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D4 Minipivovar Kelč (str. 196) Kelč –
C5 1. Selský pivovárek Kroměříž selsky-pivovarek.cz
C5 Pivovar Černý Orel Kroměříž Kroměříž cerny-orel.eu
C5 Pivovar Maxmilian (str. 197) Kroměříž pivomaxmilian.cz
C6 Pivovar Harley Pub (str. 198) Otrokovice harleypub.com
E4 Rožnovský pivovar Rožnov pod Radhoštěm roznovskepivo.cz
D6 Pivovar Hrádek Slavičín pivovar-hradek.cz
D5 Pivovar Vraník Trnava u Zlína pivovarvranik.cz
C6 Jarošovský pivovar Uherské Hradiště jarosovskypivovar.cz
D6 Pivovar Uherský Brod (str. 199) Uherský Brod pivovar-uherskybrod.cz
E4 Pivovar Holendr (str. 200) Valašské Meziříčí holendr.cz
F5 Karlovský minipivovar Pod Pralesem Velké Karlovice –
E5 Vsetínský minipivovar Valášek Vsetín minipivovar.com
C5 Pivovar Záhlinice (str. 201) Záhlinice zahlinickypivovar.cz
E4 Valašský pivovar Bon Zašová pivovarbon.cz
D5 Pivovar Malenovice (str. 202) Zlín-Malenovice zlinskysvec.cz
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B Bad Flash Beers 48

Balónový pivovar Radešín 144

Beranův pivovar 120

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha 49

Č Černokostelecký pivovár 63

D Domácí minipivovar Syrovar 160

Dudák – Pivovar Strakonice 86

E EFI Pivovar & hostinec 150

Experimentální pivovar Proud 99

G Gambrinus 98

H Harrach řemeslný pivovar – Jelínkova vila 145

J Jarošovský pivovar 177

K Kašperskohorský pivovar 97

Královský pivovar Krušovice 64

L Lázeňský pivovar Luhačovice 174

Lihovar a pivovar Blatná 78
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Městský pivovar Volary 91
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N Národní pivovar Budějovický Budvar 80

P Panský pivovar Vlachovo Březí 90

Pecký pivovar 127

Penzion a pivovar Nový Rybník 68

Pivovar Antoš 70

Pivovar Clock 130

Pivovar Cvikov 121

Pivovar Černá Hora 156

Pivovar Červený Vlk 104

Pivovar Harry 151

Pivovar Holba 168

Pivovar Holendr 173

Pivovar Horní Chrášťany 82

Pivovar Hostivar H1 50

Pivovar Hostivar H2 51

Pivovar Hradecký klenot 128

Pivovar Hrádek Slavičín 172

P Pivovar Chmelnice 175

Pivovar Chodovar 96

Pivovar Chomout 170

Pivovar Chotěboř 141

Pivovar Jihlava 142

Pivovar Jílovice 83

Pivovar Karásek a Stülpner 112

Pivovar Klášter Želiv 146

Pivovar Kocour 115

Pivovar Kokeš 62

Pivovar Kotouč Česká Kamenice 111

Pivovar Krakonoš 131

Pivovar Krušnohor 106

Pivovar Litovel 169

Pivovar Louka 158

Pivovar Loutkář 137

Pivovar Lucky Bastard 153

Pivovar Mazák 157

Pivovar Moravia 152

Pivovar Na Vývoji 73

Pivovar Nachmelená opice 183

Pivovar Nymburk 67

Pivovar Ostravar 185

Pivovar Padochov 159

Pivovar Permon 107

Pivovar Podlesí 69

Pivovar Primátor 129

Pivovar Protivín 84

Pivovar Radegast 184

Pivovar Radouš 94

Pivovar Rohan 186

Pivovar Rychtář 136

Pivovar Samson 81

Pivovar Spojovna 53

Pivovar Starobrno 154

Pivovar Staropramen 54

Pivovar Stráž 87

Pivovar Svijany 124

Pivovar Šimanov 88

Pivovar Tišnov 161

Pivovar Trautenberk 126

Pivovar Trilobit 55

Pivovar Tupadly 71

Pivovar U Fleků 56

Pivovar U Orloje (Chrám Chmele a Piva CZ) 117

Pivovar U Přeška 102

Pivovar Uhříněves 57

Pivovar Veké Popovice 74

Pivovar Velké Březno 116

Pivovar Vojanův dvůr 59

Pivovar Zlínský Švec Malenovice 178

Pivovar Zubr 171

Pivovarská Bašta Vrchlabí 132

Plzeňský Prazdroj 100

Podřipský rodinný minipivovar 110

Přátelský pivovar Malešov 66

Purkmistr – pivovarský dvůr Plzeň 101

R Rodinný pivovar Bernard 140

Rodinný pivovar Rampušák 125

Rožnovské pivní lázně 176

S Soběslavský pivovar 85

SOŠ ekologická a potravinářská 89

Svatojakubský pivovar 143

Š Šumický pivovar – Vildenberg 162

Ú Únětický pivovar 72

Z Zámecký pivovar Břeclav 155

Zámecký pivovar Chyše 105

Znojemský městský pivovar 163

Aktuální seznam pivovarů a minipivovarů 
najdete např. na stránkách 
www.ceskepivo-ceskezlato.cz
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Typické komíny nad budovami pivovarů ve skutečnosti žádnými komíny nejsou, nikdy z nich nestoupá 
dým. Jde o tzv. párníky, jimiž je odváděn vlhký vzduch z humen, tj. z prostor, kde probíhá sušení sladu. 
Párníky jsou zakončeny otočnými kryty, slangově nazývanými „klobouk pana starého“. 

pivovary a minipivovary:



O PIVU

Říkává se občas (trochu škodolibě), že veškerá lidská činnost v  Čechách směřuje ke 
vzniku žízně. Je to samozřejmě dosti nadnesený výrok, ale jeho autor chtěl patrně 
vyjádřit skutečnost, že v Čechách je radost žízeň hasit. Nejen, že je kde, ale hlavně, 
že je čím! Jinými slovy, jsme národ milovníků piva – to jasně dokládají statistiky 
spotřeby tohoto nápoje na osobu a rok, v nichž se trvale držíme na předních místech. 
Čím to, že se u nás tento nápoj s poměrně malým obsahem alkoholu těší takové oblibě?  
Že postupně vzniklo i něco, co lze (v dobrém slova smyslu) nazvat pivní kulturou? 
Proč se (české) pivo objevuje v  literatuře, ve filmu, dokonce i  v  operách, pivu jsou 
věnována muzea, do výrobních hal pivovarů jsou voděny školní výpravy? Nejspíš 
proto, že pivo není jen pouhým nápojem. Jeho konzumace je totiž (nebo by měla být) 
rituálem, který je obvykle spojen s tolika příjemnými okolnostmi – prostředí, přátelé, 
zakončení dobrého oběda či večeře – že povyšuje pití piva na zážitek a společenskou 
událost. Nepochybně si i  vy dodnes vybavíte spoustu míst a  situací, kde vám bylo  
(ať už z jakéhokoli důvodu) dobře, ale kdy – řečeno odborně – jedním ze spolupůsobících 
faktorů byla orosená sklenice dobrého piva. 

A právě na vašich cestách za dalšími takovými zážitky vám chce být  
společníkem tento průvodce.

Šťastnou cestu, a na zdraví!
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Během klíčení se rozběhne složitý biochemický proces, při němž dochází v zrnech k uvolňování 
důležitých enzymů a ke štěpení škrobu (což je polysacharid) na jednodušší látky (sacharidy),  
jež se pak uplatní při kvašení.

SUROVINY

„Tekuté zlato“ nebo „tekutý chléb“  
– to jsou láskyplná, takřka básnická po-
jmenování pro slabě alkoholický nápoj 
typicky hořké chuti vzniklý kvašením. 
Základní surovinou pro jeho výrobu je 
voda. Je jí překvapivě zapotřebí výrazně 
více, než by odpovídalo množství vyro-
beného nápoje – uvádí se, že na jeden 
litr finálního produktu se spotřebuje 
až osm litrů vody. Ne snad, že by bylo 
potřeba tolik vody na samotné vaření, 
ale pivovary využívají vodu i  na mytí 
zařízení, obalů a  desinfekci všeho, co 
přijde s  pivem do styku. Nezbytností je 
přirozeně voda co nejkvalitnější, proto 
si (zvláště velké) pivovary hloubí vlastní 
studně a  provádí hluboké vrty. Typicky 
nahořklou chuť a  aroma dodávají pivu 

tzv. hořčiny (pryskyřice, silice), obsažené 
v chmelu (chmel otáčivý, Humulus lupu-
lus), jenž je druhou zásadní surovinou 
pro výrobu piva. K  výrobě se používají 
jeho samičí květy zvané chmelové šištice 
(hlávky), zpracované na granule.

Další nezbytnou surovinou, jež vlastně 
dala i název jedné pivovarnické profesi, 
je slad. Jde o naklíčené a usušené obilné 
zrní, nejčastěji ječmen. Slad je z  velké 
části zodpovědný za chuť, barvu, sílu 
a určitou hutnost či chlebnatost výsled-
ného moku. I  proto existuje slad světlý 
i  tmavý a  dále třeba karamelový, ba-
revný, nakuřovaný apod. Kombinacemi 
těchto sladů mohou sládci dosáhnout 
nepřeberného spektra výsledných piv.

Výroba piva by nebyla možná bez kva-
sinek, jež umožňují kvašení (fermen-
taci), což je proces, při němž jsou cukry 
v pivu přeměněny na alkohol za součas-
ného vzniku oxidu uhličitého. Právě teh-
dy se vytváří i výsledná chuť piva.

Víte, že…

Samičí květy chmele po svém opylení 
ztrácejí potřebnou kvalitu, a proto je 
nutné zajistit, aby se v celé chmelnici 
nenacházely žádné samčí rostliny. 
Pro vaření piv v Čechách se používá druh 
zvaný žatecký poloraný červeňák, což 
je světově proslulá odrůda s jemným aroma, 
pěstovaná na Žatecku, Tršicku a Úštěcku. 
Existují však samozřejmě i další české odrůdy.

Tzv. humna, chladný prostor bez přístupu 
denního světla, kde klíčí máčený ječmen. 
Zrna jsou při tom rozprostřena ve vrstvách 
vysokých asi 10 cm a pravidelně obracena.
(Rodinný pivovar Chodovar) POSTUP VÝROBY

Onen magický proces výroby „tekuté-
ho zlata“ začíná ve sladovně přípravou  
sladu: ječmenné zrno se nejprve několik 
desítek hodin máčí, čímž do sebe vstře-
bá vodu. Bez ní by nemohlo klíčit. Klíčení 
pak probíhá po několik dnů v chladném 
a  temném prostoru. Během klíčení se 
rozběhne složitý biochemický proces, při 
němž dochází v zrnech k uvolňování dů-
ležitých enzymů. Tyto enzymy (konkrét-
ně alfa a beta-amyláza) zajistí v průběhu 
výroby piva rozložení složitých škrobů na 
jednodušší cukry. Ty se uplatní při kvaše-
ní piva a tvorbě alkoholu. Klíčení je však 
nutno včas zastavit (obvykle po pěti až 
sedmi dnech) – toho se dosáhne usuše-
ním sladu. Slad je v  této chvíli možné 
také upražit při teplotách vysoko nad 
100 °C, čímž vzniknou slady tmavých 
barev. Každopádně, výchozí surovina, 
slad, je hotov.

Nyní se nechá delší dobu (až několik 
týdnů) odležet a poté je (zbavený klíčků) 
ve šrotovníku šetrně rozdrcen. Pak je 
smíchán s vodou, což je proces nazývaný 
jako vystírání, čímž vznikne kašovitá  

hmota, označovaná jako vystírka. Ná-
sleduje rmutování neboli zahřívání 
vystírky, při kterém dochází k  dalšímu 
štěpení složitějších cukrů na cukry jed-
noduché. Rmut je následně scezen, čímž 
dojde k oddělení kapalné a pevné složky 
(rozšrotovaný slad). Pevná, odfiltrovaná 
složka se označuje jako mláto, kapalná 
jako sladina, což je roztok příjemně 
sladké chuti, základ budoucího piva. 

Chmel (chmelové granule či chmelový extrakt) 
se do mladiny vpravuje v několika dávkách, 
přičemž se vzniknuvší směs hodinu až dvě 
vaří (tzv. chmelovar), aby do mladiny přešly 
z chmele díky vyšší teplotě v co největší míře 
ušlechtilé látky. Takto obohacená mladina se 
poté přefiltruje a je připravena na zchlazení.
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ŠROTOVNÍK

mačkání sladu

VYSTÍRACÍ KÁĎ

CHMELOVAR

CHLAZENÍ MLADINY

CHMEL OTÁČIVÝ

SLAD

MLADINOVÁ PÁNEV

SCEZOVÁNÍ

RMUTOVACÍ KÁĎ

OTEVŘENÁ KVASNÁ KÁĎ

DOZRÁVÁNÍ PIVA

vystírání

slad se míchá s vodou
při teplotě 37 °C

uvedení piva
do varu

na 60 až 90 min.,
vzniká mladina

na tzv. zákvasnou teplotu
(8–10 °C)

chmelové hlávky, extrat
nebo granule

naklíčená zrna 
(nejčastěji) ječmene

rmutování

přeměna škrobu 
ze sladu na cukry

(35–76 °C)

hlavní kvašení

probíhá při teplotě 8 - 12 °C
(10 až 14 dnů)

při teplotě 2 °C
(20 až 60 dnů)

rmut

horká mladina

tzv. deka
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Nyní je čas mladinu „okořenit“ neboli 
přidat do ní chmel, jež roztoku dodá 
kýženou vůni a  typicky nahořklou chuť. 
Chmel (v  podobě chmelových granulí 
či chmelového extraktu) se do sladiny 
vpravuje v  několika dávkách, přičemž 
se vzniknuvší směs hodinu až dvě vaří, 
tomuto procesu se říká chmelovar, aby 
do mladiny přešly z  chmele díky vyšší 
teplotě v co největší míře ušlechtilé lát-
ky. Takto uvařená mladina se poté přefil-
truje a je připravena na zchlazení. 

Po zchlazení na tzv. zákvasnou teplotu 
(8–11 °C pro tzv. spodní kvašení, viz dále) 
přicházejí ke slovu kvasnice a  nastává 
klíčová fáze, kvašení. 

Při kvašení se dále vyvíjejí další těka-
vé látky ovlivňující chuť piva. Tyto látky 
mohou kvalitu piva ovlivnit bohužel 
i negativně – při kvašení mohou vznikat 
i  tzv. vady piva, zjednodušeně pachutě. 
Během kvašení se také uvolňuje určité 
množství tepla. Kvašení trvá obvykle 
(u výčepních piv) 7 až 9 dnů, u piv speci-
álních až 14 dnů. Je zřejmé, že čím déle 
kvašení probíhá, tím více alkoholu vznik-

ne. Věc má ale háček: hrozí totiž nebez-
pečí, že kvasnice ponechané v pivu příliš 
dlouho jeho chuť nežádoucím způsobem 
pozmění. Pro česká piva plzeňského 
typu je charakteristické, že se nenechává 
prokvasit celý objem cukru v  mladině, 
díky čemuž pivo získá příjemnou plnou 

chuť původního sladového extraktu.  
A  to je právě to, co často schází zahra-
ničním pivům s  větším obsahem alko-
holu, která byla prokvašena kompletně. 
Plyn CO₂ (oxid uhličitý), který vzniká 
během kvašení, se nenechává unikat 
do prostoru, naopak je jímán a  později 
použit jako tzv. tlačné médium při další 
manipulaci s pivem. Usoudí-li sládek, že 
pivo je dostatečně prokvašené, odejme 
z  něj kvasnice usazené u  dna kvasné 
nádoby, a pivo, nazývané nyní jako tzv. 
mladé pivo, putuje do ležáckého sklepa. 
Při teplotě blízko nuly (do 2 °C) pak zraje 
(probíhá dokvašování, kdy se pivo nasytí 
oxidem uhličitým a  získá tak pěnivost) 
před svou cestou ke spotřebiteli. Výčepní 
piva se nechávají zrát cca 20 dnů, ležáky 
„leží“ až 60 dnů. Odtud jejich název.

Předtím, než je hotové pivo stáčeno do 
sudů, plechovek nebo lahví, může se ješ-
tě přefiltrovat, tj. zbavit jemného zá-
kalu způsobeného zbylými kvasinkami. 
Pasterace (či pasterizace, oba výrazy jsou 
správné) zase zajistí delší životnost piva 
– jde o krátkodobé ohřátí piva na teplotu 
přibližně 70 °C, která usmrtí zbylé kvasinky 
a veškeré „živé“ procesy v pivě se tak zasta-
ví. Životnost takového piva pak může být 
až jeden rok. Problém však je v tom, že pivo 
je po pasteraci zbaveno také spousty chutí, 
což znalci a milovníci dobrého piva samo-
zřejmě rozpoznají. I  proto se v  poslední 
době čím dál větší oblibě těší piva nepas-
terovaná a nefiltrovaná. Mají sice mnohem 
kratší životnost, takže ho například doma 
v lednici nemůžete skladovat příliš dlouho 
(max. dva týdny), ale jeho chuť za to stojí.

V Ý R O B A  P I V AV Ý R O B A  P I V A

Víte, že…

Plyn CO₂ (oxid uhličitý), který vzniká během 
kvašení, se nenechává unikat do prostoru, 
naopak je jímán a později použit jako tzv. 
tlačné médium při další manipulaci s pivem.

Kvašení je proces, při němž (zjednodušeně řečeno) kvasinky, živé organizmy, konzumují cukr 
a přeměňují jej na ethanol (ethylalkohol, C₂H₅OH) a oxid uhličitý (CO₂). Chemicky lze kvasný proces 
zapsat rovnicí C₆H₁₂O₆ → 2 C₂H₅OH + 2 CO₂. Čímž vlastně vzniká pivo. Při kvašení se dále vyvíjejí 
další těkavé látky ovlivňující chuť piva. A také se uvolňuje určité množství tepla.

Klasické měděné varny.
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Rozdělení podle technologie
Rozeznáváme piva kvašená spodně (le-

žáky, lager) a  piva kvašená svrchně (ze-
jména piva ALE – čteme „ejl“, ale též piva 
pšeničná, či piva typu stout). Ke spodní-
mu kvašení piva se využívá kvasinek 
rodu Saccharomyces cerevisiae subsp. 
uvarum, které „pracují“ při teplotě do 
15 °C (optimálně 8 až 14 °C) po dobu sedm 
až dvanáct dnů. Spodním se toto kvašení 
nazývá z  toho důvodu, že při kvašení se 
kvasinky shlukují zejména v  dolní části 
sloupce. U  kvašení svrchního probíhá 
kvašení při teplotě 15 až 25 °C (pod tep-
lotou 15 °C se aktivita kvasinek snižuje, 
pod teplotou 10 °C ustává úplně), a to po 
dobu zhruba dvou až osmi dnů. V průbě-
hu kvašení vytvářejí kvasnice rodu Sa-
ccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae 
na povrchu mladiny bohatou pěnu, tzv. 
deku. Odtud označení svrchní kvašení. 

Víte, že…

Kvasnicové a nefiltrované pivo není 
totéž! Obě jsou sice zakalená, ale před 
cestou na náš stůl prošla úplně jiným 
procesem: kvasnicové pivo totiž může mít 
za sebou překvapivě i filtraci a pasterizaci, 
ale poté je do něj, tedy již do hotového piva, 
dodatečně přidána kultura kvasnic, která 
pozdvihne jeho chuť a navíc má i blahodárný 
vliv na zdraví a trávení konzumenta.

Výčepní pivo – odpovídá původní stupňovitosti 7 až 10,99 %
Ležák – odpovídá původní stupňovitosti 11 až 12,99 %
Speciální pivo – zahrnuje stupňovitost 13 % a více

Zákon zná i další, jemnější členění:
Stolní pivo – pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 6,99 hmotnostních  
procent a s obsahem využitelné energie nejvýše 130 kJ/100 ml,
porter – tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 hmotnostních 
procent a vyšším,
pivo se sníženým obsahem alkoholu – pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 objemových procent  
(1,0 hmotnostního procenta),
nealkoholické pivo – pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 objemového procenta (0,4 hmotnostního 
procenta). Ačkoli se pivo nazývá nealkoholické, nějaký minimální objem alkoholu vždy obsahuje, 
neboť neexistuje technologie (destilace aj.), která by alkohol z piva odstranila kompletně.
pivo se sníženým obsahem cukrů – hluboce prokvašené pivo s obsahem zatěžujících sacharidů  
do 0,75 g/100 ml a bílkovin do 0,4 g/100 ml,
pšeničné pivo – pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina 
hmotnosti celkově dodaného extraktu,
kvasnicové pivo – pivo vyrobené dodatečným přídavkem podílu rozkvašené mladiny do hotového piva 
v průběhu stáčení,
pivo ochucené – pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci.

Nejméně známým je pak kvašení spon-
tánní, které je rozšířené zejména ve 
Francii a Belgii. Z průmyslového hlediska 
se nejedná o nijak významný podíl pro-
dukce, ale tímto kvašením vznikají piva 
velmi zvláštních, až raritních chutí.

DRUHY PIVA

Existuje řada kritérií, podle kterých můžeme piva rozdělit – barva, vzhled, stupňovitost,  
síla, technologie či použité suroviny. Níže popíšeme nejdůležitější z nich.

Rozdělení dle stupňovitosti
Velmi rozšířeným omylem je zaměňo-

vání označení stupňovitosti piva s obsa-
hem alkoholu. „Jedenáctka“ v  žádném 
případě nemá 11 % alkoholu, „dva-
náctka“ 12 % a  podobně. Taková piva 
by byla extrémně silná. Ve skutečnosti 



Víte, že…

Původ slova „pivo“ není přesně znám. Mělo se za to, že vzniklo ze staroněmeckého názvu bior 
(z nějž evidentně pochází dnešní německé Bier). Pravděpodnější však je jeho slovanský původ: 
slovo pivo prý kdysi v slovanštině označovalo jakýkoli nápoj. Zkrátka vše, co bylo určeno k pití.
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znamenají uvedené stupně procentu-
ální obsah výchozích surovin v mla-
dině (EPM = extrakt původní mladiny, 

vyjadřuje se v procentech) před tím, než 
nastane kvašení piva. Např. pivo se stup-
ňovitostí 10° znamená, že v 10 kg mladi-
ny je obsažen (respektive rozpuštěn) 1 kg 
pevných látek (zejména cukr) ze vstup-
ních surovin. Nicméně obsah alkoholu 
je úměrný množství zkvasitelných cukrů 
(zejména glukózy a  maltózy) v  mladině, 
takže stupňovitost se sílou piva skutečně 
souvisí, i když nepřímo, neexistuje přímá 
úměra. Například plzeňská „dvanáctka“ 
překvapivě obsahuje jen 4,4 % alkoholu. 
Je to proto, že plzeňští sládci nenecháva-
jí prokvasit (a tedy přeměnit na alkohol) 
celý extrakt. Neprokvašený zbytek však 
pivu dodává právě onu typickou plnou 
chuť (viz kapitola Postup výroby piva). 

Od označování piva ve stupních se však 
v  posledních letech upustilo (důvody 
jsou obchodního rázu) a  nyní se použí-
vá nově zavedená norma (viz přehled  
na str. 11).

