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Lučenecká pálenica fungovala 
takmer 20 rokov. Po štyroch 
rokoch prestávky je od 1. sep-
tembra 2012 opäť otvorená. 
Viac nám o obnovenej pále-
nici prezradil Ing. Jaroslav 
Veselka.

V čom sa Lučenecká pá-
lenica líši od iných, starších 
páleníc a aké sú jej výrob-
né kapacity?
Pri novom otvorení bola 
doplnená nová technológia 
destilačná rektifi kačná ko-
lóna. Zariadenie umožňuje 
dokonalejšie oddelenie me-
tylalkoholu, ako aj ostatných 
nežiaducich látok viacnásob-
nou destiláciou.
Výrobná kapacita predstavuje 
v našom prípade množstvo 
spracovaného kvasu. Kotol 
pojme naraz maximálne 250 
litrov kvasu. Pri predpokla-
danej 12-hodinovej prevádz-
ke môžeme denne spracovať 
1 000 až 1 250 litrov kvasu. 
Ak by mali pestovatelia dobrý 
kvas, z 200 litrov sa dá vypáliť 
20 litrov 50-percentného des-
tilátu, teda pri dolnej hranici 

spracovania kvasov za pred-
pokladanú dennú smenu by to 
bolo 100 litrov 50-percentné-
ho destilátu. Skutočná výroba 
závisí od záujmu pestovateľov. 
Pálenica je pri veľkom záujme 
schopná pracovať nepretržite, 
čo by predpokladané množ-
stvo zdvojnásobilo.

Výroba alkoholu je se-
zónna záležitosť, ako dlho 
trvá zvyčajne v Lučenci 
a od čoho to závisí?
Prvá sezóna po obnovení Lu-
čeneckej pálenice sa začala 
1. septembra. Do budúcnosti 
predpokladáme začiatok aj 
od 1. augusta. Koniec sezóny 
závisí od toho, aký bude záu-
jem pestovateľov o pálenie. To 
je závislé od množstva úrody 
ovocia a ochoty pestovate-
ľov pripravovať kvas a ich 
fi nančných možností. Cena 
za vypálenie alkoholu nie je 
na Slovensku malá. Predpo-
kladáme, že sezóna potrvá 
do marca budúceho roku.

Správna príprava kvasu 
ovplyvňuje výslednú kva-

litu alkoholu. Čo je najčas-
tejšou chybou, ktorej sa 
dopúšťajú pestovatelia?
Najčastejšou chybou je to, 
že pestovatelia ovocie do kva-
su pridávajú postupne v dlhom 
časovom intervale, čo zne-
možňuje dobré prekvasenie 
a potom majú malú výťažnosť 
alkoholu. Mnohí záhradkári 
však nemajú možnosť na-
plniť kvasné nádoby naraz 
vzhľadom k malým výmerám 
záhrad. Ďalšou chybou je ne-
správne umiestnenie kvasov 
počas kvasenia (v chladných 
priestoroch sa kvasenie za-
staví výťažnosť alkoholu je 
malá). Pomohlo by meranie 
zostatkového cukru v kvase. 
My vieme z donesenej vzor-
ky orientačne zákazníkom 
zistiť neprekvasený cukor 
refraktometrom, ktorý sme 
na tento účel zakúpili. Na zá-
klade výsledku merania im 
odporučíme kvas buď doniesť 
na vypálenie, alebo ešte po-
nechať kvasiť.

Kauza s alkoholom v ČR 
akosi privádza na myš-

lienku, že je asi lepšie piť 
vlastnú pálenku ako ju 
kupovať od neznámych 
„producentov“.
Áno, kupovať destilát nezná-
meho pôvodu a následne ho 
konzumovať je hazard s vlast-
ným životom. Nekvalitne 
vypálený alebo pančovaný 
alkohol môže spôsobiť zdra-
votné komplikácie, prípadne 
človeka aj usmrťiť. Také niečo 
sa však pri destiláte vypále-
nom v pestovateľskej páleni-
ci jednoducho nemôže stať. 
Bez ohľadu na kauzu v ČR 
je jednoznačne zdravšie piť 
vlastnú pálenku, lebo aj kva-
litná bežná pálenka z obchodu 
z pravidla neobsahuje destilát, 
ale len lieh s príchuťami, aró-
mami a farbivami. Vlastná 
pálenka je čistý destilát z toho, 
čo si sami dáme do kvasu. 
Mnohí ju požívajú ako liek. 
Teda jednoznačne piť vlastnú.

