
mi vadami. Každému poří-
zení ojetiny by tak měl před-
cházet důkladný průzkum.

Skryté pasti
Hned na začátku zvažované 
koupě je vhodné si ověřit, že 
hovoříte se skutečným vlast-
níkem vozu. Poté přichází 
na řadu kontrola technické-
ho stavu, která by měla začít 
pohledem do servisní kníž-
ky a pokračovat prohlídkou 
vozu. Pokud jste ale úplný 
laik, vaše šance odhalit ně-
které typy vad může být dost 

Víme, na co si 
dát pozor!

koupě ojetiny v době covidu? 

Vládní opatření, která by měla zabrá-
nit šíření koronaviru, znamenala dal-
ší výzvu pro již tak zkoušený auto-
mobilový průmysl. O poklesu prode-
jů nových automobilů se mluví již del-
ší dobu, ale jak jsou na tom ojetiny?

omezená. A ne každý má 
možnost zajistit si prohlídku 
ojetiny zkušeným mechani-
kem či odborným servisem. 
Jenže ani bezproblémová 
ojetina nemusí být kvůli ne-
výhodně nastavenému finan-
cování šťastnou koupí.

Jedním z  nemnoha způ-
sobů, jak si starosti s bez-
pečným  pořízením ojeti-
ny usnadnit, proto může být 
značkový program vytvoře-
ný přímo automobilkou. Vý-
robce má o svých vozech po-
drobné informace, díky nimž 
se dá snadno zmapovat je-
jich historie.

Jeden takový má pod 
svými křídly i mladobole-
slavská automobilka, kte-
rá prostřednictvím svých 
dealerů zapojených do 
programu Škoda Plus na-

bízí certifikované Roční 
vozy (přesněji řečeno do 
18 měsíců/30 tisíc km), Vy-
zkoušené vozy (stáří 2 – 5 
let), ale i starší ojetiny. Pro 
roční a vyzkoušené vozy při-

tom platí garance najetých 
kilometrů, servisní historie a 
technického stavu, což může 
ušetřit trápení i finance. Kaž- 
dý vůz prochází komplex-
ní prohlídkou, během níž se 

ověřuje jeho historie, stav 
i výbava, kterou si mohou 
technici porovnat s výbavou 
při prvním prodeji. 

Jen to nej
Díky přísným měřítkům se 
do prodeje nakonec dostá-
vají jen vybrané vozy, na což 
zákazníci slyší. 

„Prodeje se letos díky po-
sledním měsícům vyšplha-
ly na 99 % loňského roku,“ 
uvedl Pavel Kašpar, vedou-
cí programu Škoda Plus. „V 
červenci a srpnu jsme zazna-
menali absolutní prodejní re-
kordy. Velmi úspěšné bylo 
také září, kdy jsme prodali 
téměř 5 000 aut.“

Výhoda programů, jako 
je Škoda Plus, tkví podle 
něj v  tom, že zákazník je 
skrze autorizovaného dea-
lera ve spojení se samot-
nou značkou a podle toho 
jsou mu nabízeny služby a 
podmínky. „Certifikované 
vozy mají pro nás stejnou 
váhu jako vozy nové a při 
prodeji je zákazníkům vě-
nována stejná péče,“ dodá-
vá Kašpar.

Uzavření showroomů 
znamenalo obrovské propady 
v prodejích nových i ojetých 

vozidel.

Roční vozy mají u 
Škody najeto jen 

do 30 000 km, 
ale přitom jsou o 
desítky i stovky 
tisíc levnější než 

nová auta.

Interiéry vozu 
se mohou 

dezinfikovat 
speciálním 

plynným 
přípravkem či 

ozonem.

Prodej ojetin, 
stejně jako 

nových vozů, 
podléhá přísným 
bezpečnostním 
a hygienickým 

opatřením.

I zrání v soudcích má ale 
své zákonitosti. „Nový dává 
hodně barvy i chuti, ale tak 
jako zprudka, proto je tře-
ba hodně ochutnávat a nej-
později za osm měsíců al-
kohol z dřeva stáhnout, jinak 
by mohl být nahořklý a třís-
lovitý. Ale když sud naplníte 
už počtvrté, lze v něm nechat 
alkohol zrát sedm i více let,“ 
vysvětluje Kamil Kutina.

Sprcha pro sudy
Některé sudy jsou umístěné 

Lahve se plní při 
konstantní teplotě 20 ˚C.

V každé půllitrovce je až sedm kilo ovoce. V nabídce jsou  
i kazety s degustačními lahvičkami.

v přízemí radlického lihova-
ru, další v podkroví. Aby daň 
andělům nebyla příliš velká, 
tedy aby se při zrání neodpa-
řilo příliš objemu, každých 
dvanáct hodin tu soudky au-
tomaticky rosí, což ostatně 
může – tedy při troše štěstí – 
vidět každý.

„Už u pěstitelského pá-
lení jsme pochopili, že lidé 
chtějí proces vzniku pálen-
ky vidět, největší nadšenci 
jsou schopni pět hodin pozo-
rovat, jak se kvas proměňuje 
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 1. Kotel 
 Zde dochází 
 k zahřívání kvasu 
 a následnému 
 odpařování 
 alkoholu. 

 2. parNÍ DÓm 
 tady se hromadí 
 alkoholové páry 
 a pokračují do 
 rektifikační části. 

 6. KoNtrolNÍ lihové měřiDlo 
 přes toto měřiDlo proteče vešKerý vyDestilovaNý 
 alKohol. Celá DestilačNÍ aparatura je opatřeNa 
 CelNÍmi plomBami. měřiDlo ZaZNameNává 
 proteKlé litry a taKé oDeBÍrá vZorKy. paK NásleDujÍ
 měřeNÍ Destilátu, řeDěNÍ, filtraCe, ZráNÍ... a to 
 NejhlavNějšÍ: KoštováNÍ!

 3. reKtifiKačNÍ KoloNa 
 s Deflegmátorem 
 místo, kde se zesilují alkoholové 
 páry a oddělují se od vody 
 a nežádoucích látek.

 4. ChlaDič 
 Zde alkoholové 
 páry zkondenzují. 

 5. epruveta 
 skrz epruvetu protéká 
 alkohol, je tu umístěn 
 lihoměr. Dále se tady  
nachází odbočka  
do nádoby na  tzv. úkap 
(nežádoucí  alkohol), 
který se  odděluje při 
začátku  destilace. 