Rozdělení podle barvy
Podle zbarvení můžeme piva rozdělit na čtyři skupiny: 

D R U H Y  P I V AD R U H Y  P I V A

Víte, že…

V dobách, kdy neexistovalo výkonné a přesné 
chlazení, byl problém uhlídat správnou 
teplotu kvašení, jež má zásadní vliv 
na konečný produkt. Výsledkem tak bylo 
pokaždé pivo trochu jiné chuti. Dnes mají 
sládkové díky dokonalému chlazení celý 
kvasný proces perfektně pod kontrolou.

Světlá 
 vznikají ze světlého sladu sušeného při teplotě 80 až 90 °C

Tmavá 
 k jejich výrobě je použit tmavý bavorský či karamelový (případně barevný) slad pražený při teplotě 105 °C

Polotmavá 
 použity jsou světlý i tmavý slad

Řezaná 
 toto pivo vznikne vlastně až ve chvíli čepování do sklenice, kdy se smísí světlé pivo s tmavým. Lidově „řízek“.

Tři druhy sladu: světlý plzeňský, hnědý karamelový, vpravo tmavý pražený ječmen.

Dokonale natočený „řízek“
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PIVNÍ STYLY

Jak bylo již uvedeno dříve, základním kritériem pro odlišení jednotlivých druhů piva 
je použitá výrobní technologie – tj. druh kvašení – spodní, svrchní nebo spon-
tánní. Čím se tyto druhy kvašení liší, bylo popsáno v kapitole o druzích piva, a nyní se 
pojďme podrobněji podívat, jaká piva tím kterým typem kvašení mohou vzniknout.

PIVA SVRCHNĚ KVAŠENÁ

Piva skupiny ALE
APA (American Pale Ale)

Pivo velmi dobře pitelné, zpravidla 
osvěžující chmelové chuti. Barva piva je 
zlatá či lehce měděná. Využití americ-
kých aromatických chmelů dodává pivu 
široké spektrum aromat a vůní. Časté je 
aroma květin, citrusů a  tropického ovo-
ce. Piva druhu APA mají zpravidla střední 
až vyšší říz a  mírnější tělo, které dává 
vyniknout chmelovému profilu.

IPA (India Pale Ale)
Pivo středního těla se středním až vyšším 

řízem. Podobně jako v případě stylu APA 
je barva piva středně zlatá až lehce na-
červenalá. Na rozdíl do stylu APA je pivo 
silnější stupňovitosti a  velmi výrazného 
chmelového aroma a hořkosti. Významný 
podíl amerických chmelů použitých nejen 
pro dodání hořkosti a aromatu vytváří ši-
roké spektrum velmi intenzivních chutí od 
květinové a ovocné, přes citrusovou až po 
tóny pryskyřice. Závěr je díky hlubokému 
prokvašení hořký a suchý. 

Black IPA
Černé pivo stylu IPA se vyznačuje, po-

dobně jako světlá varianta výrazným 
chmelovým profilem. K tomuto se ještě 
přidává zpravidla vyšší obsah alkoholu 
a  výraznější karamelové, pražené, příp. 
kávové tóny v chuti. Klíčovým aspektem 
stylu je však pitelnost, která by měla být 
na velmi vysoké úrovni.  V některých va-
riantách se projevuje vyšší hřejivost a al-
koholovost, která však není vyžadována.

English IPA
Varianta druhu IPA z  Anglie se vyzna-

čuje, podobně jako americké provedení, 
vysokým stupněm chmelení. To je však 
provedeno odrůdami anglického chme-

lu, které se vyznačují umírněnějším aro-
matem. V  chuti piva tak více vystupuje 
hořkost, sladovost, chuť sušenek, příp. 
karamelu. Říz piva je obvykle nižší, do-
jezd zpravidla velmi suchý. Celkový do-
jem je spíše umírněnější. 

British Bitter
Klasický Bitter se vyznačuje vysokou 

pitelností, která je stěžejním aspektem 
tohoto stylu. Dalším specifikem je vel-
mi útlé tělo a  nízké nasycení. Běžná je 
i  velmi nízká stupňovitost (maximálně  
10 %). Chuťový profil je chlebnatý, su-
šenkový či velmi lehce pražený. Chme-
lové aroma je spíše nižší, vyšší je však 
chmelová hořkost. 

Belgické ALE
Pivo dobře srovnatelné s anglickým pi-

vem typu ALE, na rozdíl od kterého má 
belgický ALE širší spektrum využitých 
sladů a  zpravidla také výraznější chuť 
danou kmenem použitých kvasinek. Sla-
dovost piva je střední, znatelné mají být 
tóny sušenek, lehké praženosti či medu. 
Ovocné aroma pocházející ze chmelu je 
taktéž patrné. Barva piva je spíše po-
lotmavá, resp. měděná.

Dubbel
Pivo ze skupiny trapistických klášterních 

piv. Pivo je silné co do extraktu se silným 
sladovým aromatem a sladkostí. Znatelné 
jsou tóny čokolády, karamel. Naopak se 
v tomto pivu neobjevují tóny praženosti. 
Sladkou chuť obvykle doplňují ovocné 
estery pocházející z  kvašení (chuť ovoce, 
rozinek či švestek). Barva piva je jantarová 
až tmavě měděná. Podíl alkoholu se po-
hybuje mezi 6 až 7,5 %.

P I V N Í  S T Y L Y P I V N Í  S T Y L Y
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Tripel 
Světlé velmi silné a  řízné pivo s  obsa-

hem alkoholu mezi 7,5  a  9,5  %. Chuť 
je zpravidla sladká, příjemně sladová 
s výraznou hořkostí. V chuti se dále ob-
jevuje, přirozeně, chuť alkoholová, která 
se snoubí též s chutí kořeněnou, kvasni-
covou a ovocnou. 

Pšeničná piva
Witbier 

Lehké osvěžující pivo s přídavkem pše-
nice a  vysokým řízem. Barva je světle 
žlutá, kalná. Chuť piva je sladká, koře-
něná (obvyklý je především koriandr), 
a  zpravidla výrazněji ovocně esterová. 
Specifikem při výrobě piva Witbier je 
použití nesladovaného pšeničného zrna. 
Tím se tento styl liší od stylu Weissbier, 
ve kterém je využit pšeničný slad. Patrně 
nejznámějším zástupcem tohoto stylu je 
pivo Hoegaarden.

Weissbier 
Zpravidla velmi lehce tmavší, ale o nic 

méně chutně osvěžující a řízné pivo jako 
Wit. Pšeničná piva jsou silně sycená s bo-
hatou pěnou a suchým závěrem. V chuti 
je typické výraznější zastoupení esterů 
(především banánová chuť). Obvyklé je 

nepříliš silné (až slabé) chmelení, kte-
ré právě dává vyniknout esterové vůni 
a chuti produkované v průběhu kvasné-
ho procesu. 

Dunkel Weizen 
Tmavé pšeničné pivo je variantou světlé-

ho Weissbieru. K variaci chutí, vůní a pro-
filu zmíněného výše se přidávají tóny 
praženosti a  karamelu, které pocházejí 
z tmavých sladů. Barva je od měděné až 
po výrazně mahagonově hnědou. Podob-
ně jako světlé pšeničné pivo i zde je patrné 
velmi jemné chmelení a vysoký říz. 

Weizenbock 
Weizenbock je výrazně silné pivo za-

ložené na pšeničném sladu. V  chuti se 
kombinuje profil pšeničného piva, tedy 
ovocnost a  esterovost spolu s  hřejivou 
sladovostí a  chlebnatostí, která vyplývá 
ze síly piva. Obsah alkoholu je obvykle 
6,5 až 9 %, což jsou hodnoty, které z ob-
vykle polotmavého až tmavého piva děla-
jí pivo typicky vhodné pro chladné večery. 
V  chuti jsou vedle esterů přítomny tóny 
obilné a karamelové. V aromatu se obje-
vují vedle banánové vůně i vůně tmavého 
ovoce – rozinek, švestek či hroznů.

P I V N Í  S T Y L Y

Další svrchně kvašená piva
Porter

Tmavě hnědé pivo mírně pražené chuti 
a  hořkosti. Často doplněno tóny kara-
melu, sladovosti, kávy či oříšků. Naopak 
nežádoucí je ovocné aroma. Tento styl, 
původem z  Anglie, má obvykle nižší 
stupňovitost, říz i  hořkost. Obsah alko-
holu se pohybuje od 4 do 5,4 %. 

Baltic Porter
Výrazné tmavé pivo. Barva se pohybu-

je od tmavě měděné po tmavě hnědou. 
V  aromatu se objevuje výrazná sladová 
sladkost, oříškové tóny, karamel a  léko-
řice. Díky kvašení často vystupují i estery 
připomínající vůni švestek, rozinek nebo 
třešní, díky čemuž může konzument 
pozorovat jistou mírnou spojitost s port-
ským vínem. Díky vyšší stupňovitosti 
a obsahu alkoholu (zpravidla mezi 6,5 až 
9,5 %) a nižšímu řízu můžeme v závěru 
doušku cítit i alkoholovou chuť. 

Irský stout
Temně černé pivo s  velmi výrazně pra-

ženým aromatem, nezřídka připomínající 
kávu. V  chuti jsou přítomny též karame-
lové a  čokoládové tóny. Díky vysokému 
stupni prokvašení (někdy je styl též nazý-
ván Dry stout) je závěr doušku často suchý, 

až nakyslý. Hořkost je střední až vyšší. Nižší 
je ale zpravidla stupňovitost (9–11 %) 
a podíl alkoholu (4 až 4,5 %). Velmi zná-
mým zástupcem je pivo značky Guiness. 

Imperial stout
Někdy též Russian Imperial stout, podle 

tradičního místa konzumace tohoto piva, 
původně vařeného v Anglii za účelem ex-
portu do Ruska a  Pobaltí. Pivo je „velké“ 
ve všech směrech – pivo výrazně tmavé, 
silné, s vysokým obsahem alkoholu (8 až 
12 %) a s výraznou chutí, ve které domi-
nuje praženost či tóny připáleného sladu 
a kávy. Na rozdíl od ostatních podobných 
piv jsou často přítomny i  ovocné tóny. 
Dozvuk je sladce alkoholový. Podmínkou 
dobré pitelnosti je harmonie jednotlivých 
chutí, které spolu nutně musí dobře sply-
nut. Díky určité netradičnosti až exkluzi-
vitě tohoto stylu (což je mimo jiné dáno 
náročnější výrobou spojenou s  dlouhou 
dobou ležení) je Imperial Stout často mo-
difikován nejen použitým chmelem, ale 
též kořením, ležením v dřevěných sudech 
(nebo na dřevěných chipsech), přídavkem 
kávy nebo kakaa atp. Tyto postupy dávají 
prostor pro velmi široké kombinace chutí, 
aromat a dojmů.

P I V N Í  S T Y L Y
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PIVA SPODNĚ KVAŠENÁ

Ležák
U nám dobře známých a v širokém množ-

ství konzumovaných ležáků je v úvodu ka-
tegorizace nutné upozornit na důležitou 
skutečnost, kterou je rozdělení piv v České 
republice podle zákonných norem, která 
není v souladu s běžným rozdělením piv-
ních stylů. Česká legislativa rozděluje piva 
podle stupňovitosti na výčepní, ležáky 
a speciální. Podle rozdělení pivních stylů 
je však i  námi označované pivo výčepní 
svým druhem ležák (jen se stupňovitostí 
na spodní hranici spektra). 

Ležák českého typu 
Standardní český ležák nižší stupňo-

vitosti (dle národního označení výčepní 
pivo) se vyznačuje spíše lehkou tělnatos-
tí spojenou s  osvěžující, avšak neobtě-
žující hořkostí národních odrůd chmele. 
Aroma je sladové, chmelové, chuť chleb-
natá s  chmelovým závěrem. Typicky je 
přítomný diacetyl, který se projevuje 
máslovou pachutí. V  českém ležáku je 
jeho přítomnost běžná a tolerovaná, le-
žáky z  jiných zemí jej nemají, což může 
v  tuzemském konzumentovi vyvolávat 
pocit slabšího, méně výrazného těla.

U ležáků s vyšší stupňovitostí se proje-
vuje celkově bohatší dojem z konzuma-
ce. Výrazná je opět sladovost a  chme-
lovost. Při výrobě se dbá na harmonii 
a  sladěnost těchto chutí za účelem do-
sažení celkové kulatosti a  vysoké pitel-
nosti. 

Ležák vídeňského typu 
Na rozdíl od českého ležáku se ten ví-

deňský vyznačuje o něco vyšší sladovos-
tí, časté jsou i  tóny praženosti. Naopak 
nežádoucí je chuť karamelu. Vídeňský 
ležák má tmavší barvu než ležák český, 
tato se pohybuje zpravidla v  měděném 
spektru. V  chuti je znatelná spíše nižší 

hořkost, vysoký stupeň prokvašení s se-
bou pak přináší spíše suchý závěr douš-
ku. Říz piva je střední.

Märzen (Březňák) 
Název tohoto stylu je odvozen od obdo-

bí jeho vaření. Březňák se zpravidla vařil 
na konci pivovarské sezóny (v  březnu) 
a uložil se přes léto v ležáckém sklepě. Ke 
konzumaci docházelo v rámci tradičních 
podzimních oslav (nejznámější tohoto 
druhu je Oktoberfest).

Barva piva je od oranžové do tmavě 
měděné. Ve vůni i  chuti je bohatě za-
stoupena sladovost. Chmelová hořkost 
je střední, resp. spíše umírněná. Závěr 
doušku je zpravidla sušší a může v něm 
být detekována určitá alkoholovost, kte-
rá by však neměla být na obtíž konzuma-
ce či na překážku pitelnosti. 

Bock
Helles Bock 

Relativně silné pivo s obsahem alkoho-
lu od 6,3 do 7,4 %. Barva je tmavě zlatá 
až světle jantarová. Vůně je silně sladově 
sladká, často s lehkou pražeností. Ome-
zené je aroma chmelu. Chuť je výrazně 
sladově sladká, podobně jako vůně. Zá-
věr doušku může být, s ohledem na sílu 
piva, příjemně hřejivě alkoholový. 

Dopplebock 
Velmi silný, bohatý a sladový ležák. Může 

být ve světlé i tmavší variantě. U tmavých 
variant poměrně přirozeně akcentuje prá-
vě sladovost či tóny praženosti nebo čoko-
lády. Naopak světlá verze je zpravidla mír-
ně chmelově intenzivnější a v závěru sušší. 
Hořkost i říz piva je zpravidla nižší. Vyšší je 
ale stupňovitost (od 18 % výše) a  obsah 
alkoholu, který se pohybuje od 7 do 10 %. 
Obvyklé jsou právě vyšší hodnoty. 

SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA

Popsat typické vlastnosti spontánně 
kvašeného piva je poměrně obtížné, 
neboť právě spontánnost velmi důležité 
výrobní fáze – hlavního kvašení – dává 
výslednému pivu vždy originální chuť. 
Patrně nejvýznamnější produkční loka-
litou těchto piv jsou země Beneluxu 
a  severní Francie, kde se piva tohoto 
druhu vaří od podzimu do jara (v  létě 
by vlivem vysokých teplot mohlo dojít ke 
vzniku nežádoucích pachutí). Nejznáměj-
ším druhem spontánně kvašených piv 
je tzv. Lambic. Pivo je charakteristicky 
kyselé a svou chutí připomíná spíše bílé 
víno nebo Vermut. Obecně jsou tato piva 
velmi málo sycena oxidem uhličitým. 

V  chuti jsou patrné ovocné tóny. Výroba 
trvá, v závislosti na aktivitě kvasinek, až 
několik měsíců. Další druhem je tzv. Gu-
euze, což je pivo vzniklé smícháním (ře-
záním) již odleželého lambicu s mladým 
lambicem zhruba v  poměru 1:1. Vzniklé 
pivo svou chutí připomíná burčák. Pro 
českého konzumenta budou možná zná-
mé varianty Kriek, Frambozen nebo 
Faro. Kriek je varianta lambicu, do které-
ho jsou přidány třešně či višně. V případě 
Frambozenu jsou do piva přidány maliny. 
Faro je sladká varianta lambicu. Sladkost 
činí jinak kyselé pivo přeci jen o něco chu-
ťově akceptovatelnější. Stejného výsled-
ku je dosaženo právě i přidáním ovoce.

P I V N Í  S T Y L Y P I V N Í  S T Y L Y
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Středověký pivovar

HISTORIE PIVA

Výroba piva má velmi dlouhou tradici, 
údajně snad až deset tisíc let, a pivo tak 
patří k  nejstarším nápojům vůbec. Sa-
mozřejmě asi nelze srovnávat pivo tehdy 
a  dnes. Je možné, že současné pivo má 
s  tím původním jen málo společného. 

Jisté je, že proces výroby piva je natolik 
komplikovaný, že je evidentní, že základ 
piva musel být objeven (či vynalezen) 
spíše náhodou. Pravděpodobně k  tomu 
došlo v Mezopotámii, mezi řekami Eufrat 
a  Tigris. Tam odtud ostatně pochází 

Klínové písmo Chammurapiho zákoníku.

více podnětů, které zásadně ovlivnily  
evropskou civilizaci. Jak bylo řečeno, při 
objevu piva musel hrát velkou roli prvek 
náhody, kdy nějaký odvážlivec (nebo 
spíše zoufalec) ochutnal zkvašenou obil-
nou kaši (či něco podobného vyrobeného 
z  obilí). Jak to chutnalo, je otázka, jisté 
však je, že záhy zjistil, že se cítí „tak ně-
jak lépe“, bezstarostněji, spokojeněji. 
K tomuto objevu možná došlo nezávisle 
v různých částech světa a v různých do-
bách, ale prazáklad dnešních ležáků byl 
na světě. Od té chvíle se obilí už nechá-

valo kvasit cíleně, nápoj se nepochybně 
dále vylepšoval, „ladil“, až vzniklo cosi 
označované (starými Sumery) jako kaš. 
K  průzračnosti dnešního „tekutého zla-
ta“ měl kaš asi hodně daleko, byl silně 
zakalený, ale chutnal a  jeho obliba 
vzrůstala. I  tehdy se už jednalo o hořký 
nápoj, ale nikoli díky chmelu – hořkosti 
se dosahovalo přidáním různých bylin, 
mj. hořčice či sladu praženého v popelu. 
Písemné doklady o těchto postupech po-
cházejí z doby 4 000 let př. n. l. 

Jinou písemnou zmínku o pivu najdeme 
v zákoníku babylónského krále Cham-

murappiho. Zákoník, který byl vydán 
zřejmě již v 17. století př. n. l. (a patří tak 
k  nejstarším zákoníkům na světě), upra-
vuje mimo jiné pravidla pro čepování 
piva, ošetřování piva, jeho kvalitu apod. 
Např. ředění piva vodou se zakazuje pod 
hrozbou trestu utopení nepoctivého vý-
čepního v sudu – až takové vážnosti se 
pivo už tenkrát těšilo. 

V  15. století přišel další důležitý 
milník v  historii piva – začal se do něj 
přidávat coby „koření“ chmel a  pivo 
tak získalo svou charakteristickou hoř-

kost. Ovšem netýkalo se to dosud všech 
druhů piva, jen některých. Ty byly od 
té doby nazývány jako beer (naopak 
nechmelené druhy nesly označení „ale“). 
Nicméně chmelené druhy piva si zís-
kávaly čím dále větší oblibu a  počínaje  
18. stoletím je již chmeleno veškeré pivo. 
Chmel se tak stává při výrobě piva nepo-
stradatelnou surovinou a  poptávka po 
něm stoupá. 

Zásadní pokrok v  pivovarnictví přine-
sl objev francouzského mikrobiologa 
Louise Pasteura (1822–1895), který 
zjistil, že kvasinky jsou ve skutečnosti 

Louis Pasteur (1822–1895) dal lidstvu nejen 
vakcínu proti vzteklině (mimo jiné), ale jeho 
objev pomohl i pivovarnictví.

H I S T O R I E  P I V A
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živé mikroorganizmy, které se mno-
ží pučením (nepohlavně), čímž jejich 
množství exponenciálně narůstá. Mají 
na svědomí anaerobní proces (děj pro-
bíhající bez přístupu vzduchu), při němž 
přeměňují glukózu obsaženou v mladině 
na etylalkohol a oxid uhličitý. Postupně 
byly vyšlechtěny různé druhy kvasinek 
a proces kvašení tak mohl začít být řízen. 
Dosud totiž kvašení probíhalo spontán-
ně, divoce.

Než roku 1876 vynalezl německý vědec 
Carl von Linde (1842–1934) princip 
strojního chlazení neboli lednici, řešila 
se nutnost zajištění nízkých teplot pro 
spodní kvašení a  zrání piva ve sklepích 
pomocí tzv. ledování. Oč šlo? V zimě, za 
silných mrazů, se z hladiny řek a rybníků 
těžil led – pomocí seker nebo dlouhých 
pil se nařezaly ledové kvádry, které se 
následně pomocí háků vytahaly z vody, 
naložily na vůz a  odvezly do sklepa 
pivovaru. Byl-li sklep dobře izolován, 
zásoba ledu zde vydržela až do další 
zimy, při příhodných podmínkách i déle. 

Z pivovaru se menší kusy ledu rozvážely 
také do jednotlivých hostinců. V  letech 
1910 až 1911 byl v Praze v Braníku po-
staven velký areál sloužící pro usklad-
nění přírodního ledu, secesní Branické 
ledárny. Samotná hala fungující jako 
obří lednice měla plochu 2 300 m2 a zdi 
silné (u země) až 2,5 metru a  izolované 
korkem. Přemisťování ledu z  Vltavy do 
budovy usnadňovala uměle vyhloubená 
zátoka na pravém břehu řeky, existující 
dodnes.

Víte, že…

Historická metoda spontánního kvašení 
piva se používá i v současnosti, jde však 
o velmi náročnou technologii, jelikož 
vytvořit správnou mikroflóru, tedy vhodné 
prostředí pro kvašení, trvá i řadu let.

H I S T O R I E  P I V A

HISTORIE PIVA U NÁS
Pivu v  našich zemích a  samozřejmě 

i  jinde v  Evropě přál středověk. Ne-
byl tedy určitě (i  díky pivu) tak tem-
ný, jak se všeobecně soudí. V  tomto 
období dochází k  zakládání pivovarů 
především v  rámci klášterů. V  Če-
chách byl tím úplně nejstarším klášter-
ním pivovarem ten v  Břevnovském 
klášteře v  Praze. Vznikl zřejmě již 
brzy po založení kláštera (r. 993) coby 
součást jeho hospodářského zázemí.  
Nepřímo je pivovar písemně doložen 
v  polovině 13. století. Na jeho tradici 
dnes navazuje Břevnovský klášterní pi-
vovar sv. Vojtěcha (viz dále v  přehledu 
pivovarů). Pivo však v  Čechách nevařili 
jen mniši za zdmi řeholních domů, ale 
díky privilegiím udělovaných králem se 
touto bohulibou činností mohla zabývat 
i královská města, resp. tamní měšťa-
né. Když už jsme zmínili královská pri-
vilegia, připomeňme si, že kromě práva 
pivo vařit (tzv. právo várečné) existova-
lo také důležité právo mílové. To zaru-
čovalo řemeslníkům sdruženým v cechu 

Břevnovský klášter v Praze. Za jeho zdmi vznikl údajně první pivovar v Čechách.