Vraví sa, že je to dra-
hé páliť v pestovateľskej 
pálenici.
Áno, nie je to lacné. Ceny by 
mali byť v pálenici také, aby 
ľudí motivovali k pestova-
teľskému páleniu. Ceny sa 
odvíjajú od prevádzkových 
nákladov a od spotrebnej dane 
z liehu, ktorá je odvádzaná 
štátu, pričom táto daň tvorí 

priližne 60 % z ceny, ktorú 
zákazník zaplatí. Čiže priestor 
na zníženie tu je, záleží od po-
litiky štátu, či podporí nižšími 
daňami pestovateľské pálenie.

Na pálenie sa treba pri-
hlásiť. Čo by ste poradili 
pestovateľom, ako majú 
postupovať?
Zber ovocia je sezónny a pre-
to aj následne termín pále-
nia (správny čas) je obdobne 
sezónny. Termín pálenia je 
lepšie objednať si vopred, lebo 
keď pestovateľ zistí, že už 
má kvas vhodný na pálenie, 
nemusia byť voľné termíny 
v pálenici a bude musieť ča-
kať. Pri niektorých druhoch 
ovocia to nie je dobré. Vy-
stihnutie správneho termínu 
pálenia vopred vyžaduje ur-
čitú skúsenosť. Pestovateľom 
však radi poradíme osobne 
v pálenici, telefonicky a určité 
poznatky uvádzame aj na na-
šej internetovej stránke www.
palenica-lucenec.sk.

|Zaujímavá je vaša ponu-
ka doplnkových služieb – 
kvasenie v priestoroch pá-
lenice, aj zapožičiavanie 
sudov, je to obvyklá služba 
aj ostatných páleníc?
V niektorých páleniciach 
v rámci Slovenska sme túto 

službu našli, teda nie sme 
výnimkou. Tieto služby sú 
zákazníkom plne k dispozícii 
a aj ich využívajú.

Ako môže laik posú-
diť kvalitu domáceho 
alkoholu?
Pre skutočné posúdenie kvali-
ty musí mať dlhodobé skúse-
nosti v pití, teda v degustácii. 
Ale laicky povedané, alkohol 
nesmie trhať hrdlo, teda má 
byť jemný aj keď je silný, 
nemá byť nepríjemne horký 
ani kyslý. V aróme aj chuti 
by v ňom malo cítiť ovocie, 
z ktorého je vyrobený.

Na  záver, váš osobný 
názor, z ktorého ovocia 
možno vypáliť najchut-
nejší alkohol? Ktorý druh 
ovocia sa u vás dáva páliť 
najčastejšie?
Koľko ľudí, toľko chutí. Z rôz-
neho (kvalitného a zrelého) 
ovocia sa dá vypáliť chutný 
alkohol. Mne osobne asi naj-
lepšie chutí destilát z hrušiek. 
V našom regióne podľa skú-
seností v pálenici prevláda-
jú kvasy z jabĺk, je to dané 
klimatickými podmienkami 
regiónu.

(msa), foto: Eduard Gruy

Domáca pálenka patrí už odjakživa ku koloritu slovenského vidieka. Aká by to bola 
svadba či zabíjačka bez dobrej domácej slivovice, jablkovice, alebo iného destilátu 
vlastnej či miestnej výroby. Pestovateľské pálenice sú preto stále obľúbeným a legálnym 
prostriedkom, ako si vyrobiť pravú domácu.

Lučenecká pálenica je opäť otvorená
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