(v našem případě v cechu pivovarnickém) 
právo vařit pivo nejen uvnitř městských 
hradeb, ale také jim poskytovalo jakousi 
monopolní výhodu, neboť zakazova-
lo konkurenci zakládat další pivovary 
v  okruhu jedné míle (velikost tehdejší 
míle kolísala mezi cca 7 až 12 km) okolo 
města. Takové výhody měšťanů se přiro-
zeně vůbec nelíbily šlechtě a  sedlákům 
v  okolí, kteří by také rádi prodávali ve 
městech své pivo, a docházelo tak záko-
nitě ke sporům. Ale to už je samozřejmě 
jiná kapitola.

První pivovary u nás byly zakládány 
v rámci klášterů.
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O tom, že pivo nedávalo spát ani velkým 
osobnostem své doby, svědčí třeba to, že 
Tadeáš Hájek z  Hájku (1525–1600), 
významný astronom (spolupracovník Ty-
chonův) a  osobní lékař císaře Rudolfa II., 
neváhal věnovat čas a  energii sepsání 
učeného pojednání věnovanému právě 
pivu. Studii nazval De cerevisia eiusque 
conficiendi ratione, 
natura, viribus et 
facultatibus (O  pivu, 
způsobech jeho pří-
pravy, jeho podstatě, 
silách a  účincích, 
1554). Hájek totiž 
přeložil do češtiny 
proslulý Mattioliho 
herbář, přičemž dále 
podrobně rozvedl 
kapitolu věnovanou 
jedné důležité bylině 
– chmelu. Odtud už 
nebylo daleko k  pivo-
varnictví. Vzniklo tak 
vůbec první vědecké 
pojednání o  pivu vy-
dané u  nás a  dokonce možná na celém 
světě. Autor se v  něm podrobně věnuje 
nejen samotné výrobě piva, ale i  jeho 

vlivu na lidský organizmus. 
České země se do dějin pivovarnictví 

znovu zapsaly nesmazatelně roku 1842, 
kdy byla v  plzeňském Měšťanském 
pivovaru uvařena první várka tzv. 
spodně kvašeného ležáku do té doby 
nevídané chuti. Ten se brzy stal vzorem 
a  prototypem nového druhu piva na-

podobovaného na 
celém světě. Otáz-
kou dodnes zůstává, 
jestli se tehdy v Plzni 
onen zázrak podařil 
díky náhodě, omylu, 
či byl výsledkem zra-
lé úvahy a  předem 
důkladně promyšle-
ného experimentu. 
Na tom už dnes ale 
nesejde.

Čechům patří i  jiný 
historický primát: 
v  pražském pi-
vovaru U  Fleků 
v  Křemencově ulici 
na Novém Městě 

pražském se vaří pivo nepřetržitě již od 
roku 1499 (!), tedy od doby panování 
Vladislava Jagelonského. To je tradice, 

Plzeňský Měšťanský pivovar na staré pohlednici. Rok (přibližně) 1930.

Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600).
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jakou bychom asi marně hledali jinde 
u nás i v celé střední Evropě. Břevnovský 
pivovar, zmíněný v úvodu této kapitoly, 
vznikl sice mnohem dříve, ale fungoval 
pouze do časů husitských válek, pak 
byla výroba na dlouhá staletí přerušena. 
Pivovar U  Fleků funguje zároveň jako 
muzeum, v  němž můžete onu dlouhou 
historii vaření zdejšího piva poznat na 
vlastní oči.

Posezení ve stínu kaštanů v zahradní restauraci U Fleků.

Víte, že…

Historickým paradoxem je, že sládek Josef 
Groll (1813–1887), který dnes již „klasické“ 
české pivo v Plzni jako první uvařil, byl Němec, 
jehož si Plzeňští dovezli z Bavorska. Zpočátku 
byly snahy zástupců dokončovaného plzeňského 
pivovaru získat tohoto odborníka marné, neboť 
Groll  požadoval velmi vysoký plat, ale v Plzni 
nakonec na jeho podmínky kývli. A vyplatilo 
se. Po třech letech, po vypršení smlouvy, se 
však Groll přesto vrátil zpět domů do Bavorska 
(příčinou prý byla zejména jeho komplikovaná 
povaha). V jeho rodném město Vilshofen an 
der Donau nedaleko za česko-bavorskými 
hranicemi se dodnes vaří pivo plzeňského typu, 
prodávané v lahvích pod názvem Josef Groll Pils.

Charakteristické hodiny s písmeny místo 
číslic nad vchodem do zřejmě nejvyhlášeněj-
ší pivnice v Praze.
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Jde o to, „aby více lidí pilo méně piva,  
než aby naopak méně lidí pilo více piva“.

Kde je pivo, tam je veselo. A protože platí, že veselá mysl je půl zdraví, přinejmenším o jednom 
blahodárném účinku piva na lidský organizmus není pochyb.

PIVO A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Nejrozšířenější česká lež prý zní „jdeme 
na jedno“. Ano, jen opravdu výjimečně 
se konzumace piva omezí na jedinou 
sklenici. A ti Češi, kteří nevládnou němči-
nou, přesto obvykle ovládají přinejmen-
ším jednu větu, s níž se na západ od nás 
neztratí: „Noch ein Bier, bitte.“ Takřka se 
dá říci, že dva půllitry jsou pro našince 
jakýmsi nepsaným minimem. Jsou tedy 

dvě piva (myšleno 1  litr nápoje) moc, 
nebo málo? A co v tom případě tři, čtyři, 
i více půllitrů? Zastánci piva (často nekri-
ticky) tvrdí, že pivo lidskému organizmu 
výhradně prospívá. Jako u všeho, ani zde 
se nejspíš nedopátráme jednoznačné 
pravdy, zřejmě však platí, že UMÍRNĚNÁ 
(význam tohoto zásadního pojmu bude 
vysvětlen dále) konzumace piva určité 
pozitivní účinky na náš organizmus má. 
Ať už jde o  jeho nesporný vliv na dob-
ré trávení – jednak díky chmelu, kte-
rý podporuje tvorbu trávicích enzymů 
a také díky schopnosti snižovat kyselost 
žaludku. O  tom se běžně přesvědčuje-
me, když tučná a  těžká jídla zapíjíme 
intuitivně právě pivem – stěží si v  této 
souvislosti představit jiný, neřku-li slad-
ký nápoj. Všeobecně se také ví, že pivo je 
(díky pivovarským kvasnicím) bohatým 
zdrojem vitamínů řady B (obzvláště, 
jde-li o  piva nefiltrovaná a  kvasnicová). 
Dále se uvádí, že pivo obsahuje důležité 
antioxidanty, také prý snižuje ukládá-
ní cholesterolu v  cévách atd. atd. Jako 
každý alkohol způsobuje pivo dilataci 
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(rozšíření) cév, větší průtok krve a  tedy 
snižuje tlak krevní. Je tedy možné (ov-
šem bez záruky) říci, že pití piva je účin-
nou (a zároveň příjemnou) prevencí proti 
infarktu myokardu, mrtvici a podobným 
civilizačním vymoženostem. Opět je ale 
nutno zdůraznit, že vše výše uvedené 
se týká umírněné, přiměřené kon-
zumace piva. Co to v  praxi znamená? 
Odborné prameny se poměrně dobře 
shodují na tom, že je to takové množství 
alkoholu, které odpovídá dvěma velkým 
pivům v  případě mužů, a  dvou, ovšem 
„malých“ piv, u žen denně. Je tedy mož-
né, že skutečně platí „jedno pivo je lepší 
než žádné pivo, dvě piva jsou lepší než 
jedno pivo, ale čtyři piva nejsou dvakrát 
tak prospěšná jako piva dvě“. V žádném 
případě se u  piva (a  alkoholu obecně) 
není dobré řídit onou známou Žižkovou 
výzvou „…na množství nehleďte“.

Pivo samo o sobě není příliš kalorické, ale (bohužel) podporuje chuť k jídlu…

Prokazatelné příznivé zdravotní účinky piva

• Pivo je bohatým zdrojem vitamínů řady B (platí 
zejména v případě piv nefiltrovaných a kvasnicových). 

• Obsahuje důležité antioxidanty (látky omezující 
aktivitu kyslíkových radikálů).

• Snižuje ukládání cholesterolu v cévách.

• Způsobuje (jako každý alkohol) dilataci (rozšíření) 
cév, větší průtok krve a tedy snižuje tlak krevní.

Víte, že…

Pivovarské kvasnice bývají označovány 
jako „bio léčivo 21. století“. Jsou unikátním 
zdrojem celého spektra B-vitamínů (B1, 
B2, B3, B6, B9, B12 i vzácné B15) a bílkovin 
(rostlinného původu). Uplatňují se proti 
stresu a únavě, působí příznivě na pleť, 
vlasy a nehty, napomáhají zdravému 
trávení. A není nutné je konzumovat 
pouze v pivu, lze je koupit také sušené.
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PIVO V (ČESKÉM) UMĚNÍ

Pivo je fenomén, který se nemohl 
(a  nemůže) vyhnout ani takovým ob-
lastem lidské činnosti, jakou je umění 
a  kultura. Ať už coby inspirace umělců, 
anebo jako téma hodné uměleckého 
ztvárnění. Nejspíše se však obě tyto úlo-
hy piva vzájemně prolínají a  do-
plňují – pivo je zároveň 
múzou i  opěvovaným 
objektem. Nejčas-
těji se toto téma 
vyskytuje přiro-
zeně v  literatuře. 
V  povědomí české 
veřejnosti je s pivem 
(potažmo s  alkoho-
lem) spojeno literární 
dílo Jaroslava Haška 
(1883–1923). Či spíše 
Haškův život. Hašek 
psal o pivu a psal i za 
pivo. Často doslova. 
Za dva půllitry napsal 
u stolu v rušném pro-
středí hospody povídku. To však vůbec 
nic neubírá na kvalitě Haškova díla. Laik 
ho možná považuje za tuláka, bohéma, 
hospodského zahaleče a  jen jaksi na 
okraj autora pokleslého (tj. humoristic-

kého) žánru, humoru tzv. hospodského 
a odpovídajícího svou úrovní době před 
sto lety. Srandista a opilec. Nic není dále 
od pravdy! Jaroslav Hašek byl spisovate-
lem bez přehánění geniálním, píšícím 
vytříbeným, moderním jazykem. Vzdě-

laný člověk s  obrovským rozhle-
dem, samozřejmě velký 

fabulátor a mystifiká-
tor, ironik, zároveň 

však spisovatel 
s  velkým soci-
álním cítěním. 

Pivo (alkohol) mu 
nepochybně bylo 

velkou inspirací, ale 
bohužel i  zhoubou, 
zemřel v  nedožitých 
40 letech… 

„Zbavit se náklon-
nosti k alkoholu, kte-
rou získal na svých 
toulkách, vyžadovalo 
obrovskou vůli, které 

se Haškovi mnohdy nedostávalo. Poprvé 
se o to pokusil v roce 1911. Šlo o vážnou 
životní krizi. Pro domnělý (či opravdo-
vý?) pokus o sebevraždu byl dopraven do 
ústavu pro choromyslné v Kateřinské ulici.  

„Host jako host. Pro nás živnostníky 
neplatí žádná politika. Zaplať si 

pivo a seď v hospodě a žvaň si, co 
chceš.“ (výrok hostinského Palivce 
z Haškova románu Osudy dobrého 

vojáka Švejka za světové války).

Jaroslav Hašek (druhý zprava resp. třetí zleva), ten v klobouku.

P I V O  V  ( Č E S K É M )  U M Ě N Í

Do léčebného protokolu uvedl, že chce 
pobýt v  ústavu ještě déle, aby odvykl 
pití alkoholu. Zřejmě mu tento mané-
vr nevyšel, ačkoliv do protokolu přiznal, 
že vypije až 35 piv denně!“ (Radko Pytlík, 
Toulavé house)

Bohumil Hrabal
Když v lednu roku 1994 navštívil Prahu 

americký prezident Bill Clinton, jeho 
kroky vedly (v  doprovodu prezidenta 
Václava Havla) mimo jiné do jedné 
z pražských pivnic – do pivnice U Zlaté-
ho tygra v Husově ulici. Důvodem jejich 
návštěvy ale nebyla jen ochutnávka 
českého piva. U  Zlatého tygra sedával 
(a  i  ten den seděl) zdejší nejslavnější 
štamgast, spisovatel Bohumil Hrabal 
(1914–1997), již za svého života klasik 
české literatury, prozaik, který vlastně 
svým způsobem navázal na dílo Jaro-
slava Haška. K  Tygrovi chodíval tento 
vystudovaný právník pravidelně, za kaž-
dého počasí, v každé náladě, svými zády 
zde za léta vyleštil dřevěné obložení zdi. 
Tady čerpal inspiraci obklopen svými 
přáteli a  obdivovateli. Ten den se mezi 
ně zařadil i  nejmocnější muž planety. 
Hrabal tak vlastně přijal oba prezidenty 
ve svém „úřadě“. I to je důkaz, jaké úctě 
se u nás dobré pivo a prostředí vyhlášené 
pivnice těšilo (a věřme, že stále těší).

„Menší větrná smršť právě k nám zahnala 
oblak prachu, jemný písek dráždil nosní 
sliznice. Přítel Kuděj kýchl. „To je zdravé,“ 
nadšeně volal Drvota, „každým takovým 
kýchnutím jako když všechno z člověka 

spadne, teď už budeme v lese a půjdeme 
velmi pohodlnou cestou. Na kolikpak jste 
otrénováni?“„Na dvacet,“ odpověděl Ku-

děj. (Jak později se vysvětlilo, byla to velmi 
osudná mýlka. Drvota mínil kilometry 
a Kuděj piva). „Když už snesete dvacet, 

tak vydržíte třebas čtyřicet,“ dobromyslně 
mínil Drvota, zatímco jsme vnikli do 

zalesněného vrchu. 

(Jaroslav Hašek, povídka Český Baedeker)

Václav Havel, Bill Clinton a Madeleine Albrightová v roce 1994 v pivnici U Zlatého tygra.
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„…třicet pět let mačkám zelený  
a červený knoflík mého presu, třicet pět 
let ale i piju džbány piva nikoliv pro pití, 

já mám hrůzu z opilců, já piju, abych 
napomáhal myšlení, abych se líp dostal do 

samotného srdce textů, protože to, co já čtu, 
to není ani pro zábavu, ani abych si ukrátil 

dlouhou chvíli, nebo dokonce abych líp 
usnul, já, který žiji v zemi, ve které patnáct 
generací umí číst a psát, já piju, abych ze 

čtení už nikdy nemohl spát, abych ze čtení 
dostal třasavku, protože já sdílím s Hegelem 

ten názor, že ušlechtilý člověk je málo 
šlechticem a zločinec málo vrahem. …“

 „Tak za jediný měsíc průměrně slisuji dva-
cet metráků knížek, ale abych našel sílu k té 

mé bohumilé práci, tak za těch třicet pět 
let jsem vypil tolik piva, že by z toho ležáku 
byl padesátimetrový plavecký bazén, sady 

sádek na vánoční kapry.“

(Bohumil Hrabal, Příliš hlučná samota).

Pivo se samozřejmě neobjevuje jen v literatuře: neodolatelným způsobem se podařilo oslavit 
zlatavý nápoj (a dobré jídlo) režisérovi Jiřímu Menzelovi ve filmu Postřižiny (1980). Není náhodou, 
že autorem literární předlohy byl právě Bohumil Hrabal. Film se natáčel v autentickém prostředí 
pivovaru v Dalešicích (viz foto). V Postřižinách je mj. hezky zachycena starost správce pivovaru 
o kvalitu piva. Viz kapitola „Jak se čepuje pivo“.

Bohumil Hrabal ve své oblíbené pivnici
U Zlatého tygra, rok 1988.

J A K  S E  Č E P U J E  P I V O

JAK SE ČEPUJE PIVO

Zdánlivě jednoduchá otázka, ale věřte, 
že správně načepovat (nikoli natočit) 
sklenici nebo půllitr piva je téměř umění. 
Však se taky v této disciplíně pořádá do-
konce mistrovství světa (a  není asi pře-
kvapením, že čeští zástupci excelují). Není 
to však jen nějaké samoúčelné soutěžení 
– správným čepováním lze ovlivnit chuť, 
říz i teplotu piva (celkem prý až 8 růz-
ných parametrů). Z čehož plyne, že ne-
zodpovědný výčepní takhle může klidně 
poškodit pověst pivovaru. Jak praví stará 
moudrost, „sládek pivo vaří, ale pivo dělá 
hostinský“. Hezky to můžeme vidět např. 
ve slavném Menzelově filmu Postřižiny 
(1980): správce pivovaru Francin (Jiří 
Schmitzer) objíždí na motocyklu jednot-
livé hospody, které odebírají jeho pivo, 
a kontroluje, jak hostinští zlatavý nápoj 
ošetřují a podávají. Chronicky nedbalým 
výčepním pak nemilosrdně vypovídá 
smlouvu o dodávkách.

Ukázka čtyř způsobů,  
jimiž lze načepovat pivo do sklenice:

1) „hladinka“, 
2) „čochtan“, 
3) „šnyt“, 
4) „mlíko“
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Šnyt (Šnit)
Když hostinský dříve narazil nový sud, 

odtočil si rychle do sklenice na jeden 
zátah něco piva, aby mohl ochutnat, 
zda je várka v pořádku. A takto načepo-
vané pivo je vlastně to, co označujeme 
jako šnyt. Je to cosi mezi pivem malým 
a pivem „normálním“, jakési malé pivo 
ve velké sklenici. Velkou část objemu 
sklenice tak zabere pěna, proto ne-
lze říci, kolik piva takový šnyt vlastně 
obnáší. Nabízí se otázka, kdo z  hostů 
vlastně chce takovou neurčitou míru 
pít? Znalci. Znalci a fajnšmekři, kterým 
jde čistě o chuť nápoje, nikoli o množ-
ství. Řeklo by se, že stejným způsobem 

jim poslouží malé pivo, ovšem skutečný 
znalec si malé pivo nikdy nedá, neboť 
by se styděl vzít do ruky jiný než velký 
půllitr: 

„Piják piva, když se nechce napít, nýbrž 
toliko se zavlažit, nedá si třetinku, za 

niž by se jaksi před celým světem styděl, 
nýbrž šnyt.“ 

(Karel Čapek, 1936)

Šnyt je také možnost, jak zakončit kon-
zumaci piva jaksi pozvolna, nenásilně, 
kdy ještě jedno velké, „regulérní“ pivo 
by už bylo moc. Pak přichází čas pro šnyt. 

Zdá se, že i Karel Čapek pivu rozuměl.

J A K  S E  Č E P U J E  P I V O

Mlíko (nikoli „mléko“)
Jak lze z  označení vytušit, „mlíko“ při-

pomíná skutečně sklenici mléka – půllitr 
je plný bílé pěny (za předpokladu, že če-
povaná značka piva dokáže kvalitní, hus-
tou krémovou pěnu vytvořit). Výčepní na-
čepuje mlíko tím způsobem, že během 
napouštění lehce „škrtí“ kohout. Když 
se „mlíka“ napijete, budete překvapeni, 
neboť oproti očekávání ucítíte chuť piva, 
nejen pěny. Piva je ve sklenice v  tomto 
případě asi 0,2  až 0,3  litru. Jen chuť je 
trochu sladší a samozřejmě velmi jemná. 
I proto je tohle pivo oblíbené mezi žena-
mi (ovšem znalkyněmi).

Čochtan
Pravý opak „mlíka“ – ve sklenici nebo 

půllitru není ani stopy po pěně. Ovšem 
pozor! Nejde o  žádné „zvětralé“ pivo. 
Naopak – sklenice „čochtanu“ obsahuje 
nejvíc přírodního CO₂, takže při pití vní-
máte velmi sytou chuť. Musíte ho ale vy-
pít pokud možno rychle, neboť bez pěny, 

která jinak funguje jako jakási ochranná 
poklička proti úniku oxidu uhličitého 
hladinou ven, pivo rychle zvětrává.

Hladinka
„Klasický“, základní styl čepování piva 

do sklenice nebo půllitru. Tak si všichni 
představují načepované pivo – sklenice 
(půllitr) o  objemu 0,5  litru plná nápoje 
zlatavé barvy, nahoře s  bílou pěnou, 
která lehce vystupuje až nad okraj skle-
nice. Šikovný výčepní by měl umět tako-
vé pivo načepovat na jediný zátah, pak 
vznikne pivo, které má správnou teplo-
tu (7 °C) a správný říz. Bohužel ne vždy 
se to povede, často se pivo čepuje na dva 
i více pokusů, a znalec pak chuťový roz-
díl pozná. Předpokladem samozřejmě je 
(u  všech stylů čepování) perfektně vy-
pláchnutá a odmaštěná sklenice s dobře 
odkapanou vodou. Při čepování je třeba 
ji držet za spodní okraj, aby teplo ruky 
sklo nezahřívalo.
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Ve vyhlášených pivnicích není obvykle nutné se o kvalitu piva obávat.

JAK POZNAT DOBRÉ PIVO

Možná to bude pro někoho překvape-
ním, ale dobré (rozuměj dobře načepo-
vané) pivo lze poznat ještě dřív, než se 
jej napijete. Zkoumání začněte u pěny: 
ta musí připomínat tak trochu šlehač-
ku, a  to jak barvou (musí být bílá), tak 
konzistencí (bublinky tvořící pěnu musí 
být miniaturní, povrch musí být takřka 
hladký, bez větších „pórů“). A musí samo-
zřejmě „držet“ – klidně i několik minut. 

Pak se podívejte na „tekutinu“ pod 
pěnou: spatříte-li na stěnách sklenice 
bublinky, případně bublinky vystupují-
cí k hladině (tzv. řetízkování jako u šam-
paňského), je to chyba! Ovšem ne piva 
samotného, ale sklenice, která evident-
ně není dobře opláchnuta a  v  místech, 
kde zůstalo byť jen sebemenší zrnko 
nečistoty, vznikají bublinky. Samozřej-
mostí je čirý a průzračný obsah sklenice 
bez jakéhokoli zákalu či sedimentů 
(pokud nejde o  pivo kvasnicové!). Opak 
je známkou nečistých trubek, na což lze 
ve špatných hospodách skutečně čas od 
času ještě dnes narazit. V takovém přípa-
dě už není záhodno objednávat si další 
sklenici a je na čase změnit lokál. 

Nyní přistoupíme k degustaci, ale ještě 
než se napijeme, můžeme k  pivu při-
čichnout. Měli bychom cítit příjemnou 
vůni piva a chmele, u tmavých piv mů-
žeme cítit karamel, čokoládu nebo kávu. 
Naopak vůně nepříjemná, alkoholová 
či zatuchlá jsou známkou, že něco není 
v pořádku. 

Víte, že…

Bystrý a všímavý hostinský podle kroužků 
pozná, jak pivo hostům chutná – čím jich 
je méně, tím byla sklenice vypita na menší 
počet „zátahů“, což obvykle svědčí o tom, 
že pivo je dobré a hosté jej pijí s chutí.

J A K  P O Z N A T  D O B R É  P I V O

Nezbytné atributy správně natočeného českého piva:
1) hustá bílá pěna, 2) orosená sklenice (teplota 6-8 °C), 3) čirý obsah bez řetízkujících bublin

Jakmile něco piva upijeme a  hladina 
nápoje v půllitru klesne, na jeho stěnách 
by se měly začít tvořit kroužky – vždy 
v  místě, kde bylo pití přerušeno, takže 
hladina byla chvíli v kontaktu se sklem. 
Kroužky z pozůstatků pěny jsou opět do-
kladem dobře umyté sklenice. 

Co se chuti samotné týká, zde už je 
každá rada drahá a  záleží na zkušenos-
tech a  tedy na možnosti porovnávat. 
Ovšem zatuchlou chuť piva způsobenou 

nečistými trubkami pozná jistě každý. 
V souvislosti s chutí piva existuje spousta 
mýtů. Například, že světlejší barva piva 
znamená slabší, prázdnější chuť a  na-
opak – čím sytější, tmavší zabarvení, 
tím plnější a intenzivnější chuťový záži-
tek. Tato rovnice rozhodně neplatí, navíc 
sytější až tmavou barvu piva dokáže 
výrobce dohnat barevným sladem nebo 
dokonce barvivy.
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ZAJÍMAVÉ ÚDAJE

My, Češi, se s  oblibou považujeme za 
pivní velmoc. „Naše“ pivo považujeme 
za nejlepší na světě. Zda je české pivo 
skutečně lepší než piva z  jiných zemí, je 
těžké rozsoudit, chuť je záležitost vysoce 
subjektivní a pivo, které jedni milují, bu-
dou druzí považovat za patok. A naopak. 
V každém případě je nezbytné mít mož-
nost porovnávat. Zorientovat se v  sorti-
mentu českých piv vám, čtenářům, snad 
dopomohl tento průvodce. Nicméně ne-
bude jistě na škodu nahlédnout i za naše 
hranice, do světa. Pivo je nápoj celosvě-
tově rozšířený a neexistuje snad země, 
kde by se pivo (či něco pivu podobného) 
nepilo. Nejvíc se zlatavého moku vypro-
dukuje (překvapivě?) v Číně, na druhém 
místě jsou USA, třetí je Rusko. Až potud 
produkce zhruba kopíruje velikost trhu 
v  jednotlivých státech. Česká repub-
lika je se svými 10 miliony obyvatel na 
16. místě, což svědčí o tom, že o české 

pivo zájem  je. Nicméně v „disciplínách“, 
kde nerozhoduje počet obyvatel, tedy 
tam, kde se statistické údaje přepočí-
távají na osobu, si vedeme výborně: 
v produkci piva „na hlavu“ se dlouhodobě 
držíme na prvním místě. Další naše pr-
venství však už tak potěšující není – je-
den průměrný Čech nejen že nejvíce piva 
na světě vyprodukuje, ale zároveň také 
vypije! Konkrétně 141 litrů za rok (2018) 
neboli 282 piv, což odpovídá cca 0,8 piva 
denně. To už je údaj hodný zamyšlení. 
I  když, pravda, číslo rok od roku lehce 
klesá. Jsme také zemí s  největším po-
čtem pivovarů v  přepočtu na obyvatele 
(i když je to hlavně zásluhou nárůstu počtu 
minipivovarů v  posledních letech). Dá se 
tedy říci, že jsme pivní velmocí? Asi ano. 
Opět je ale nutno připomenout myšlenku 
zmiňovanou uvnitř tohoto průvodce: jde 
o to, aby více lidí pilo méně piva, než aby 
méně lidí pilo piva více.

Země s největší spotřebou piva (včetně nealkoholického) na osobu v roce 2018. 
(Svislá osa grafu udává litry).
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RECEPTY Z PIVA A K PIVU

Tak jako je zvykem přikusovat k ušlech-
tilým vínům kvalitní sýry, pak ke konzu-
maci českého piva doporučuji ochutnat 
některé tradiční gastronomické malič-
kosti:

Utopenec – utopenec proto, že se 
měkký silný párek prořízne, naplní cibulí 
a  pikantní papričkou, okoření pepřem 
a zalije, čili „utopí“ v nálevu z vody, octa 
a soli. Octa jsou zpravidla 2/3. Po něko-
lika dnech v  chladu se z  uzeniny stává 
pikantní lahůdka.

Tvarohová rozhuda – dříve bývala 
běžná v  nabídce výletních hostinců. 
Jejím základem je čerstvý tvaroh, más-
lo nebo kysaná smetana, sůl, pomletý 
kmín a zelené bylinky – nejčastěji pažit-
ka, petrželka nebo cibulová nať. Poma-
zánka se maže na krajíčky chleba a zdobí 
bylinkami.

Šmytec –  třený sýr s ušlechtilou mod-
rou plísní. V Čechách se většinou nazývá 
tento sýr „Niva“. Stačí jej nastrouhat 
a  rozetřít s  trochou másla a ochutit po-
krájenou cibulí, případně nastrouhaným 
křenem a  mletou paprikou. Pikantní 
pomazánka je nejlepší na opečeném 
krajíčku chleba.

Česnekový sýr – z  taveného krémo-
vého sýru se s trochou smetany vyšlehá 
pěna, do které se vmíchá trochu čerstvé-
ho prolisovaného česneku.

Topinka – na sádle či oleji opečený 
krajíček chleba, osolený a  potřený čes-
nekem, je součástí mnohých lahůdek. Je 
to v podstatě česká obdoba toastu. Mů-
žete si dopřát topinku s míchanými vejci 
a  strouhaným sýrem nebo s  masovou 
směsí, ideálně s  oblíbeným tatarským 
biftekem.

Utopence dostanete v každé hospodě.

Česko Rakousko Polsko LitvaNěmecko
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České sýry, jež patří k pivu
Olomoucké tvarůžky – zvané též 

syrečky – jsou jedinečným a  unikátním 
druhem sýra, který se vyrábí v  městeč-
ku Loštice nedaleko moravského města 

Olomouce. Již mnoho století se podle 
speciálního receptu z odtučněného tva-
rohu tlačí malé kulaté bochníčky nebo 
tyčinky, které při svém zrání získají ne-
uvěřitelně silnou chuť a vůni. S máslem 
a  čerstvým chlebem je mnozí považují 
za jeden ze skvostů české kuchyně. Ale 
pozor! Nezapomeňte je opět zapíjet 
dobrým pivem.

Dále lze doporučit oblíbenou dvojici 
Romadúr a  Monastýr, zrající sýry 
z  produkce Madety, největšího českého 
výrobce mléčných výrobků.

Jinou věhlasnou specialitou nabízenou
v  mnoha hostincích a  pivnicích je na-

kládaný hermelín. Je to v  oleji nalo-
žený sýr s  bílou povrchovou plísní typu 
camembert, který v  Čechách nazýváme 
Hermelín. Nálev bývá doplněn cibulí, 
česnekem, pálivou papričkou a kořením.

Slané pečivo – samozřejmou součástí 
nabídky k  pivu bývají také různé druhy 
slaného pečiva. Mezi nejtradičnější patří 
preclíky. Jejich přesný recept jsme pro 
vás připravili na následující straně.

Zrající sýry Romadur a Monastýr.

Olomoucké tvarůžky či chcete-li syrečky 
nebo tvargle.
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PEČENÉ VEPŘOVÉ KOLENO
Podávané s hořčicí a čerstvě strouhaným 

křenem, spolu s  nakládanou zeleninou 
a  měkoučkým chlebem je pro mnohé 
z nás vyhlášenou lahůdkou.

Připravíte ho docela snadno:
1. Celé vepřové koleno nejprve velmi 

zvolna vařte v  osolené vodě spolu 
s  bobkovým listem, celým pepřem 
a novým kořením.

2. Asi po hodině vaření ho vyjměte, 
potřete třeným česnekem se solí, 
okmínujte a poté zvolna další hodi-
nu pečte podlité vývarem z  kolene. 
V první fázi pečení můžete rozkrájet 
kůži na pásky či čtverce.

3. Na závěr koleno zprudka dopečte 
nebo grilujte. Až budete připravovat 
tuto lahůdku, nezapomeňte na čer-
stvé, vychlazené pivo.

PIVOVARSKÉ PRECLÍKY
• polohrubá mouka 500 g
• mléko 200 ml
• droždí čerstvé 30 g
• ztužený tuk 120 g
• celé vejce
• půl lžičky soli a stejně cukru
• mák, sezamové semínko a hrubá sůl
• případně kmín, drcený pepř a podobně

1. Ve vlažném mléce rozmíchejte cukr 
a sůl. Přidejte droždí a třetinu mou-
ky. Vše rozmíchejte do hladkého těs-
tíčka a nechte přikryté kynout.

2. V rozpuštěném tuku rozšlehejte vej-
ce a se zbývající moukou zamíchejte 
do vykynutého kvásku a uhněťte na 
hladké nelepivé těsto.

3. Vyvalujte tenké dlouhé válečky, ty 
pak tvarujte do kroužků, osmiček, 
brýlí apod.

4. Preclíky dejte na pomaštěný plech 
či na pečicí papír, potřete troškou 
mléka a  posypte mákem, semínky 
či solí. Po chvíli je pečte ve středně 
vyhřáté troubě 15–20 minut (podle 
velikosti).

Pečené vepřové koleno s křenem, preclíky, a samozřejmě dobré pivo.
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RECEPT NA VÝROBU PIVA PODOMÁCKU

Ačkoli je při hledání toho nejlepšího piva (jak se přesvědčíte na následujících strán-
kách) z  čeho vybírat, může se každý, kdo má čas a  dostatek patřičného nadšení,  
pokusit uvařit pivo vlastní. Jak začít? Předně je třeba říct, že vaření piva podléhá  
zákonné ohlašovací povinnosti (dle zákona o  spotřební dani). Jedná se o  ohlášení 
výroby a místa výroby na místně příslušný celní úřad. Pokud bychom tak neučinili, 
hrozí nám v případě odhalení doměření spotřební daně. Na jednu domácnost je tak 
možné uvařit ročně až 200 l piva bez povinnosti platit spotřební daň na alkohol. 
Pozor! Takto uvařené pivo rovněž nesmíme prodávat. Spotřebovat ho tedy musíme 
my sami, naše rodina nebo přátelé. Pokud bychom však přece jen chtěli doma uvaře-
né pivo legálně prodávat, je třeba zaregistrovat se jako plátce spotřební daně. 

Jak už bylo uvedeno v  úvodní kapitole tohoto průvodce, základními surovinami 
k výrobě piva jsou voda, slad, chmel a kvasnice. Voda k vaření piva podomácku 
se celkem běžně používá kohoutková či balená. Kvasnice se běžně používají sušené. 

Z technického vybavení využijeme potřeby, které většinou najdeme ve většině dob-
ře vybavených kuchyní, tedy nic příliš speciálního. Základem je velký hrnec, například 
elektrický zavařovací, který je k dostání v prodejnách s elektrospotřebiči a kromě do-
statečného objemu měří i teplotu obsahu. To budeme později potřebovat. Dále jsou 
nezbytné nádoby na manipulaci a kvašení piva. Rovněž potřebujeme scezovací ná-
dobu (nebo nějakou alternativu na cezení) a různé drobnosti – teploměr, hustoměr, 
hadičku.

Veškeré nezbytné suroviny jsou běžně k dostání v mnoha e-shopech, které se za-
bývají potřebami pro domácí vaření piva. Vznikají už i  kamenné prodejny s  tímto 
sortimentem.
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Postup: 
Nebudeme se pouštět do výroby sladu, neboť jeho příprava je značně zdlouhavá 

a náročná. Slad zakoupíme v některé ze specializovaných prodejen.
Zakoupený slad se nejprve musí našrotovat, a to tak, aby se sladové zrno porušilo, 

ale slupka (plucha) zůstala co možná neporušená (slouží pro filtraci sladiny při scezo-
vání). Následně probíhá rmutování, při kterém se slad zahřívá na teplotu potřebnou 
pro řádné zcukření (cukr potřebujeme ke kvasnému procesu). Poté, co je slad zcukřen, 
probíhá scezování a vyslazování, kdy se ze sladového šrotu vymývají cukry, aby se 
zvýšila efektivita procesu (kdybychom nevyslazovali, měli bychom pouze malé množ-
ství sladiny o výrazně vyšší stupňovitosti, než je žádoucí). Vyslazováním dostáváme ze 
šrotu sladinu o stupňovitosti nižší. 

Po vyslazení se sladina vaří s chmelem – tato fáze se nazývá chmelovar. Chmel do-
dává pivu hořkost a aroma. Chmelovar trvá asi 60–90 minut. Po chmelovaru získáme 
ze sladiny mladinu. 

Mladinu chladíme na zákvasnou teplotu (18–24 °C), aplikujeme kvasinky a dáme 
kvasit. Pivo kvasí obvykle několik dní až týden. Během kvašení vzniká na hladině 
pěna, které se říká deka. Tu bychom měli občas sbírat, ovšem opatrně, aby se nepro-
padla do mladiny. Průběh kvašení sledujeme v kvasné zátce (bubláku) nebo měříme 
hustoměrem.

Po vykvašení stočíme pivo do lahví a přidáme dextrózu v množství 6 g/l, která zajistí 
opětovné rozběhnutí kvasného procesu, který zajistí nasycení piva v lahvi (aby mělo 
pěnu). Takto připravené pivo necháme ležet několik týdnů. Určitě se vyplatí vydržet – 
ačkoliv je to obtížné, touha ochutnat vlastnoručně vyrobené pivo je samozřejmě 
veliká.
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PIVNÍ STEZKY  
V ČESKÉ REPUBLICE

Vzrůstající zájem turistů o  gastro-
nomické zážitky, dlouhodobý fenomén 
piva v  České republice a  množství 
neustále nově vznikajících pivovarů 
a  minipivovarů dalo v  poslední 
době vzniknout mnoha tzv. pivním 
stezkám. Oč jde? Jak název napovídá, 
jedná se trasy (pro pěší i  cyklisty), 
jejichž tematickým zaměřením je právě 
pivo. Stezky jsou obvykle vedeny tak, 
aby propojovaly jednotlivé pivovary 
v daném regionu a dopřály tak turistům 
nejen možnost poznat krásy krajiny 
a  zajímavá místa, ale seznamují je 
zároveň s  regionálními značkami piva. 
Jedná se tedy o důmyslné a oboustraně 
prospěšné spojení propagace místních 
produktů se zdravým pohybem na 
čerstvém vzduchu.

První pivní stezky se objevily v  roce 
1995, dnes jich v  celé České republice 
existuje celá řada, obvykle několik 
v  každém kraji. Některé jsou v  terénu 

oficiálně značené, udržované a  bývají 
i  dobře propagované, jiné mají ráz 
spíše neoficiální. Popis všech stezek 
samozřejmě přesahuje možnosti tohoto 
průvodce, proto jmenujme namátkou 
alespoň některé:

Oblíbená je Krkonošská pivní stezka 
(krkonosskapivnistezka.cz) neboli 
„nejhezčí partie Krkonoš a  výborné 
pivo k  tomu“. Krkonoškská pivní 
stezka propojuje hned pivovarů (Pivo 
Krkonošský medvěd, Pivo Hendrych, Pivo 
Fries, Pivo Trautenberk a  Pivo Sněžka), 
které vaří pivo na trase Vrchlabí, Friesovy 
boudy, Luční bouda a  Malá Úpa. Pokud 
chcete ochutnat lahodné krkonošské 
pivo a  zároveň objevovat krásy zdejších 
lesů a  kopců, tak neváhejte a  přijeďte 
sem. V  Krkonoších vás rádi přivítají, 
pohostí a  dokonce obdarují! Když se 
vám podaří pivo všude vypít, dostanete 
razítko a  za všech pět razítek pak 
v  cílovém pivovaru otvírák jako malý 
dárek. A pokud to zvládnete (v průběhu 
léta, o  víkendu, nebo třeba i  v  jednom 
dnu), budete zařazeni do slosování 
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o hodnotné ceny. Razítka můžete sbírat 
během celého léta. Lze si také „vypít“ 
i tričko Krkonošská pivní stezka, a to když 
od každého piva „urazíte“ pět „kousků“! 

Krkonošskou pivní stezku můžete 
každoročně navštívit od 1. 6. do 30. 9.

V  rámci stezky se můžete vydat po 
dvou trasách: trasa č. 1  (31,2  km) vede 
z  pivovaru Trautenberk přes Portášky 
a  Růžohorky do Peckého pivovaru 
(11,8  km), odtud přes Richtrovy boudy, 
Výrovku a Chalupu na rozcestí do pivovaru 
Fries (9,6  km), kde zároveň čepují i  pivo 
Hendrych. Z  Friesových bud pak přes 
Strážné do pivovaru Medvěd (8,3 km).

Trasa č. 2  (30,5  km): Z  pivovaru 
Trautenberk přes Jelenku, Sněžku 
a  Růžohorky do Peckého pivovaru (lze 
použít lanovku ze Sněžky dolů) (12,4 km), 
z  Peckého pivovaru přes Severku 
a  Chalupu na rozcestí do pivovaru Fries 
(9,2 km). 

Šest různých variant poznávacích 
výletů na vás čeká na Jihočeských 
pivních stezkách, do nichž jsou 
zapojeny samozřejmě známé a  velké 
jihočeské pivovary jako Budvar, Dudák, 
Platan Protivín a  mnoho minipivovarů 
i  pivovarských dvorů. Šest pivovarů 
navštívíte na Pivní stezce Toulavy 
z Bechyně do Sedlčan a také jedno pivní 
muzeum a pivní lázně.

Zámek Bechyně leží v jižních Čechách

Trasy Krkonošské pivní stezky, více informací viz str. 121–128 a na krkonosskapivnistezka.cz
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Vyhlášená je Pivní stezka Lužických 
hor (Ústecký a  Liberecký kraj), která 
prochází nejkrásnějšími partiemi 
tohoto pohoří. Jedná se o  okruh, jehož 
výchozím bodem může být Česká Lípa. 
Trasa spojuje nejen pivovary, ale hlavně 
vás povede od jednoho atraktivního cíle 
k druhému, doslova od zážitku k zážitku.

Pivovarská stezka (Středočeský kraj)
Máte-li rádi cyklistiku a  tím pádem 

i  přírodu a  pobyt (a  hlavně zdravý 
pohyb) v  ní, proč tuto zálibu nespojit 
s  poznáváním umění českých sládků 
a pivovarníků? Jinými slovy – dopřejte si 
na výletě příjemné osvěžení – chlazené 
pivo přímo v  pivovaru! Pivovarská 
stezka vás zavede do následujícíh míst, 
kde vzniká poctivé české pivo: Akciový 
pivovar Libertas, Černokostelecký 
pivovár, Kounický pivovar, Minipivovar 

Gwern, Pivovar Počerňák, Pivovar Uhří-
něves, Počernický pivovar, Říčanský 
pivovar a Šestajovický pivovar. 

Putování po pivovarech si můžete 
zpestřit účastí ve hře o ceny – hra spočívá 
ve sbírání razítek do speciální hrací karty 
v  každém z  pivovarů (sbírat razítka 
můžete od 1. 5. 2022, razítko obdržíte 
za každé vypité pivo). Na kartu můžete 
získat až 9 razítek z 9 různých pivovarů. 
Po odevzdání zaplněné karty (případně 
karet, lze jich odevzdat neomezený 
počet) v  libovolném z  výše uvedených 
pivovarů obdržíte pivo zdarma a budete 
zařazeni do slosování o  zajímavé 
pivovarské ceny. To proběhne 30. října 
2022 v Akciovém pivovaru Libertas.
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BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTERNÍ PIVOVAR

PIVOVAR BAD FLASH
Na Pecích 1044/46, 180 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel.: +420 604 640 078
libor.utekal@badflash.cz
www.badflash.cz

 /BadFlashBeers   /badflashbeers/

Bad Flash je český minipivovar, který se od pr-
vopočátku své existence snaží o to, aby pojem 
„dobré české pivo“ znamenal širokou škálu piv-
ních chutí, inovací a stálosti kvality. V začátcích 
našeho vaření byla zejména snaha obohatit čes-
ký pivní trh o piva, která se zde sice vyráběla, ale 
většinou bez přímé konfrontace se zahraničními 
pivovary, kde samotné pivní styly jsou „doma“. 
Tím jsme se stali průkopníky craftové scény v Čes-
ké republice, naše inspirace byla zejména v Anglii 
a Holandsku. Od roku 2015 jsme piva vařili jako 
tzv. „létající pivovar“ s  vlastním sládkem Marti-
nem Vávrou, ale na volné kapacitě spřátelených 
pivovarů. Od září 2021 máme vlastní pivovar na 
adrese Na Pecích 1044/46, Praha 8 – Kobylisy, 
kde můžete ochutnat i větší část naší produkce. 

PORTFOLIO
Aktuální nabídka obsahuje 12 druhů piv. Vlajkovou 
lodí je klasický světlý ležák – Bad Flash Prostě 
ležák 12° a tzv. třešničkou na dortu je Bad Flash 
Torpid Mind 24° Imperial Stout. 

Bad Flash Prostě Ležák 12 % – Světlý ležák
Bad Flash Bikini ALE 11 % – Session Pale Ale 
Bad Flash Red Shorts 15 % – Red India Pale Ale
Bad Flash APA – Cascade 12 % – American Pale Ale
Bad Flash Lost Chance IPA 14 % – India Pale Ale
Bad Flash Fanatic NEIPA – Sabro 14 % – New 
England India Pale Ale
Bad Flash Torpid Mind 24 % – Russian Imperial Stout
Bad Flash Mango & Chilli 12 % – Sour Ale

Bad Flash Raspberry 12 % – Sour Ale
Bad Flash BlackCurrant & PinkPepper 12 % – Sour Ale
Bad Flash – Sex-APPAel 12 % – American Pale Ale

DOSTUPNOST
Bad Flash bar Krymská, Krymská 2, Praha 10
Bad Flash bar Karlín, Březinova 21, Praha 8 – Karlín
Restaurace Kulový blesk, Ječná, Praha 2
Hospůdka Zlý časy, Čestmírova 5, Praha 4
Bar Cobra, Milady Horákové 8, Praha 7
BF pivovarský výčep, Na Pecích 1044, Praha 8.
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BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTERNÍ PIVOVAR
Markétská 28/1, 169 00 Praha 6
info@brevnovskypivovar.cz
objednavky@brevnovskypivovar.cz
www.brevnovskypivovar.cz 
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Břevnovský klášterní pivovar. Výroba piva je 
s Břevnovským klášterem spjata už od jeho založení 
v roce 993, kam se také datuje nejstarší zmínka 
o výrobě piva na českém území. Pivovar, jako 
součást hospodářského zázemí kláštera, fungoval 
s několika přestávkami až do roku 1889. 

Současný pivovar, umístěný v  barokním objektu 
bývalých stájí, vaří pivo od roku 2011. Součástí 
pivovaru je i muzeum pivního skla a vlastní prodejna. 

PORTFOLIO
Vedle spodně kvašených piv – světlý, tmavý 
ležák Benedict, dále Nachmelený Benedict 
(ležák s americkým chmelem) či Imperial lager 
jsou vařena rovněž piva svrchně kvašená, jako 
Klášterní IPA, Russian imperial stout,  Pše-
ničné pivo či porter i v barikované verzi a řada 
dalších sezónních druhů piva.

DOSTUPNOST
Pražské a brněnské hospody a pivnice.

PROHLÍDKY
Po předchozí telefonické domluvě. Součástí 
prohlídky může být i degustace piv. 

AKCE A FESTIVALY
Jarní středověké slavnosti, Břevnovské posvícení.
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PIVOVAR HOSTIVAR H1
Lochotínská 656, 109 00 Praha 15
Tel.: +420 702 202 903
H1@pivovar-hostivar.cz
www.pivovar-hostivar.cz

 Pivovar Hostivar
 Pivovar Hostivar

PIVOVAR HOSTIVAR H2

PIVOVAR HOSTIVAR H2
Hornoměcholupská 750/115, 109 00 Praha 15
Tel.: +420 702 203 143
H2@pivovar-hostivar.cz
www.pivovar-hostivar.cz

 Pivovar Hostivar
 Pivovar Hostivar

Pivovar Hostivar byl založen v  roce 2011, 
první várka byla uvařena v  únoru 2013 a  pivo-
varská restaurace otevřena na apríla téhož roku. 
Hned v  prvním roce po otevření získal Pivovar 
Hostivar ocenění Minipivovar roku 2013. 
Hostivar je pivovarem akcionářským, v tomto 
případě opravdu akcie vlastní přes 90 drobných 
podílníků, převážně sousedů z  nejbližšího okolí 
a  jejich kamarádů. Budova vyrostla na „zelené 
louce“ na území Horních Měcholup mezi Hor-
noměcholupskou a Lochotínskou ulicí.

PORTFOLIO
V  prosklené 10hl varně se vaří 4  druhy piva 
a  každoročně několik speciálů. Do standardní 
nabídky patří Jedenáctka a  Třináctka svět-
lá, Dvanáctka polotmavá a  H-ALE patnáctka. 
Sezónními speciály jsou na jaře světlý ALE, 
v  letních měsících malinový kyseláč, na podzim 
Svatomartinský ALE, v  zimě tradiční Adventní 
Doppelbock 17.

DOSTUPNOST
Minipivovar prodá svou současnou produkci (ko-
lem 2 000 hl/rok) takřka celou ve své restaura-
ci s krytou terasou, v létě rozšířenou o venkovní 
výčep v pivovarské zahradě.

AKCE A FESTIVALY
Během prázdnin každou středu dětské dny na 
zahradě H1.

V roce 2015 bylo zřejmé, že kapacita Hostivaru 1 
nestačí poptávce a akcionáři se rozhodli postavit 
další minipivovar. V dubnu roku 2017 byl otevřen 
nový provoz – pivovar Hostivar 2, jehož varna 
má objem 30 hl a  předpokládaný výstav je až 
8 000 hl za rok. Součástí pivovaru H2 je i vlastní 
pekárna a DRIVE okénko, kde si může zákazník 
koupit pivo i pečivo sebou.

PORTFOLIO
V 30hl varně se vaří 4 druhy piva a každoročně 
několik speciálů. Do standardní nabídky patří 
Jedenáctka světlá, Dvanáctka polotmavá, desít-
ka světlý ALE a  čtrnáctka Red ALE. Sezónními 
speciály jsou na jaře světlý ALE, v letních měsí-
cích malinový kyseláč, na podzim Svatomartin-
ský ALE, Medový ALE, v zimě 14 Black Ale.

DOSTUPNOST
Minipivovar prodá zhruba polovinu své sou-
časné produkce (kolem 4  000 hl/rok) ve své 
restauraci s  krytou terasou, v  létě rozšířenou 
o venkovní výčep v pivovarské zahradě. Druhou 
polovinu produkce prodá v  litrových PET lah-
vích ve svém DRIVE okénku, přes e-shop rohlik.
cz a ve vybraných prodejnách řetězce Albert.

AKCE A FESTIVALY
Během prázdnin na zahradě H2 každé úterý letní 
kino a každý čtvrtek léto s živou hudbou.
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MALEŠICKÝ MIKROPIVOVAR, s. r. o. 
Malešická 126/50, 108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: +420 727 803 872
info@malesickymikropivovar.cz
www.malesickymikropivovar.cz

PIVOVAR SPOJOVNA

PIVOVAR SPOJOVNA, a.s.
U Kunratického lesa 1801, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 730 154 000
info@pivovarspojovna.cz
www.pivovarspojovna.cz

 /pivovarspojovna
 /pivovarspojovna

Malešický mikropivovar nenajdete v  centru 
Prahy, ale je to z něj co by kamenem dohodil. Díky 
dokonalému pivu, klasické české kuchyni a přátel-
ské rodinné atmosféře patří mezi ty nejlepší. 
V  této moderní restauraci se budete cítit jako 
v dobách, kdy se ještě u piva a jídla scházeli přátelé 
a rodina a cenili si společně stráveného času. 
Na čepu naleznete kromě pečlivě vařených Male-
šických Originálů i zajímavé speciály z českých 
a zahraničních pivovarů. Ochutnat můžete české 
klasiky, speciality připravované na pivu nebo různé 
domácí pochoutky či čerstvé dobroty z vlastní udír-
ny. V létě si příjemně posedíte na útulné zahrádce. 
Podobné místo v Praze budete jen těžko hledat.

PORTFOLIO
Malešický originál N°2  Světlý ležák 12° je spodně 
kvašený tradiční světlý ležák plzeňského typu, 
vařený celoročně dle původní receptury mikropivo-
varu. Sezónní nabídka svrchně kvašených pivních 
speciálů, jako např. hosty oblíbený lehký voňavý 
Malešický originál N°1 Pale ALE 11°, Malešický extra 
hořký ALE 82 IPA 14° či Friday 13° Stout, oatmeal 
stout vařený vždy jen na pátek třináctého.

DOSTUPNOST
Orginální piva dle vlastních receptur, která se 
vaří speciálně pro Malešický mikropivovar, jsou 
k ochutnání na některém z deseti výčepních 
kohoutů Malešického mikropivovaru.
V  nabídce je i sortiment nejlepších českých re-

gionálních pivovarů a privátních zahraničních 
značek na čepu či v láhvích ve výběrové pivotéce.

AKCE A FESTIVALY
Celoroční program v  restauraci nebo na Ma-
lešické šalandě, vč. ochutnávkových pivních 
večerů, cestovatelských promítání či autorských 
večerů. Každoroční gastro-akce: Masopustní 
vepřové hody, Irské hody s pravými irskými 
pivy, Mikro Street Food Festival, Oktober-
fest s mnichovskými Oktoberfestbiery v origi-
nálních tuplácích a další.

Ať jste Pražáci nebo přespoláci, študáci, ajťáci 
nebo kravaťáci, ať vám chutná pivo světlé, tma-
vé nebo řezané, ve Spojovně najdete společnou 
řeč. Přesně kvůli tomu totiž na rozhraní Kunratic, 
Chodova a Šeberova založili v  roce 2018 obyva-
telé těchto pražských čtvrtí pivovar s  restaurací 
– aby se měli kde sejít a probrat všechno, co je 
spojuje. Proto naši sládci vaří lahodná, často ne 
zcela tradiční piva, doplněná navíc o výběr z toho 
nejlepšího ze spřátelených pivovarů Hostivar 
a Trautenberk. Náš pivovar je vybaven technolo-
gií firmy Strojtep s varnou o objemu 10 hl.

PORTFOLIO
Ve stálé nabídce máme šest čepovaných piv: 
„Kunratický Študák 11 ALE“, „Roztylský R.I.P.A.K., 
který získal Zlatou pivní pečeť 2021, 14 IPA“, 
„Kunratický Ležák 12“, „Šeberovský Fešák 14 
Stout“, „Hostivar Spojovna 10“ – výčepní pivo 
oceněné Zlatou pivní pečetí 2019, navíc jeden 
speciál, který pravidelně obměňujeme.

DOSTUPNOST
Naše piva můžete ochutnat nejen u  nás, ale 
i ve vybraných hospůdkách po celých Čechách. 
Specialitou je i párování našich piv s unikátními 
čokoládami od nejlepšího českého chocolatiera 
Dana Syrového. Nově prodáváme naše piva 
v 1l PET láhvích, které pro nás navrhl známý 
designer Jan Čapek.

AKCE A FESTIVALY
Kromě restaurace mohou hosté využít i  naši 
velkou letní zahradu s  hřištěm pro děti 
a stánkem s občerstvením, na které pořádáme 
v  průběhu celého roku různé kulturní akce. 
Aktuální informace o  dění na Spojovně 
uveřejňujeme jak na internetových stránkách, 
tak i na facebooku či instagramu.



PIVOVAR STAROPRAMEN

PIVOVARY STAROPRAMEN, s. r. o. 
Nádražní 84, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 191 111
Zákaznická linka: 251 027 251
www.pivovary-staropramen.cz

 /Staropramen

Pivovar Staropramen vznikl roku 1869. Od té 
doby se však mnohé změnilo. Dnes se v pivovaru 
Staropramen ročně uvaří přes 3 miliony hektolit-
rů piva a společnost Pivovary Staropramen, která 
jej provozuje, je druhým největším výrobcem 
piva v České republice a také významným ex-
portérem. S pivem Staropramen se dnes můžete 
setkat v téměř 35 zemích světa. Pivovary Staropra-
men jsou součástí koncernu Molson Coors, který 
patří mezi největší pivovarnické společnosti světa. 
Pod značkou Staropramen je v ČR k dostání široké 
portfolio piv, která pravidelně bodují na prestiž-
ních českých pivních soutěžích.

PORTFOLIO
Pivovar vyrábí tato piva: Staropramen Světlý, 
Staropramen 12, Jedenáctka, Černý, Déčko, Ne-
alko, Cool, Cool Nealko, Smíchovský výběr (Nefil-
trovaný, Granát, Extra Chmelená 12).

DOSTUPNOST
Svůj podnik ze sítě konceptových restaurací si každý 
snadno najde na stránkách: 
www.staropramen.cz/hospody 

PROHLÍDKY
Prohlídku Návštěvnického centra lze objednat 
na pondělí až neděli v době 11:30–18:00 hod. 
E-mail: booking@centrumstaropramen.cz, 
nebo telefon: 251 553 389. 

AKCE A FESTIVALY
Během roku 2022 se pivovarský dvůr stane dějiš-
těm mnoha událostí a akcí, jejichž data budou ještě 
upřesněna na internetových a FB stránkách pivovaru.
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PIVOVAR TRILOBIT
U Libeňského pivovaru 1499/4, Praha 8
Tel.: +420 734 525 843
 +420 724 335 084
trilobit@pivovartrilobit.com
www.pivovartrilobit.com

 @pivovartrilobit

Pivovar Trilobit leží v části areálu někdejšího 
Nového pivovaru v Libni, který byl postaven v le-
tech 1872–1874, později byl zvaný též Anglický. 
Za tím se skrývá příběh někdejší britské akciové 
společnosti The Bohemian Breweries Ltd., která 
roku 1889 koupila pivovary v Libni, Práčích a no-
voměstský pivovar U Štajgrů a skončila o deset let 
později. Pivovar byl definitivně zavřen v roce 1928. 
Vaření piva se sem však po necelých 90 letech zno-
vu vrátilo s Pivovarem Trilobit, který první várku 
uvařil 28. 12. 2017.

PORTFOLIO
Vlajkovou lodí je Trilobit světlý ležák, dále pi-
vovar vaří svrchně i spodně kvašená piva, za která 
obdržel mnohá ocenění – např. v roce 2018 získal 
2. místo na Mezinárodním pivním festivalu – Pivní 
pečeť za pivo Černá 14. V roce 2019 byl na stejné 
soutěži třetí s Witbierem. V roce 2018 obdržel Zla-
tou českou a moravskou pivní korunu; na soutěži 
Kazbek Cup 2019 získal 2. místo za svůj Kazbek 
ALE, dále v roce 2019 rovnou 1. místo jako nejob-
líbenější pivovar na Prvním pivním máji na Břev-
nově. V roce 2021 dostal Stříbrnou Pivní pečeť za 
Trilobit světlý ležák a na Berliner Weiße Maracuja 
další ceny.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar Trilobit pořádá Festival kyselých piv, 
bohužel díky současné covidové situaci je dočas-
ně přerušen.

DOSTUPNOST
Díky stavební dispozici nemá pivovar pivo-
varskou pivnici přímo v pivovaru. Svůj vlastní 
podnik má pivovar v Praze na rozhraní Vinohrad 
a Vršovic, a to v Pivnici pivovaru Trilobit na 
Francouzské ulici 400/112 (tel. 606 650 230). 
Zde jsou k dostání jak piva točená, tak i lahvová.
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PIVOVAR A RESTAURACE U FLEKŮ
Křemencova 11, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 934 019, +420 602 660 290
ufleku@ufleku.cz
www.ufleku.cz

 @PivovarUFleku
 @pivovar_u_fleku

Pivovar a  restaurace U  Fleků. U  Fleků se 
pivo vaří již od roku 1499, a jde tak o nejstarší 
klasický restaurační pivovar, který se zacho-
val až do dnešních dnů. Celý areál se skládá ze 
starobylých budov, jejichž stěny jsou zdobeny 
barevnými freskami. 

Restaurace nabízí návštěvníkům 1  200 míst 
v osmi sálech a zahradě. V pivovaru se nachá-
zí jedinečné prostory varny (foto), kde se pivo 
stále vyrábí pod původními středověkými 
trámy natřenými volskou krví. 

PORTFOLIO
Od roku 1843 se zde vaří pouze nefiltrované 
tmavé pivo bavorského typu. K jeho výro-
bě slouží ječný slad, chmel, voda a  kvasnice. 
Obsahuje 4,6 % alkoholu.
Od roku 2020 je v nabídce i světlý ležák, kte-
rý byl uvařen k 100. výročí zakoupení pivovaru 
panem Václavem Brtníkem. 

DOSTUPNOST
Pouze v  restauraci U  Fleků, v  nabídce jsou 
zde také láhve a soudky.

PROHLÍDKY
Je možné absolvovat prohlídku pivovaru a muzea.
Pivovar: varna, sklep, video, ochutnávka. 

Po–So, 10–16 hod.
Muzeum: expozice sladovnictví a bednářství. 
Po–Pá, 10–16 hod.

PIVOVAR UHŘÍNĚVES

PIVOVAR UHŘÍNĚVES s. r. o.
K Sokolovně 37, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: +420 602 282 826 
info@pivovar-uhrineves.cz
www.upiva.cz

Minipivovar v Uhříněvsi obnovil v roce 2016 
po 67 letech tradici výroby piva v historických 
budovách lichtenštejnského pivovaru z počátku 
18. století. Se zkušenými sládky nabízí chuťově 
plná řemeslná piva, největší odbyt zaznamená-
vá klasický český ležák Alois 11.

PORTFOLIO
Alois 11 – světlý ležák, Alois 8 – světlé výčepní,  
Alois 12 Kazbek– světlý ležák, Alois 13 – po-
lotmavé silné, Alois 14 – světlé silné, ALE 13 
Blondie, IPA , Session IPA, Pšeničné, Kaštanové 
pivo – polotmavé silné, PORTER – tmavé silné.

DOSTUPNOST
Partnerské restaurace v Praze s celým sortimen-
tem: Pivovarská restaurace (K Sokolovně 38, Uh-
říněves), Vinohradský Burger Bar (Vinohradská 
67), restaurace Cihelna (Jindřicha Bubeníčka 
1597/1, Uhříněves). Podniková prodejna přímo 
v pivovaru – celý sortiment v lahvích i sudech, 
půjčovna výčepů, dárková balení.

PROHLÍDKY
Pro skupiny ukázky historických prostor včetně 
staré i nové technologie a původních ležác-
kých sklepů.

AKCE A FESTIVALY
Svátek pivovarníka Aloise – 3. sobota v červnu 
na zahradě Pivovarské restaurace. Pivovarské 
slavnosti – 1. sobota v září na nádvoří pivovaru. 
Pořádání soukromých akcí a oslav v pivovaru 
s originální atmosférou.
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PIVOVAR VOJANŮV DVŮR
U Lužického semináře 21, Praha 1, 118 00
Tel.: +420 601 233 233 
rezervace@vojanuvdvur.cz
www.vojanuvdvur.cz

Pivovar a restaurace Vojanův dvůr se nachází na 
Malé Straně, v historických prostorách původního 
biskupského dvoru z 13. století. Poprvé je zmiňován 
roku 1249, kdy byl sídlem pražského biskupa. Na 
počátku 19. století přechází do majetku šlechtického 
rodu Windischgrätz a byl využíván i jako císařská ko-
nírna, kde byl ustájen kůň Ardo II., jehož si J. V. Mysl-
bek vybral za model pro jezdeckou sochu sv. Václava 
na Václavském náměstí. Roku 2018 byla slavnostně 
zahájena činnost vlastního pivovaru, čímž se Vojanův 
dvůr stal prvním minipivovarem na Malé Straně. Pivo 
zde vaří zkušený sládek Tomáš Tuchyňa. Těšit se mů-
žete na pivní speciály odlišné od běžného sortimentu 
na trhu. Restaurace s kapacitou až 300 míst nabízí 
dostatek místa uvnitř i venku na prostorné letní za-
hrádce, nechybí ani kryté pódium, je tedy ideálním 
prostorem pro svatby, rauty, teambuildingy nebo 
uzavřenou společnost. 

PORTFOLIO
Nepasterizovaná, nefiltrovaná piva, svrchně 
i  spodně kvašená, celoročně máme v  nabídce 
Malostranský ležák 12°, polotmavý Rubín 13°, 
Tmavý speciál „Černý Havran“ 14°. A dále můžete 
ochutnat sezónní pivní speciály. 

DOSTUPNOST
V pivovaru Vojanův Dvůr nebo v naší druhé re-
stauraci pivovar U Tří růží na Starém městě.

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru jsme schopni zajistit po před-
chozí domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar se účastní několika pivních festivalů po 
celé České republice jako například: Dočesná, Pivo 
na Náplavce, Pivobraní Mikulov, Slunce ve Skle.

MINIPIVOVAR U TŘÍ RŮŽÍ

PIVOVAR A RESTAURACE U TŘÍ RŮŽÍ
Husova 10/232, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 601 588 281 
rezervace@u3r.cz
www.u3r.cz

Minipivovar U  Tří růží navazuje na více než 
šestisetletou historii vaření piva v  tomto histo-
rickém domě v  pražské Husově ulici. Vysokou 
kvalitu piva zaručuje zkušený vrchní sládek Robert 
Maňák, držitel mnoha prestižních ocenění. Naše 
pivo se vaří za využití moderních technologií, 
z vysoce kvalitních surovin a dle nejvyšších stan-
dardů. Přesto však jsou zachovány tradiční, léty 
prověřené postupy. Vybavení minipivovaru za-
hrnuje desetihektolitrovou varnu vyrobenou v Pa-
covských strojírnách. Je umístěna v přízemí restau-
race a doplněna otevřenou spilkou, fermentačními 
a ležáckými tanky ve středověkém sklepení.

PORTFOLIO
Piva z produkce minipivovaru U Tří růží jsou různo-
rodá, svrchně i spodně kvašená, vařená z těch 
nejkvalitnějších domácích i  dovozových surovin. 
Dávají vám tak možnost okusit rozmanité chutě 
tradičních piv i pivních speciálů.

DOSTUPNOST
V pivovaru U Tří růží nebo v naší druhé restauraci 
na Malé Straně Vojanův dvůr. 

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru jsme schopni zajistit po 
předchozí domluvě a  rezervaci přímo v  pivo-
varu U Tří růží.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar se účastní několika desítek pivních fes-
tivalů po celé České republice jako například: 
Dočesná, Pivo na Náplavce, Pivobranní Mikulov,
Slunce ve Skle, …
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D2 Drahouš Pivovar Kokeš (str. 62) pivovarkokes.cz

D4 Kostelec n. Černými lesy Černokostelecký pivovár (str. 63) pivovarkostelec.cz
B3 Krušovice Královský pivovar Krušovice (str. 64) krusovice.cz
E4 Kutná Hora Měšťanský pivovar v Kutné Hoře (str. 65) pivokutnahora.cz
E4 Malešov Přátelský pivovar Malešov (str. 66) pivovarmalesov.cz
E3 Nymburk Pivovar Nymburk (str. 67) postriziny.cz
C5 Obořiště Penzion a pivovar Nový Rybník (str. 68) novyrybnik.com
B5 Příbram Pivovar Podlesí (str. 69) pivovarpodlesi.cz
B3 Slaný Pivovar Antoš (str. 70) pivovarantos.cz
F4 Tupadly Pivovar Tupadly (str. 71) pivovartupadly.cz
C3 Únětice Únětický pivovar (str. 72) unetickypivovar.cz
D5 Vlašim Pivovar Na Vývoji (str. 73) navyvoji.cz
D4 Velké Popovice Pivovar Veké Popovice (str. 74) pivovar.kozel.cz

Kutná Hora (UNESCO)

Pivovar

Mini a mikro pivovar
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ČERNOKOSTELECKÝ PIVOVÁR 
Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Tel.: +420 736 623 290, +420 606 409 102
www.pivovarkostelec.cz
www.nmpivovarnictvi.cz

 /pivovarkostelec
 /nmpivovarnictvi
 /nmpivovarnictvi

PIVOVAR KOKEŠ

PIVOVAR KOKEŠ
Drahouš čp. 2, 270 33
+420 603 792 086, 731 490 383
www.pivovarkokes.cz 

Pivovar Kokeš vznikl roku 2011 v Kamenici 
nad Lipou, kdy jsme naše pivovaření uvedli do 
oficiálního stavu. Počátky vaření však sahají 
až do roku 1996, kdy jsem vařil svou první 
várku v  rámci studia na Střední průmyslové 
škole potravinářských technologií v  Praze. Pod 
vedením legendárního profesora Oldy Kozy 
jsme se spolužáky, ve varně pod schody, poznali 
zázrak zrození piva. A tak začala dlouhá anabáze 
domovaření. Maximální prostorová kapacita 
a časová náročnost obsluhy v  Kamenici vedla 
nakonec k  tomu, že jsme se začali poohlížet 
po novém sídle pivovaru. Ke spuštění výroby 
v Drahouši pak došlo 29. 4. 2021.

PORTFOLIO
Tradiční spodně kvašená piva světlá: 
DRAHOUŠEK 10°, TLESTKAČ 11°, polotmavá: 
PLAVEČEK 13°, SVATÝ HUBERT 14°, tmavá: TEMŇÁK 
11° a ŽITEČKO 12°, medovo-zázvorový speciál 
MEZEK 11°, BÍLÝ KOKEŠ, čistokrevné pšeničné pivo. 
Další piva budou postupně přibývat.

PROHLÍDKY
V  případě zájmu o návštěvu Pivovaru Kokeš 
v Drahouši volejte na tel. číslo 603 792 086 nebo 
pište na email: info@pivovarkokes.cz.

bednářské vystoupení, pivní slavnosti. VYKULENÍ – 
2. sobota v září, bednářské vystoupení, pivní slavnosti.

Historie Černokosteleckého pivováru se začala 
psát již roku 1489 a jednalo se vždy o jeden z nejvý-
znamnějších pivovarů v českých zemích. Novodobá 
historie průmyslového pivovaru s  unikátně docho-
vanými technologiemi se začala psát roku 2001, kdy 
jej zakoupila společnost Dej Bůh štěstí s.r.o. Postup-
ně dochází k obnově strojního vybavení z 30. let 20. 
století, budovy byly prohlášeny nemovitou kulturní 
památkou a technologie byly zapsány do centrální 
evidence sbírek muzejní povahy. Dnes pivovar slouží 
nejen svému původnímu účelu, ale je zde Národní 
muzeum pivovarnictví a pořádají se zde koncer-
ty, rauty, svatby, konference a další.

PORTFOLIO
Světlý ležák VYCPANÁ VYDRA, tmavé silné pivo 
ČERNÁ SVINĚ, sezónní piva: výčepní světlá DEŠ-
ŤOFFKA je již ve stálém portfoliu, witbier BÍLÁ 
SVINĚ, světlé silné pivo BŘEZŇÁK.

DOSTUPNOST
Černokostelecký pivovár, Českobrodská 17, Kostelec n. Č. 
l. (točené, PET), U Šumavy, Štěpánská 543/3, Praha 2 (to-
čené), U Slovanské lípy, Tachovského náměstí 288/6, Pra-
ha 3 (točené), U Vodoucha, Jagellonská 21, Praha 3 (to-
čené), Black Swine, Přemyslovská 35, Praha 3 (točené).

AKCE A FESTIVALY
Výročí pivováru – 2. sobota v březnu, dny otevřených 
dveří, VYSMOLENÍ – předposlední sobota v  květnu, 



MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR V KUTNÉ HOŘE

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR V KUTNÉ HOŘE 
U Lorce 11, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 724 412 978
info@pivokutnahora.cz
www.pivokutnahora.cz

 /pivokutnahora.cz
 /pivokutnahora

Náš slogan "Kutnohorské pivo, náš originál  
z Lorce" nesouvisí pouze s místním názvem pi-
vovaru, ale odkazuje na dlouhou historii výroby 
Kutnohorského piva. Tento příběh se píše od dob 
dolování stříbra a vine se tedy historií města ce-
lých pět století. Naše hodnoty jsou pro nás stej-
ně důležité jako kvalitní pivo, spokojení zákaz-
níci a podnikatelský úspěch. Využíváme tradiční 
postupy a  původní receptury. Vaříme z  českých 
surovin. A podporujeme život v regionu.

PORTFOLIO
Základní řada kutnohorských piv – Bronzo-
vá 10, Stříbrná 11 a Zlatá 12 se chlubí získáním 
certifikátu "KUTNOHORSKO regionální produkt". 

Speciály: Zlatá 12 Chmelená za studena, Lorecká 
14 vařená dle původní receptury a NOVINKA po-
lotmavá Havířská 12.

DOSTUPNOST
V  Restauraci Dačický ochutnáte tankovou Zla-
tou 12 a v Benešovce Stříbrnou 11. Lahvové pivo 
můžete koupit v síti prodejen ENAPO a PRAMEN 
CZ, Billa, Albert, Coop a Globus.

PROHLÍDKY
Komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva po domluvě na tel. +420 725 540 164. 
V areálu pivovaru je podniková prodejna. 
Více na: pivokutnahora.cz/prodejna.

PANTONE®

504 C
PANTONE®

186 C
PANTONE®

871 C
PANTONE®

730 C

KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE
U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice
Tel.: +420 313 569 202
info@krusovice.cz
www.krusovice.cz

Královský pivovar Krušovice je jedním z  deseti 
nejstarších evropských pivovarů. Pivo se tady 
bez přerušení vaří od roku 1581. Pivovar tak 
v  roce 2021 oslavil již 440. narozeniny. Sládci 
při výrobě používají ty nejlepší suroviny – vodu 
z křivoklátských lesů, slad z českého a morav-
ského ječmene a chmel z žatecké oblasti. Tradi-
ce vaření královského piva sahá do doby vlády 
Rudolfa II., který si nechal Krušovice dovážet na 
Pražský hrad. Během třicetileté války se pověst 
pivovaru rozšířila až do zemí Švédské koruny 
– zájem Švédů o pivo byl tak velký, že doslova 
„unesli“ dva krušovické sládky. 

PORTFOLIO
Královský Originál 10, Královský Ležák 12, Muš-
ketýr 11, Černé a Pšeničné. Všechna krušovická 
piva mají jedno společné: příjemnou, jemně 
aromatickou hořkost, hustou pěnu a výrazný říz.  
V  roce 2021 pivovar představil Královsky hořké 
nealko s plnou chutí i bez alkoholu.

DOSTUPNOST
Krušovice jsou na čepu v restauracích i hospodách 
v celé České republice. V obchodní síti se prodávají 
ve skleněných lahvích 0,5 l i plechovkách. V někte-
rých gastronomických provozovnách je k dispozici 
tankové pivo. Na tankovém hospodářství, infor-
macích o vaření piva i rituálech si zakládají v síti 
krušovických hospod s názvem Šalanda.
(www.krusovickasalanda.cz).

PROHLÍDKY
Exkurze se konají pravidelné i na objednávku. Ná-
vštěvníci uvidí hlavní provozy pivovaru s odborným 
výkladem a závěrečnou degustací. Vzhledem k epi-
demické situaci je dobré ověřit si aktuální situaci 
na www.krusovice.cz. Objednávky na tel.  +420  
548 134 134 (ve všední dny od 7.00 do 16:00 hodin) 
nebo na mailu exkurze@krusovice.cz. Základní 
vstupné s degustací je 160 Kč, senioři a studenti 110 
Kč. Výklad je možný v češtině, němčině, angličtině 
a ruštině.
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VÝČEPNÍ PIVO

PŘÁTELSKÝ PIVOVAR MALEŠOV

PŘÁTELSKÝ PIVOVAR MALEŠOV a. s. 
Malešov 56, 285 43 Malešov
Tel.: +420 777 352 990
pivovar@pivovarmalesov.cz
www.pivovarmalesov.cz

 /pivovarmalesov/
 /pivovarmalesov/

PROHLÍDKY
Exkurze s ochutnávkou v pivovarském sklepě. Pro-
hlídky středověké tvrze Malešov. Úniková hra na tvrzi. 
Středověký glamour kemp se staročeskou krčmou.

AKCE A FESTIVALY
Každý rok pořádáme víkendové koncerty a jiné kultur-
ní akce. Vše pod názvem Léto v pivovaru. Aktuální 
program je vždy k dispozici na webu, plakátech a FB.

Úspěšný projekt rekonstrukce tvrze vedl k vy-
tyčení dalšího cíle – oživení prastarého malešo-
vického pivovaru, který vznikl již v 16. století. 
A protože i tento cíl je výsledkem snahy party 
přátel, je přirozené, že přátelství je vetknuto do 
názvu našeho pivovaru. Poznejte s námi pestrý 
pivní svět plný chutí, vůní a gurmetských zážitků.

PORTFOLIO
Celkem 20 pivních stylů v průběhu roku:
7 American Pale Lager
9 PaKa Summer Ale
10 Český ležák
11 Žitný ležák
11 Ginger Lager
11 American Pale Ale
11 Irish Red Ale
12 Světlý ležák
12 Ležák Za Svobodu
12 Ležák Zlatokop
12 American Amber Ale
13 Stout
13 Märzen
14 India Pale Ale
15 Scottish Heavy Ale
+ další sezónní speciály (Velikonoční, Sv. Václav, 
Vánoce a další).

DOSTUPNOST
Hlavně v našem vlastním pivovarské výčepu. V Praze, 
Brně, Kutné Hoře, Hradci Králové, Kolíně a v Čáslavi. 
Aktuální přehled prodejních míst je na našem webu.
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PIVOVAR NYMBURK  spol. s r. o.
Pražská 581, 288 25 Nymburk
Tel.: +420 325 517 200
nymburk@postriziny.cz
www.postriziny.cz

První nepřímou zmínku o  vaření piva v  Nym-
burce obsahuje listina krále Jana Lucemburského 
z 26. prosince 1327. Náš pivovar byl založen vý-
nosem c. a k. krajského soudu v Mladé Boleslavi 
ze dne 29. dubna 1895 a byl konstituován jako 
Nymburský pivovar, s. r. o. První várka byla v nově 
postaveném pivovaře uvařena 19. března 1898. 
Hned první sezónu byl dosažen výstav 21 075 hl. 
V současné době je Pivovar Nymburk spol. s r. o. 
zcela samostatný a je členem svazu malých ne-
závislých pivovarů.

V nymburském pivovaru prožil svá mladá léta 
budoucí velký spisovatel Bohumil Hrabal 
(*1914 †1997), jehož otec „Francin“ zde pracoval 
jako účetní. Život v pivovaru a v Nymburce Hrabal 
ztvárnil mj. v knize Postřižiny, díle, po kterém 
jsou pojmenována jak některá naše piva, tak celý 
náš pivovar.

PORTFOLIO
Vaříme spodně kvašená piva tradiční dvourmu-
tovou technologií dekokčním způsobem. Vaříme 
několik druhů světlých piv, včetně nealkoholické-
ho, tmavý ležák a polotmavý speciál.

PROHLÍDKY
Exkurze dle dohody se sládkem (valenta@postri-
ziny.cz) nebo na tel. čísle 325 517 211.

AKCE A FESTIVALY
Cyklootvírák – 7. května 2022
Den postřižinského piva – 18. června 2022
Postřižinská Dočesná – 27. srpna 2022
Cyklozavírák – 8. října 2022

Den otevřených dveří – koná se každoročně 
třetí sobotu v  červnu v  areálu pivovaru. Patří 
v  Nymburce bezpochyby k  událostem roku. 
Málokoho nezláká příležitost dobře se pobavit 
se známými lidmi u  orosené sklenice naplněné 
„pravým postřižinským“.



PIVOVAR PODLESÍ

PIVOVAR PODLESÍ 
Podlesí 139, 260 01 Příbram
Tel.: +420 603 113 500 
info@pivovarpodlesi.cz
www.pivovarpodlesi.cz

 /pivovarpodlesi
 /pivovarpodlesi/

PROHLÍDKY
Je možné si objednat prohlídku pivovaru – 
kontakt: pivo@pivovarpodlesi.cz.

Pivovar Podlesí byl založen v roce 2013 a na-
chází se v malebné vesničce na úpatí centrální 
části Brd. Do brdských lesů a hájů se od nás po 
dobrém obědě dostanete dříve, než vám sleh-
ne po dobrém jídle z naší kuchyně. Milovníky 
chmelového moku a jistě nejenom je potěší 
výběr z několika druhů piv, která vyrábíme dle 
vlastních receptur z vody čerpané přímo z brd-
ských lesů. Při výrobě našich piv dodržujeme 
všechny řemeslné postupy a využíváme pečlivě 
vybrané suroviny. Pokud vás brdské lesy, dobré 
jídlo a naše pivo zmůžou, můžete složit hlavu v 
některém z pokojů v našem penzionu. 

PORTFOLIO
Hulvát – English Style Ale – 13
Thomas – BrutIPA – 12
Podleský Ležák – český ležák premium – 12
Brdonoš – výčepní – 10
Elbrus – American Pale Ale – 13
Korma – medovinové pivo – 12
Mikeš – tmavý ležák – 13

DOSTUPNOST
Přímo v pivovarské restauraci, v síti prodejen Mak-
ro, Albert a Globus, v různých pivotékách a piv-
ních barech, na eshopu www.pivovarpodlesi.cz.

Pivo světlé silné
svrchně kvašené
nefiltrované
nepasterované

minipivovar od roku 2013

složení
voda, ječné slady, chmelové 
produkty. Skladujte v chladnu a temnu

www.pivovarpodlesi.cz

Vyrábí
Pivovar ČZ, s.r.o., 
Podlesí 139, 261 01 Podlesí

Minimální trvanlivost do:

English style ale
obj.

Objem: 0.75l
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PENZION A PIVOVAR NOVÝ RYBNÍK 
Obořiště 53, 26212 Obořiště
Tel.: +420 724 858 626
penzion@novyrybnik.com
pivovar@novyrybnik.com
www.novyrybnik.com

 Penzion a Pivovar Nový Rybník
 /penzion_novyrybnik_oboriste

AKCE A FESTIVALY
Pivovar se pravidelně účastní každoročních udá-
lostí jako jsou Dobříšské májové slavnosti a pivní 
festival Slunce ve skle.

Pivovar vznikl roku 2013 z nápadu obnovit tradici 
pivovarnictví na Dobříšsku. Je součástí Penzionu 
Nový Rybník u stejnojmenného rybníka cca 5 km 
od Dobříše. Původní budova rybářské bašty dala 
název i  grafiku etiketě piva – BAŠTÝŘ. Dnes již 
moderní komplex s  restaurací nabízí návštěvní-
kům řadu možností trávení volného času: tenis, 
stolní tenis, plážový volejbal, šipky, pivní lázně, 
masáže, sauna, šlapadla a  paddleboard, nej-
menším dětské hřiště s  trampolínou. Pro svou 
přátelskou atmosféru a klid v přírodě je penzion 
vyhledáván cyklisty, rodinami s  dětmi a  je pří-
hodným místem pro rodinné oslavy, firemní akce 
či svatby – od obřadu po večerní párty.

PORTFOLIO
Prvotřídní nefiltrovaná a  nepasterizovaná piva: 
světlé výčepní pivo (10), světlý ležák (12) a po-
lotmavý ležák (11). Speciály – pšeničné pivo, 
zelené pivo, višňové pivo, zázvorové pivo, 14 ALE 
či tzv. Nakouřená dvanáctka z vyuzeného sladu.

DOSTUPNOST
Pivo lze ochutnat a  zakoupit zejména v  rámci 
místního regionu.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru vč. výkladu a  degustace, které 
mají za cíl podrobněji představit místní pivovar 
a výrobu piva, jsou možné po předchozí domluvě.



PIVOVAR ANTOŠ

PIVOVAR ANTOŠ
Pražská 1847, 274 01 Slaný
Tel.: +420 775 110 012
www.pivovarantos.cz

 @pivovarantos
 @pivovar_antos

ANTOŠOVA KRČMA S PIVOVAREM
Vinařického 14, 274 01 Slaný
Tel.: +420 731 413 711

Pivovar Antoš. Jsme malý řemeslný pivovar ze 
Slaného. Pivovarská tradice královského města 
Slaný sahá až do 16. století, kdy zde ctihodný 
měšťan Antoš pivo vařil. Tradice vaření slánského 
piva byla obnovena v roce 2010, na stejném mís-
tě, kde vařil i měšťan Antoš, v renesanční budově 
na adrese Vinařického 14 v centru města. V roce 
2015 už kapacita restauračního pivovaru nedo-
stačovala, a proto se většina výroby přesunula do 
nových prostor na Pražské ulici. Malé várky spe-
ciálů se ale stále vaří v "malém pivovaru," jak mu 
s úctou říkáme. Vaříme skvělé pivo, ležáky i ejly. 
Z prvotřídních surovin, pečlivě a s vášní. Zodpo-
vědně a udržitelně.

PORTFOLIO
Rarach 10, světlé výčepní pivo, Antošův ležák 11, 
Polotmavá 13, Relax APA 12, Prime Crystal IPA 
14, NeNe! NEIPA 13, Very Merry Tropically 12 – 
Sour Ale, Tlustý Netopýr 17 – Rye IPA a k tomu 
celá řada limitovaných edic a sezónních piv.

DOSTUPNOST
Slaný: Antošova pivotéka, Pražská 1847 nebo 
Antošova krčma, Vinařického 14. Pivotéky a rotu-
jící pípy napříč celou Českou republikou.

PROHLÍDKY
Zájemcům rádi ukážeme podzemní prostory pivo-
varu, které jsou z 13. století, i výrobu piva u nás.

AKCE A FESTIVALY
Slánský tuplák, happening Pivovaru Antoš, 
dvoudenní akce, pravidelně v polovině června na 
náměstí TGM ve Slaném. Mnoho hudby, zábavy, 
soutěží i atrakce pro děti a dospělé.

PIVOVAR TUPADLY s. r. o. 
Tupadly 113, 285 63 Tupadly
Tel.: +420 773 153 003
info@pivovartupadly.cz
www.pivovartupadly.cz

 /PivovarTupadly
 /pivovartupadly

AKCE A FESTIVALY
Pro informace o  plánovaných akcích sledujte 
naše webové stránky a Facebook.

Pivovar Tupadly obnovil řemeslnou výrobu piva 
v obci Tupadly u Čáslavi v červenci roku 2020. Na-
vázal tak na tradici původního pivovaru, který byl 
dostavěn roku 1931 pro F. J. Auersperga a jehož 
provoz skončil v roce 1961. Rekonstrukce celého 
objektu byla dokončena na jaře 2021. V areálu 
najdete i služby restaurační, hotelové a wellness. 
Objekt má samostatné prostory k pořádání svateb, 
oslav a firemních akcí s kapacitou kolem 80 osob. 
Kapacita ubytování je kolem 50 ubytovaných.

PORTFOLIO
Základ stálé nabídky tvoří světlá výčepní Tupa-
delská 10°, 11° a 13° a tmavý ležák – Tupadelská 
12°. V sezónní nabídce se můžete těšit na speci-
ály – PŠENICI, RED ALE, IPU, STOUT a na Vánoce 
Tupadelský ADVENT  ležák 12°.

DOSTUPNOST
Tupadelské pivo můžete ochutnat v  pivnici 
a v restauraci. Pro ochutnávku v  domácím 
prostředí nabízíme různé druhy balení, 
širokou škálu KEG sudů, párty soudky a PET 
lahve.

PROHLÍDKY
Prohlídky jsou možné po předchozí dohodě, sku-
pina maximálně 20 osob.
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PIVOVAR NA VÝVOJI

PIVOVAR NA VÝVOJI
Havlíčkova 1135, 258 01 Vlašim
Tel.: +420 601 376 912
info@navyvoji.cz
www.navyvoji.cz

 Areál Na Vývoji

V prostorách bývalé fabriky Na Vývoji, kde se od 
roku 1965 vyvíjely a vyráběly balicí stroje, vznikl 
v roce 2018 minipivovar s výstavem 2 400 hl piva 
ročně, který disponuje celou technologií české vý-
roby. Tento minipivovar navazuje na pivovarnickou 
tradici ve Vlašimi, kde je již roku 1549 znám sládek 
Václav z Načeradce. Pravděpodobně se zde vařilo 
pivo již ve 14. století a to za rodu „páni z Vlašimě“, 
později „z Jenštejna“. Byl to významný rod, ma-
jící ve svých řadách prvního českého kardinála, 
arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, jenž byl druhým 
pražským arcibiskupem a rádcem Karla IV.

PORTFOLIO
Summer Ale, EPM – 10,80%, alkohol 4,2%,
IPA, EPM – 13,60%, alkohol 5,2%,
11% světlý ležák, EPM – 11,60%, alkohol 4,7%,
12% světlý ležák, EPM – 12,50%, alkohol 5,3%,
13% polotmavý speciál, EPM – 13,10%, alk. 5,3%,
18%  Russian Imperial Stand, EPM – 18%, alk. 7,5%.

DOSTUPNOST
Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasteri-
zovaná. Lze je ochutnat přímo v  restauraci 
Na Vývoji, kde si je též můžete zakoupit jako 
lahvovaná a dále jsou k mání v síti velkoobchodu 
Obchodní dům Max.

PROHLÍDKY
Hotel Na Vývoji vám zajistí i po dohodě s panem 
sládkem prohlídku pivovaru. 
Další nabídkou našeho hotelu bude již od dubna 
2022 otevření wellness a pivních lázní s ostat-
ními procedurami. 
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ÚNĚTICKÝ PIVOVAR

ÚNĚTICKÝ PIVOVAR a. s. 
Rýznerova 19, 252 62 Únětice
Tel.: +420 602 224 711
stepan.tkadlec@unetickypivovar.cz
www.unetickypivovar.cz

ne 11–21 hodin. Dále pravidelně rozvážíme naše pivo 
do více jak 80 hospůdek v Praze a okolí.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru jsou každou sobotu a neděli. Sraz 
vždy ve 12 hodin v Pivovarském výčepu. Max. počet 
20 návštěvníků v  jedné skupině. Děti do provozu 
z bezpečnostních důvodů mohou od 8 let v dopro-
vodu dospělého. Individuální exkurze po předchozí 
domluvě (e-mail: vycep@unetickypivovar.cz).

AKCE A FESTIVALY
Únětický pivovar se stal kulturním a sportovním 
centrem. Je zde pořádána řada akcí po celý rok. 
Informaci o aktuálním dění v pivovaru najdete na 
www.unetickypivovar.cz/akce-v-pivovaru.

První zmínka o výrobě piva v Úněticích pochází 
již z roku 1557. Vlastní pivovar pak započal svou 
"bohulibou" činnost v  roce 1710. Na přelomu 
19.  a  20. století se svou produkcí až 21 000 hl 
ročně řadil mezi největší v okolí Prahy. Únětické 
pivo mělo svou kvalitu a osobitou chuť. Točilo se 
v únětických hostincích i v pražských podnicích – 
např. ve známé restauraci U Holubů. Vlastníkem 
pivovaru byla téměř celou dobu Metropolitní ka-
pitula u sv. Víta v Praze, která jej po většinu času 
pronajímala. Po znárodnění v  roce 1949 musel 
svou činnost ukončit. Dlouhou dobu se zdálo, 
že navždy. Roku 2010 se však parta pivovarníků 
a  nadšenců v  čele se Štěpánem Tkadlecem roz-
hodla historickou budovu pivovaru koupit a vrá-
tit do Únětic vaření kvalitního piva.

PORTFOLIO
Únětické Pivo 10° (PET 1,5 litru, sudy 50 a 30 l). 
Únětické pivo 12° (PET 1,5  litru, skleněná lá-
hev 2  l, kterou vám odborně znovu naplníme, 
sudy 50 + 30 l). Únětický speciál (PET 1,5  litru, 
skleněná láhev 2  l, kterou vám odborně znovu 
naplníme, sudy 50 + 30 l). Nabídka Speciálu je 
limitovaná, vázaná na události během roku (Ma-
sopust, Oslavy znovuotevření pivovaru, Posvíce-
ní, Vánoce). Speciál vaříme zpravidla 4 × ročně.

DOSTUPNOST
Restaurace v Únětickém pivovaru. Provozní doba: po–
stř 11–22 hodin, čt–so 11–23 hodin, 



PIVOVAR VELKÉ POPOVICE

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE 
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
Tel.: +420 323 683 425
exkurze@kozel.cz
www.kozel.cz 

Malebný pivovar Velké Popovice leží necelých 
30 km od Prahy. Založil jej František Ringho-
ffer v roce 1871. Během prohlídky pivovaru se 
můžete na vlastní oči přesvědčit, jak se poctivé 
pivo vaří dodnes. V pivovaru si můžete rezervovat 
i zážitkové programy: "Kozlova škola čepování 
piva" a "Kozlí výprava do pivovaru".

PORTFOLIO
Kozel Mistrův ležák, 4,8 % alkoholu, světlý ležák, 
Kozel Mistrův Pšeničný, 5,2 % alkoholu, Kozel 
Mistrův Tmavý, 4,4 % alkoholu, Velkopopovický 
Kozel  10, 4  % alkoholu, světlé výčepní pivo, 
Velkopopovický Kozel Černý, 3,8  % alkoholu, 
tmavé výčepní pivo, Velkopopovický Kozel 11, 
4,  6  %, světlý ležák, Velkopopovický Kozel 
Řezaný 11, 4,8  % alkoholu, řezaný ležák, Kozel 
Florián, 4,8 %, limitovaná polotmavá 11.

DOSTUPNOST
Velkopopovického Kozla si můžete vychutnat 
na území celé České republiky.

PROHLÍDKY
Duben–září: denně ve 13 a 15 hodin,
říjen–březen: denně od 13 hodin.

Navštívíte historickou i současnou varnu, sklepy, 
kde pivo kvasí a zraje a nakonec ochutnáte i ne-
filtrovaný speciál.

AKCE A FESTIVALY
Den Kozla: červen, Klobáskofest – září.
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B4 Blatná Lihovar a pivovar Blatná (str. 78) liquib.cz
C6 České Budějovice Minipivovar Zemědělské fakulty JU (str. 79) pivovar.zf.jcu.cz
C6 České Budějovice Národní pivovar Budějovický Budvar (str. 80) budejovickybudvar.cz
C6 České Budějovice Pivovar Samson (str. 81) samson.cz
C6 Horní Chrášťany Pivovar Horní Chrášťany (str. 82) pivovarchrastany.cz
D6 Jílovice Pivovar Jílovice (str. 83) pivovarjilovice.cz
C5 Protivín Pivovar Protivín (str. 84) pivovar-protivin.cz
D5 Soběslav Soběslavský pivovar (str. 85) FB: /pivovarsobeslav
B5 Strakonice Dudák – Pivovar Strakonice (str. 86) pivovar-strakonice.cz
E5 Stráž n. Nežárkou Pivovar Stráž (str. 87) www.pivovarstraz.cz
E5 Stráž n. Nežárkou Pivovar Šimanov (str. 88) FB
D5 Veselí n. Lužnicí SOŠ ekologická a potravinářská (str. 89) sos-veseli.cz
B5 Vlachovo Březí Panský pivovar Vlachovo Březí (str. 90) pivovarvb.webnode.cz
B6 Volary Městský pivovar Volary (str. 91) hotelbobik.eu
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MINIPIVOVAR ZEMĚDĚLSKÉ
FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERSITY 
Na Zlaté stoce 690/3, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 387 772 615
smetana@zf.jcu.cz
www.zf.jcu.cz

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO:

VÝROBCE:
LIQUI B ZÁMECKÝ OVOCNÝ LIHOVAR
BLATNÁ, S. R. O, PLZEŇSKÁ 315, 388 01 BLATNÁ
ČESKÁ REPUBLIKA, WWW.LIQUIB.CZ

OBSAH ALKOHOLU: OBJEM:

11° SVĚTLÝ LEŽÁK
NEFILTROVANÉ A NEPASTEROVANÉ PIVO

8 5 9 4 0 2 4 9 2 4 5 3 1

4,6 % 1,0 L

SLOŽENÍ: PITNÁ VODA, JEČNÉ SLADY, UPRAVENÝ ŽATECKÝ CHMEL.
SKLADUJTE V CHLADU A TEMNU.

STÁČENO POD OCHRANNOU ATMOSFÉROU.
PŘÍPADNÝ SEDIMENT NENÍ NA ZÁVADU.

LIQUI B ZÁMECKÝ OVOCNÝ 
LIHOVAR BLATNÁ s. r. o.
Plzeňská 315, 388 01 Blatná
Tel.: +420 383 422 523
liquib@liquib.cz
www.liquib.cz

 /lihovarpivovarblatna
 /lihovarapivovarblatna/

LIHOVAR A PIVOVAR BLATNÁ

Nostalgie a touha navázat na mnohaletou tradici 
vaření piva v Blatné nás přivedly k  myšlence 
obnovení kdysi slavného Zámeckého pivovaru 
Blatná, ve kterém se pivo vařilo skoro 100 let, od 
roku 1896 až do roku 1978. A tak jsme po 38 le-
tech na tuto tradici opět navázali pod dohledem 
sládka Martina Frieda.

PORTFOLIO
Vaříme čtyři druhy piv: 
Kohout světlá výčepní 10%,
Kohout světlý ležák 11%,
Kohout polotmavý ležák 12% (oceněno v soutěži 
„Zlatá Salima 2018),
Sládkovo sváteční 14% (nositel označení „Regio-
nální potravina jižních Čech 2018“). 
Všechny druhy piv jsou nefiltrované a nepas-
terované.

DOSTUPNOST
Naše pivo můžete ochutnat: 
Kavárna V Podzámčí Blatná, Na Příkopech 183, 
Blatná (www.kavarnavpodzamci.cz, www.face-
book.com/kavarnavpodzamci, www.instagram.
com/kavarnavpodzamci)
Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 
Březnice (www.equitana.cz/, www.facebook.
com/EQUITANA.Hotel.Resort).

PROHLÍDKY
Jsou možné po předchozí rezervaci (min. pro 10 
osob). E-mail: liquib@liquib.cz, tel.  739 459 333.

Univerzitní minipivovar Zemědělské fakul-
ty Jihočeské univerzity. Založen byl v květnu 
roku 2016. Jeho cílem není pouze zásobovat 
okolí akademickým pivem, ale zejména pracovat 
na poli výzkumu a výuky v oblasti pivovarnictví. 

V této souvislosti minipivovar nabízí jako 
jediný subjekt v  ČR zkoušky úplné profesní 
kvalifikace v oboru „Pivovarník – sladovník“, 
po jejichž složení lze žádat o živnostenský list 
bez dokládání praxe. Dále nabízíme pro pivní 
nadšence kurzy Homebrewingu, kde si zá-
jemci mohou, pod vedením zkušeného sládka, 
zkusit uvařit vlastní pivo bez použití profesionál-
ní technologie.

PORTFOLIO
Pravidelně se zde vaří světlý ležák (12 %), světlé 
výčepní pivo (10 %), příležitostně polotmavé, 
tmavé a speciály (chlebový, kotvičníkový, cibu-
lový, konopný, a další). 
Na objednávku je možné vyrobit pivo dle poža-
davků zákazníka i s jeho vlastním logem na eti-
ketě lahvovaného piva nebo na dárkové taštičce.

DOSTUPNOST
Pivo lze objednat u zástupce obchodu telefonicky 
nebo e-mailem: (Ing. Pavel Smetana, pivovar@
zf.jcu.cz, +420 387 772 615). Kurzy (Ing. Petra 
Jurásková, jurasek@zf.jcu.cz, +420 387 772 541).
Více na webových stránkách .

PROHLÍDKY
Pro zájemce z řad veřejnosti existuje několik vari-
ant prohlídek, více informací na adrese: pivovar.
zf.jcu.cz/exkurze-a-pronajem/varianty-prohli-
dek, kontakt: Šárka Štrobová, strobova@zf.jcu.cz,  
+420 387 772 780, +420 724 043 312.



80 81NÁRODNÍ PIVOVAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, n. p. 
K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 705 347
exkurse@budvar.cz
www.budejovickybudvar.cz

 @BudejovickyBudvar
 @budejovickybudvar

Budějovický Budvar byl založen roku 1895 
a 7. října téhož roku uvařil první várku piva. Bud-
var vaří mnoho druhů piv, ale něco mají společ-
né – poctivý postup vaření a prvotřídní kvalitu 
surovin. Budějovický Budvar vyváží pivo do více 
než 70 zemí světa. Ležák Budweiser Budvar 
Original se pyšní chráněným zeměpisným ozna-
čením „Českobudějovické pivo“, které garantuje 
kvalitu surovin, originální výrobní postup a tra-
diční lokalitu původu. 

PORTFOLIO
Budweiser Budvar Original, Budvar 33, Budvar 
REDIX, Budvar Výčepní, Budvar Tmavý ležák, Budvar 
nealko, Budvar Kroužek.

DOSTUPNOST
Original pivnice Budvarka Budvar přímo v are-
álu pivovaru, Malý pivovar, restaurace Masné 
krámy, Krumlovský mlýn, většina hospod v Čes-
kých Budějovicích.

PROHLÍDKY
Zveme vás na prohlídku pivovaru, kde ochutnáte 
načepované pivo přímo z pivovarských tanků. 
Prohlídku si rezervujte na www.budejovicky-
budvar.cz/prohlidky.

PIVOVAR SAMSON

PIVOVAR SAMSON s. r. o.
Lidická 458/51, České Budějovice
Tel.: +420 386 708 120
info@samson.cz
www.samson.cz

PROHLÍDKY
V nadcházející sezóně plánujeme návštěvníkům 
nabídnout komentované prohlídky pivovaru 
včetně ochutnávky Samsonu přímo z tanku.

Od roku 1795 měšťané Českých Budějovic 
soustředili výrobu piva do „malého“ a „velkého“ 
pivovaru. Posléze se rozhodli postavit na 
Lineckém předměstí nové ležácké sklepy, 
které vytvořily základ dnešního pivovaru 
Samson. Své jméno získal v roce 1958 podle 
budějovické městské kašny. V roce 2014 koupila 
pivovar belgicko-brazilská společnost AB InBev. 
Nový vlastník investuje do modernizace 
pivovaru. Ten se tak už nyní pyšní novou 
strojovnou, moderními kvasnými tanky 
a  dalším vybavením, které umožňuje výrobu 
piv s vysokou kvalitou, čehož důkazem je zisk 
mnoha ocenění na tuzemských i zahraničních 
pivních soutěžích.

PORTFOLIO
Plnosladové pivo Samson vzniká podle 
tradičních receptur z vybraného žateckého 
chmele a vody čerpané z  274 m hluboké 
artéské studny. Do portfolia pivovaru 
Samson patří světlé výčepní pivo, světlé 
ležáky, tmavý ležák,  nealkoholické Pito, 
nachmelený ležák a BOCK.

DOSTUPNOST
Lahvového Samsona můžete zakoupit v tuzem-
ských řetězcích, sudového pak i v naší pivovar-
ské prodejně přímo v areálu.



PIVOVAR HORNÍ CHRÁŠŤANY

PIVOVAR HORNÍ CHRÁŠŤANY
Horní Chrášťany 43, 
384 11 Netolice 
Tel.: +420 602 147 101, 727 984 358
info@pivovarhornichrastany.cz 
www.pivovarhornichrastany.cz

 /ekofarma.chrastany

Pivovar vznikl v rámci Ekofarmy Horní 
Chrášťany v  prostředí krásné a  čisté přírody 
jižních Čech. Navštivte nás přímo na místě, kde 
pivo vzniká. Naším cílem je vařit živá piva 
z těch nejlepších surovin. Sami máme pivo 
rádi a vaříme si jej tak trochu pro sebe. A protože 
si rádi dopřáváme dobrých věcí, ručíme vám za 
to, že u nás je kvalita na prvním místě.

PORTFOLIO
Chrášťan 11° – světlý ležák, Chrášťan 11° 
– polotmavý ležák, Chrášťan 12° – světlý 
ležák, Chrášťan IPA – speciál svrchně kvaše-
ný (v zimním období), Chrášťan APA – světlý 
ležák 11° svrchně kvašený (v letním období), 
Chrášťan 13° Kroužek – světlý ležák.

DOSTUPNOST
Viz WEB www.pivovarchrastany.cz.

PROHLÍDKY
Jsou možné po předchozí domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Lhenická pouť a Slavnosti svatého Jiljí ve 
Lhenicích, Oktoberfest.

PIVOVAR JÍLOVICE
Jan Wünsch
Jílovice 147, 373 32 Jílovice
Tel: +420 602 233 265
info@pivovarjilovice.cz
www.pivovarjilovice.cz

Pivovar Jílovice. Provoz pivovaru byl zahájen 
2. června 2015 uvařením první várky 12% ležáku. 
K  výrobě piva je využívána velmi kvalitní voda 
z Novohradského podhůří, český slad a chme-
lový granulát z českého chmele. Klasickým tech-
nologickým postupem, jenž zahrnuje vaření piva 
ve varně, studené hlavní kvašení v  otevřených 
kádích a následné dlouhé zrání v ležáckých tan-
cích, vzniká pivo českého typu plné chuti, dob-
rého řízu a optimální hořkosti. 
V letním období je zde samozřejmě možné po-
sedět v  příjemném prostředí a  ochutnat sorti-
ment točeného piva.

PORTFOLIO
Světlé výčepní pivo 10%, světlý ležák 11% 
a 12%, Jantarový ležák 12%, polotmavé 
silné pivo 13%. Vánoční a Velikonoční svátky 
Sváteční silné světlé pivo 16%.

DOSTUPNOST
U  prodejního okénka pivovaru lze celoročně 
zakoupit pivo v  obalech (PET láhve 1,5 l, sudy 
15, 30 a  50 l). V  letním období (květen–říjen)  
se u okénka prodává i pivo točené.
Restaurace: Café Datel České Budějovice, Klub 
malých pivovarů Husova třída a Za Mlýnskou 
stokou, penzion Marie Žumberk, Gril bar Tyršův 
stadion Třeboň, obchod z Komůrky Třeboň.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru se z  hygienických důvodů 
pořádají jen výjimečně při různých akcích 
(např. výročí otevření pivovaru v červnu).

AKCE A FESTIVALY
Každoročně v  červnu se koná akce k  výročí 
otevření pivovaru. Přesný termín bude ozná-
men na webových stránkách pivovaru.
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PIVOVAR PROTIVÍN

PIVOVAR PROTIVÍN, a. s.
Pivovar 168, 398 11 Protivín
Zelená linka: +420 800 987 789
www.pivo-platan.cz

Pivovar Protivín .  Pr vní písemné zmínky 
o  protivínském pivovaru se datují až do roku 
1540. Pivovar vždy patřil k  nejvýznamnějším 
v  českých zemích. Úžasnou historii pivovaru 
připomíná zcela unikátní varna, ve které se 
pivo vaří dodnes. Pivo pod značkou Platan  
se v  Protivíně vaří již více než čtyřicet let.
Značka Platan byla inspirována překrásnou 
trojřadou platanovou alejí lemující cestu do 
pivovaru. Jihočeská voda z  vlastních studní, 
tradiční způsob vaření a dobré srdce Jihočechů 
jsou po desetiletí základem piva Platan.

PORTFOLIO
Pivovar Protivín vyrábí tato piva: Platan 10 %, 
Platan 11 %, Platan Nealko, Platan Premium, 
Platan Granát, Lobkowicz Premium Ležák, 
Lobkowicz Premium Nealkoholický, Lobkowicz 
Premium Černý.

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru je možné si objednat na 
telefonu +420 775 937 767. 
Prohlídka trvá cca 90 minut.

AKCE A FESTIVALY
Platanské Pivní Slavnosti se pravidelně 
konají v areálu pivovaru v měsíci červenci.
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SOBĚSLAVSKÝ PIVOVAR 
Na Pískách 488, Soběslav
Tel.: +420 381 205 309–310
novak.r@raselina.cz, obchod@raselina.cz
www.facebook.com/pivovarsobeslav

Historie původního pivovaru začíná rokem 1628, kdy 
byl v Soběslavi založen pivovar měšťanský, který sídlil 
v budově radnice na náměstí. Naposledy se v pivovaře 
vařilo před více než 70 lety. V červnu roku 2021 byl 
nově otevřen Soběslavský pivovar, který se nachází 
v sídle společnosti Rašelina a. s., jež je zároveň jeho 
vlastníkem. Občané Soběslavi jsou skutečnými 
patrioty, o čemž svědčí i jejich zájem o tato piva. 

PORTFOLIO
Soběslavský pivovar vaří 5 druhů piv, a to Světlý 
ležák, Polotmavý ležák, IPA, Garden Ale a Pšeničný 
speciál. Všechny receptury vychází z osvědčených 
tradičních receptur a postupů.

DOSTUPNOST
Piva můžete zakoupit v síti zahradních center 
Rašelina zahradní centrum s. r. o. v Soběslavi, 
Plzni, Přešticích, Prosenicích u Přerova a v Jičíně. 
Největší výběr je v zahradním centru přímo 
v Soběslavi v ulici Na Pískách 488, kde sídlí  
Soběslavský pivovar.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru provádíme pouze po předchozí 
domluvě s naším sládkem. Kontakt na sládka, pana 
Rostislava Nováka, je: novak.r@raselina.cz, případně 
telefon 775 615 873.

AKCE A FESTIVALY
Soběslavský pivovar se účastní pivních slavností 
nejen v Soběslavi, ale i v okolních městech. Více 
informací naleznete na Facebooku.

SOBĚSLAVSKÝ PIVOVAR



86 87

DUDÁK – MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
STRAKONICE, a. s.
Podskalská 324, 386 01 Strakonice
Tel.: +420 383 312 410
info@pivovar-strakonice.cz
www.pivovar-strakonice.cz

STRAKONICKÝ DUDÁK

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice byl 
založen v  roce 1649 a  v  současnosti je jediným 
městem vlastněným průmyslovým pivovarem 
v České republice. Vaří pivo klasickou technolo-
gií s  použitím otevřeným kvasných kádí a  le-
žáckých tanků, kde pivo 30–60 dnů dokváší. 
Strakonické pivo je nepasterované.

PORTFOLIO
Strakonický pivovar vyrábí tato nepasterova-
ná piva: výčepní pivo Dudák Švanda, ležáky 
Dudák  11 a  Dudák Premium, hořký ležák 
Otavský zlatý, ležák s bavorským sladem Král 
Šumavy, polotmavý ležák Klostermann, svět-
lý ležák Klostermann za studena chmelený 
a nefiltrovaný ležák Sklepák.

DOSTUPNOST
Strakonická piva lze zakoupit v  jihočeském 
a západočeském kraji, v Praze a v okolí Brna, 
kde má pivovar vlastní distribuční centrum 
v  Holasicích (Brno-venkov).

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru je možné objednat na tel. 
čísle 727 852 335 nebo e-mailu v.matej@pivo-
var-strakonice.cz. Prohlídky trvají cca 80 minut 
a  konají se v  pracovní dny po 14. hodině. Je 
možné prohlídku spojit s  pronájmem Degus-
tovny v areálu pivovaru.

AKCE A FESTIVALY
Tradiční Pivovarská pouť se koná každoročně 
koncem června v areálu pivovaru.

pivovar Stráž s. r. o.
náměstí Emy Destinnové 7
382 02 Stráž nad Nežárkou
Tel.: +420 601 067 067
info@pivovarstraz.cz
www.pivovarstraz.cz

 pivovar Stráž

PIVOVAR STRÁŽ

Pivovar Stráž, založený roku 2021, navazuje 
na tradici vaření piva ve Stráži nad Nežárkou, 
která zde započala již v roce 1553. 

PORTFOLIO
Strážská Ema 11 % – klasický spodně kvašený 
ležák. Vyznačuje se světlou barvou a výraznou 
hořkostí. Strážský Hofmistr 12 % – tuto dva-
náctku charakterizuje tmavší barva i příjem-
ná hořkost žateckého poloraného červeňáku. 
Strážský Baron 13 % – speciální pivo, které je 
nejtmavší a nejsilnější z naší nabídky. Má jemně 
citrusový nádech díky novozélendské odrůdě  
chmelu Motueka.

DOSTUPNOST
Prodejna přímo v pivovaru Stráž, obchod Z Ko-
můrky, Třebízského 456, 379 01 Třeboň (www.
zkomurky.cz), Nápoje Kapitán, J. Hradec (napo-
jekapitan.cz). V jednání jsou řetězce Coop.

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru je možné domluvit a objed-
nat po telefonu, e-mailu, facebooku.

AKCE A FESTIVALY
Pivní pečeť a Slavnosti piva v Č. Budějovicích, 
pouť ve Stráži nad Nežárkou, Třeboňské trhy.
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SOŠ EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ 
Blatské sídliště 600/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Tel.: +420 381 500 511
info@sos-veseli.cz
www.sos-veseli.cz

PIVOVAR ŠIMANOV

PIVOVAR ŠIMANOV
Šimanov 92, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Tel.: +420 792 304 726
hlouskova@h-union.cz
www.simanovskykorbel.cz

 Šimanovský korbel
 simanovsky_korbel

Na Šimanově se prolíná kus historie s  velkou 
dávkou experimentu. Představujeme vám malý 
soukromý minipivovar, který o ekologii nemluví, 
ale snaží se ji využít v praxi. Pro provoz celého 
areálu využíváme elektřinu z  vlastní vodní 
elektrárny, teplo z námi navržených termických 
zdrojů a vodu z  vlastní studny. Od roku 2014 
rekonstruujeme šimanovský dvůr, jehož 
historie sahá až do roku 1579. Od roku 2019 
fungujeme jako létající minipivovar a postupně 
připravujeme zázemí pro vlastní minipivovar. 
Snažíme se zaměřit na lokální produkci piva, 
přičemž se nebojíme experimentovat například 
přídavkem sladkovodní řasy chlorelly do našeho 
patentovaného speciálu.

PORTFOLIO
V nabídce najdete tradiční spodně kvašený 
světlý ležák Šimanovská 11° (obsah alk. 4,4 %), 
tradiční spodně kvašený tmavý ležák Šimanov-
ská hraběnka 14° (obsah alk. 5,5 %) a netradiční 
spodně kvašený světlý speciál Chlorella 12° (ob-
sah alk. 5 %).

DOSTUPNOST
Na Šimanově jsme vybudovali podnikovou 
prodejnu, kde můžete ochutnat pivo rovnou 
z  čepu nebo si s  sebou můžete odvézt dárkové 
balení piva ve skleněných lahvích o objemu 0,33 l, 
případně PET lahve o objemu 1,5 l.

AKCE A FESTIVALY
Během sezóny pořádáme koncerty s  živou hudbou, 
divadlo, letní kino, tematické přednášky a další. 
Aktuální přehled akcí najdete na webových stránkách.

Školní minipivovar Střední odborné školy 
ekologické a potravinářské Veselí nad Luž-
nicí. Slouží k  praktické výuce žáků studijního 
oboru Technologie potravin. 

Pivovar byl založen v  roce 2011. Vyrábí široký 
sortiment unikátních studentských piv z tradičních 
českých surovin. Vaří pouze maloobjemové várky. 

PORTFOLIO
Tradiční, klasická česká piva, piva pšeničná, 
nealkoholická, ochucená, speciály.
Nejčastěji vařená piva: Blatský ležák světlý, 
tmavý  (12°), Blatský švihák světlý (14°), 
Blatské nealko Pohoda.

DOSTUPNOST
Ochutnávky jsou možné ve dnech otevřených 
dveří školy, při každoročních Veselských 
slavnostech, v  době konání výstavy Vzdělání 
a  řemeslo v  Českých Budějovicích, a  také na 
prezentačních akcích školy.

PROHLÍDKY
V pracovních dnech od 9 do 15 hodin. 

AKCE A FESTIVALY
Každoroční kurzy vaření a  degustace piva, 
speciální večerní degustační kurzy.
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PANSKÝ PIVOVAR VLACHOVO BŘEZÍ
Vlachova 353, 384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 264 305
radek@brezikoza.cz
www.brezikoza.cz

 /pivobrezikoza
 @brezikoza

Věříme v  tradici, věříme v  poctivost, věříme 
v  to, dělat správné věci pořádně. Proto ve Vla-
chově Březí vracíme život pivovaru, který tam 
byl po staletí, proto pivo vaříme z  vody, sladu 
a  chmele, proto jej kvasíme klasicky v  otevře-
ných kádích a necháváme dlouho zrát. A proto 
nefiltrujeme a  nepasterujeme, abyste si mohli 
vychutnat čerstvé živé pivo plné chuti.

Historie vaření piva ve Vlachově Březí sahá do 
roku 1538. Do dnešní podoby byl Panský pivovar 
vystavěn v  roce 1670 a  fungoval bez přerušení 
až do roku 1922. Po dlouhých 97 letech byl pivo-
varský provoz obnoven v roce 2019.

PORTFOLIO
Březí koza Originál, Březí koza Hop Hop Hop, 
Březí koza Jantar. Aktuální nabídku najdete na 
www.brezikoza.cz.

DOSTUPNOST
Přímo v pivovaru je možné zakoupit pivo lahvové 
v dárkovém balení nebo sudové, a to v objemu 
15, 30 a 50 l. Vlastní restauraci neprovozujeme, 
ale pivo dodáváme do restaurací v  širším okolí 
pivovaru. Více na www.brezikoza.cz.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru jsou možné po telefonické 
domluvě.

MĚSTSKÝ PIVOVAR VOLARY
Náměstí 325, 384 51 Volary
Tel.: +420 398 990 909
 +420 777 544 815
recepce@hotelbobik.eu
www.hotelbobik.eu 

MĚSTSKÝ PIVOVAR VOLARY

Restaurační pivovar Městského hotelu Bobík 
navazuje na historii vyhlášeného Měšťanského 
pivovaru Volary (Bürgerliche Brauerei Wallern 
im Böhmerwald). Ten byl založen roku 1875, své 
pivo prvně veřejně čepoval 24. 6. 1879 a  jeho 
činnost byla direktivním rozhodnutím ukončena 
počátkem 60. let 20.století. 

Novodobé volarské pivo se v  hotelu Bobík 
začalo vařit v srpnu roku 2013. 

Do nádherně zrekonstruované restaurace je 
zakomponován pivovar s  průhledy do spilky 
a  na ležácké tanky, ve kterých kromě ostatních 
druhů piv zraje i  vynikající  konopná dvanáctka. 
S čerstvě natočeným pivem pak stačí sejít o patro 
níž do  konopných lázní – jediných svého druhu 
u  nás. Z  celé řady nabízených konopných 
procedur si zde vybere i ten nejnáročnější host. 

PORTFOLIO
Pro hosty hotelu připravuje pivovar vlastní ori-
ginální jedenáctistupňový ležák plzeňského 
typu, spodně kvašený, vařený tradičním de-
kokčním způsobem, nefiltrovaný – tedy sku-
tečně živé pivo. Ochutnat lze i vlastní konopné 
dvanáctistupňové pivo, tmavé třináctistup-
ňové a příležitostné dávky piv speciálních. 
(Volarské pivo 11° – Volarský světlý ležák, 
12° konopné pivo, 13°  Volarské černé).

PROHLÍDKY
Volarské pivo se vaří přímo před očima hostů 
v  prostoru hotelové restaurace. Vaření každé 
várky trvá dvanáct hodin. Poté se pivo stěhuje 
na spilku, kde po dobu deseti dnů kvasí v kádích 
s kontrolovanou teplotou. Toto kvašení je možné 
sledovat na vlastní oči skrze sklo přímo 
z restaurace. 
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E4 Druztová Pivovar Radouš (str. 94) www.pivoradous.cz

C5 Horšovský Týn Minipivovar KH Gurmán (str. 95) hotel-gurman.cz

C3 Chodová Planá Pivovar Chodovar (str. 96) chodovar.cz
E6 Kašperské Hory Kašperskohorský pivovar (str. 97)
D4 Plzeň Gambrinus (str. 98) www.prazdrojvisit.cz

D4 Plzeň Experimentální pivovar Proud (str. 99) pivovarproud.cz
D4 Plzeň Plzeňský Prazdroj (str. 100) www.prazdrojvisit.cz 

D4 Plzeň Purkmistr – pivovarský dvůr Plzeň (str. 101) purkmistr.cz
D5 Přeštice Pivovar U Přeška (str. 102) www.pivovarupreska.cz
E6 Srní Minipivovar KH Mosau (str. 103) uzlatehosrnce.cz

Karlovarský kraj
C1 Boží Dar Pivovar Červený Vlk (str. 104) cervenyvlk.cz
D2 Chyše Zámecký pivovar Chyše (str. 105) chyse.com
C1 Kraslice Pivovar Krušnohor (str. 106) krusnohor.eu
B2 Sokolov Pivovar Permon (str. 107) pivopermon.cz
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MINIPIVOVAR KH GURMÁN

PIVOVAR KH GURMÁN 
nám. Republiky 2, 346 01 Horšovský Týn
Tel.: +420 602 763 349
hotel-gurman@trendstav.cz
hotel-gurman.cz

Minipivovar KH Gurmán byl zalo-
žen v roce 2014 a nachází se v malém                                                                                                                                            
rodinném hotýlku Gurmán, který sousedí se 
zámkem v Horšovském Týně. Tím byla obnovena 
tradice vaření piva v Horšovském Týně, která zde 
byla od roku 1406, kdy město získalo privilegia 
práva várečného. Ve sklepních prostorách z 13. 
století zde vaříme pivo dle původních receptur            
a necháváme poctivě zrát, jako zrálo tenkrát, bez 
konzervantů a filtrace. Kapacita je nyní 80 hl piva 
ročně.

PORTFOLIO
Pivovar nabízí 5 druhů nepasterizovaných a nefil-
trovaných piv. Ve stálé nabídce jsou světlé ležáky 
11 a 12, polotmavé, pšeničné pivo a IPA.

DOSTUPNOST
Všechny nabízené druhy piva můžete ochutnat 
na čepu v hotelové restauraci či na terásce 
hotelu Gurmán. Případně zakoupit s sebou v PET 
lahvích.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru se pořádají jen výjimečně při 
různých akcích. Degustace piva je možná i v ho-
telové restauraci.
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PIVOVAR RADOUŠ
Druztová 50, 330 07 Druztová
Tel.: +420 776 570 736, 734 567 154
info@pivoradous.cz
www.pivoradous.cz
e-shop: shop.pivoradous.cz

  @pivovarradous

Jsme malý rodinný pivovar s tradicí trvající již od roku 
2008. V obci Druztová jsme vybudovali novou moder-
ní varnu o objemu 5 hl, vyrábíme tradiční ležáky, stejně 
jako moderní "ejly" jako IPA či Stout. V obci provozujeme 
i vlastní pivnici – Stodolní hospůdku. Hned vedle 
hospůdky je možnost ubytovaní v apartmánu pro 2–4 
osoby se zařízenou kuchyňkou, vířivou vanou a včetně  
možnosti využití sauny. Roku 2020 jsme založili novou 
značku – The Barn Beer co. zaměřující se na moderní 
pivní styly. Piva vaříme z nejlepších dostupných surovin, 
jsou nepasterovaná a nefiltrovaná. A hlavně – do jejich 
výroby  dáváme ono pověstné srdíčko.

PORTFOLIO
Pivovar Radouš – stálá nabídka viz www.pivoradous.cz. 
The Barn Beer co. – základní sortiment: Randy 11° 
– American Pale Ale, Gosebumps Lime and Coco 12° – 
ovocné Gose („kyseláč“) s čerstvě lisovanou limetkovou 
šťávou a pečeným filipínským kokosem, Nelson 15° – 
West coast IPA s chmely Nelson Sauvin a Mosaic, Barney 
15° – New England IPA, Hybrid Theory 16° – double dry 
hopped IPA (2 × za studena chmelená) s chmely Sultana, 
Galaxy a Citra, Dizzy Lizzy 19° – sour (kyselá) milkshake 
Double IPA s kokosem a chmely Sabro a Mosaic.

DOSTUPNOST
Přímo v Druztové (Stodolní hospůdka), Plzni a okolí (Li-
dový dům Starý Plzenec, Raisova 2). V Praze i ve východ-
ních Čechách. Plzeň – Pivotečka, Klub Malých pivovarů, 
Francis, Pivstro, vinotéka Tři sudy. Praha: Galerie Piva, 
Pivní Rozmanitost, Pivní Lokál Ostrý, Pivní zastávka, 

Beergeek, Bar Napalmě, Kavárna na Šumavě, Vrátnice. 
Pardubice – Pivní Ambasáda, U Toulavé pípy, U Zamasti-
lů. Hradec Králové – Hostinec na Malém růžku, Batalion 
u Draků, pivnice Doors, pivotéka Pivoňka, pivotéka Stro-
movka. Piva jsou dostupná v keg sudech a skleněných či 
PET lahvích s velkou variabilitou objemů.

PROHLÍDKY
Prohlídky a exkurze jsou možné po domluvě, viz 
webové stránky pivovaru.

AKCE A FESTIVALY
Účastníme se s naším novým moderním beer trai-
lerem, který, i díky extravagantním ilustracím od 
Slakinglizarda, nikdo nepřehlédne. Pravidelně se 
účastníme těchto akcí v regionu: Tuto jídlo, Slun-
ce ve skle, Brewstock, Fresh festival Plzeň.
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CHODOVAR spol. s r. o.
Pivovarská 103, 34813 Chodová Planá
Tel.: +420 374 611 650, +420 374 617 100
veskale@chodovar.cz 
usladka@chodovar.cz
www.chodovar.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ PIVOVAR

KAŠPERSKOHORSKÝ PIVOVAR
Náměstí 5, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 792 315 435
www.kasperskohorskypivovar.cz

 /kasperskohorskypivovar

Kašperskohorský pivovar vznikl v  roce 2016 na 
náměstí v Kašperských Horách, v královském měs-
tě pod hradem Kašperk, jen pár kroků od starého 
pivovaru, zavřeného komunisty v  roce 1947. Ten 
měl skvělou pověst po celé Šumavě, kde se vařilo 
pivo téměř v každé vesnici a nový pivovar na tradici 
vaření piva na Šumavě úspěšně navázal. 

PORTFOLIO
V  Kašperských Horách se specializují hlavně na 
spodně kvašená piva, ale jako první na Šumavě 
představili i svrchně kvašená piva, která vaří vět-
šinou s  chuťově zajímavými, léčivými bylinami. 
Základní nabídkou je tzv. „stálá spodní čtyřka“ 
– světlý Kašperk (10% EPM), jantarová Amálka 
(11% EPM), světlý Šibeničák (12% EPM) a tma-
vá Cikánka (13% EPM). Svou nabídku obohacují 
i o sezónně vařená piva, jako třeba Vídeňský le-
žák, Bock, nakuřované pivo Kouř atd.

DOSTUPNOST
Naše pivo můžete ochutnat kromě pivovarského 
výčepu i na hradě Kašperk nebo na největších 
pivních festivalech. 

AKCE A FESTIVALY
Pravidelně se účastníme největších pivních festi-
valů po celé České republice, jako např. Slunce 
ve skle nebo Pivo na Náplavce. 

Rodinný pivovar Chodovar je nejstarším 
pivovarem západních Čech. První písemné 
zmínky pochází z  roku 1573, jeho daleko starší 
historii však dokládají sklepy ze 14. století, 
vytesané v  žulové skále, dodnes používané 
k vaření piva. V jejich části se nachází originální 
restaurace Ve Skále a  v  historickém areálu 
pivovaru naleznete romantické ubytování ve 
wellness hotelu U  Sládka*** s  originálními 
pivními lázněmi a stylovou restauraci Stará 
Sladovna s velkým konferenčním sálem.

„Pivo s  mimořádným charakterem“ – to je 
závěr senzorického hodnocení piv z  Rodinného 
pivovaru Chodovar mezinárodní odbornou komi-
sí při „European Beer Star“ (Mnichov, SRN).  

PORTFOLIO
Sedm druhů tradičně spodně kvašených piv 
značky Chodovar® s CHZO „Chodské pivo®“ a také 
stáčení minerálních vod značky Il sano® z ob-
lasti Mariánských Lázní.

DOSTUPNOST
Stylové restaurace v areálu Chodovaru a pro-
dejní místa viz mapa www.chodovar.cz.

PROHLÍDKY
Denně ve 14.00 hod. K vidění je humnová sladov-
na, varna, klasická otevřená spilka, ochutnávka 

piva u kouzelné pivovarské kašny. Pro organizova-
né skupiny prohlídky po celý den na základě tele-
fonické objednávky. Pravé Pivní lázně denně 
9.00–17.00 hod.

AKCE A FESTIVALY
Slavnostní zahájení pivní sezóny v kraji (duben). 
Mistrovství světa v koulení pivních sudů (červen). 
Slavnosti piva Chodovar (srpen).
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PIVOVAR GAMBRINUS 
U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 062 888
reservations@asahibeer.cz
www.prazdrojvisit.cz

EXPERIMENTÁLNÍ PIVOVAR PROUD

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s.
U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 724 617 414
info@pivovarproud.cz
www.pivovarproud.cz

  /pivovarproud

Založen byl v roce 1869 a jeho název vznikl v Prv-
ním akciovém pivovaru, kde jako „Gambrinus“ 
nazývali svou světlou desítku, která se později 
stala tolik oblíbenou. 
Prohlídková trasa pivovaru vám přiblíží, jak se 
pivo vaří v  pivovaru Gambrinus. Seznámíte se 
s  varným procesem a  surovinami potřebnými 
k  výrobě piva, navštívíte unikátní prostory 
pivovaru a samozřejmě ochutnáte několik druhů 
piv Gambrinus.

PORTFOLIO
Gambrinus Originál 10, Polotmavá 12, Patron 12, 
Dry, čepovaná nepasterizovaná 10, nepasterizo-
vaná 11, nefiltrovaný ležák a nepasterizovaná 12.

DOSTUPNOST
V celé České republice.

PROHLÍDKY
Během prohlídky navštívíte historickou i součas-
nou varnu, rozkvasnou spilku a dozvíte se, jaké 
jsou správné zásady péče o pivo. Časy prohlídek 
najdete na webu.

AKCE A FESTIVALY
Gambrinus den – červen.

Jsme Proud, experimentální minipivovar 
v Plzni vybudovaný pod záštitou Plzeňského 
Prazdroje. Sídlíme v budově bývalé elektrárny 
na soutoku řek Mže a Radbuzy. Proto Proud. Re-
konstrukce budovy začala v srpnu 2019 a první 
várku našeho piva jsme uvařili 29. září 2020. 
Pod vedením Lenky a Michala vaříme spodně 
i svrchně kvašená piva napříč pivními styly,  ale 
hlavně piva, která nás baví, a doufáme, že budou 
chutnat i vám.

PORTFOLIO
Naše nabídka zahrnuje celoročně dostupná piva 
TheMže Pale Ale 10, Ventill Světlý Ležák 11, 
Soutock Žitná IPA 13, Cotel Stout 14 a Proovan 
nealko IPA. Ta doplňujeme o limitované a 
sezónní edice, kde často experimentujeme 
s ingrediencemi jako je ovoce nebo koření. 
Vyrábíme také piva stařená v dubových sudech 
např. po whisky nebo víně.

DOSTUPNOST
Naše pivo najdete zejména v pivotékách a piv-
ních barech napříč Českou republikou. Dostupné 
je jak v sudech, tak ve skleněných lahvích o obje-
mu 0,33 l a 0,75 l. Aktuální seznam míst, kde nás 
můžete ochutnat, je vždy na našem webu.  

PROHLÍDKY
Návštěva pivovaru je vždy na základě rezervace 
pro skupiny do 15 osob. V rámci prohlídky se se-

známíte s procesem vaření, historií naší budovy a 
samozřejmostí je i degustace piva přímo z našich 
tanků.

AKCE A FESTIVALY
Náš modrý stánek můžete pravidelně potkávat 
na nejrůznějších (nejen pivních) akcích a fes-
tivalech po celé České republice. Pro aktuální 
informace o plánovaných akcích sledujte náš 
web nebo facebookovou stránku.
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PIVOVARSKÝ DVŮR PLZEŇ
Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň – Černice
Tel.: +420 377 994 311
recepce@purkmistr.cz
www.purkmistr.cz

Pivovar Purkmistr. Pivovar je součástí Pivo-
varského dvora Plzeň, který je situován v klid-
né a  příjemné lokalitě předměstské památkové 
rezervace v Plzni Černicích. Využívá prostory bý-
valého selského dvora původem ze 17. století.  
Pivovar byl otevřen roku 2007 a  jeho výrobní 
kapacita je nyní 1 650 hl piva ročně.

Komplex zahrnuje hotel**** s kapacitou 65 lů-
žek, pivnici, restauraci, konferenční sál, bow-
ling s barem, historický sklípek, unikátní pivní 
lázně a  wellness s  bohatou nabídkou koupelí 
a masáží.

PORTFOLIO
Produkce pivovaru zahrnuje širokou paletu 
nefiltrovaných a  nepasterizovaných piv 
jako např. světlý, polotmavý a tmavý ležák, 
pšeničné pivo, piva typu ALE, IPA, Stout 
a piva ze sezónních přírodních surovin.

DOSTUPNOST
Pivnice pivovaru, dále některé bary a pivoté-
ky v Plzni, Makro Plzeň.

PROHLÍDKY
Ve všední dny mezi 9. až 15. hodinou, po předchozí 
dohodě. Pro skupiny do maximálního počtu 50 osob.

AKCE A FESTIVALY
Festival minipivovarů Slunce ve skle pořádaný vždy 
3. pátek a sobotu v září (www.slunceveskle.cz).
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PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 062 888
reservations@asahibeer.cz
www.prazdrojvisit.cz 

Setkejte se s legendou Pilsner Urquell, pivem, 
jež inspirovalo více než dvě třetiny všech světo-
vých piv, dodnes označovaných jako pils, pilsner, 
pilsener.
Prohlídky pivovaru můžete absolvovat každý den 
v průběhu celého roku. Poznáte tak celý výrobní 
proces slavného ležáku a navštívíte i autentická 
místa pivovaru, včetně historických sklepů.

PORTFOLIO
Legendární spodně kvašený ležák s obsahem 
alkoholu 4,4 %.

DOSTUPNOST
Naše pivo si můžete vychutnat v celé České 
republice.

PROHLÍDKY
Během prohlídky navštívíte expozici surovin, 
historickou a  současnou varnu pivovaru 
a  unikátní ležácké sklepy, kde na vás čeká 
ochutnávka nefiltrovaného a nepasterizovaného 
piva Pilsner Urquell. Časy prohlídek najdete na 
webu.

AKCE A FESTIVALY
Léto v Prazdroji – letní kina a koncerty na nádvoří 
pivovaru (červenec–srpen), Pilsner Fest (říjen). 



MINIPIVOVAR KH MOSAU

PIVOVAR KH MOSAU 
Srní ev. č. 45, 341 92 Srní
Tel.: +420 725 393 341
zlatysrnec@trendstav.cz
uzlatehosrnce.cz

Minipivovar KH – Mosau je situován v krásné 
šumavské krajině v Penzionu U Zlatého Srnce 
v Srní-Mechově. Již od roku 2012 vaříme v na-
šem minipivovaru s láskou a chutí nefiltrované 
a nepasterizované pivo. Pivo vaříme z žateckých 
chmelů a ideálně měkké šumavské vody. Kapaci-
ta pivovaru je 50 hl. Z našich tanků se pivo čepuje 
přímo v restauraci.

PORTFOLIO
V naší nabídce je stále 5 druhů piva a speciály 
dle denní nabídky.
• Zlatý srneček 11
• Zlatý srnec 12
• Pivo pšeničné 11
• Pivo polotmavé 14
• Speciály IPA, Medový srnec, Porter.

DOSTUPNOST
Všechny naše nabízené druhy piva ochutnáte 
přímo u nás na čepu v penzionu nebo si je zde 
můžete zakoupit v litrových PET lahvích.

PROHLÍDKY
Vzhledem k velikosti pivovaru jsou prohlídky 
možné po domluvě, degustaci vám vřele doporu-
čujeme na naší terásce uprostřed lesa.
Navštivte nás a popijte – vždyť kde se pivo
vaří, tam se dobře daří!
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PIVOVAR A RESTAURACE U PŘEŠKA
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice
Tel.: +420 739 485 923
info@pivovarprestice.cz
www.pivovarupreska.cz

   /Pivovar U Přeška

Pivovar U Přeška se nachází přímo na náměstí 
v  obci Přeštice, která leží na hlavním tahu Pl-
zeň–Klatovy. V roce 2017 prošel objekt kompletní 
rekonstrukcí a zároveň byla ve městě po dlouhých 
112 letech obnovena výroba piva. Restaurace 
dominuje rozsáhlými prostory a součástí je také 
samostatný salonek i venkovní posezení s vlast-
ním barem. S radostí pořádáme různé oslavy, ve-
čírky, svatební hostiny a další akce dle přání našich 
hostů. Vaříme různé speciality, českou a staročes-
kou kuchyni. Pochutnat si můžete i na pokrmech 
z našich proslulých přeštických prasátek.

PORTFOLIO
Tradičně vaříme piva plzeňského typu, a to světlý 
ležák, těšit se ale můžete i na spodně a svrchně 
kvašená speciální silná piva. Naše piva: KILIÁN 
12°, MARLENE IPA 15°, PŘEŠTICKÁ 11°, PŘEŠEK 
10°, PŘEŠTICKÝ STRAKÁČ 13°, ZBOJNÍK 14°, 
KOLOBĚŽKA 8°, SUMMER ALE, KLOKAN (ALE), 
POHOŘKO 11° APA, popř. naše speciály: Svato-
václavský 14°, Svatomartinský 11° (ALE), Vánoč-
ní speciál 14°, Velikonoční speciál a Svatý Patrik.

DOSTUPNOST
Naše piva si můžete vychutnat např. v restaura-
ci Tři Bratři v Jílovišti u  Prahy a v  pivotéce Pivní 
Mozaika v Praze. Naše piva čepujeme také na 
různých akcích během celého roku. 

PROHLÍDKY
Prohlídku pivovaru lze domluvit přímo se sládkem 
Petrem Kvášem na telefonním čísle 739 485 923.

AKCE A FESTIVALY
Pravidelně se účastníme Pivních slavností v Přešti-
cích vždy v září a dalších akcí po celé ČR. Pořádáme te-
matické akce během roku. Více informací na našem FB.



složení:
Pivo: ječné slady, voda,
granulovaný chmel,  
pivovarské kvasinky
Chmely: Saaz Late, Kazbek

vídeňský ležák

provozovna Boží Dar
Pivovar Červený Vlk s.r.o.
Anny Letenské 1120/17, Praha 2

neltrováno, nepasterováno
případný zákal není na škodu

spodně kvašený

cervenyvlk.cz
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PIVOVAR ČERVENÝ VLK
362 62 Boží Dar
Tel.: +420 607 255 555
info@cervenyvlk.cz
www.cervenyvlk.cz

 /pivovarcervenyvlk

ZÁMECKÝ PIVOVAR CHYŠE

ZÁMECKÝ PIVOVAR CHYŠE
364 53 Chyše 54
Tel.: +420 728 948 868, 602 172 329
pivovar@chyse.com 
chyse.com/pivovar/

Zámecký pivovar Chyše byl vystavěn hrabětem 
Lažanským v letech 1839–1841. Výroba piva byla za-
stavena v roce 1932 z důvodu velké okolní konkuren-
ce. Po roce 1948 prošla budova pivovaru mimořádnou 
devastací (výkup obilí, kotelna). Koncem roku 2003 
pivovar od státu koupili manželé Lažanští. Po mimo-
řádně masivní investici se podařilo 1. 6. 2006 obnovit 
výrobu piva.
Historie pivovarnictví v Chyši je ovšem výrazně starší. 
První pivovar byl založen v roce 1580, jeho zbytky 
dnes připomíná letní terasa a dochovaná impozantní 
soustava ležáckých sklepů. 

PORTFOLIO
Pivovar vaří tři základní ležáky – světlý 11°, 
polotmavý a tmavý 12°, během roku vaříme 
několik speciálů, například: 14° speciál veliko-
noční s přídavkem přírodního medu, Vídeňské 
červené 14°, piva pšeničná nebo vánoční tmavý 
22°speciál.

DOSTUPNOST
Kromě naší restaurace přímo v pivovaru zakoupí-
te piva v pivotéce v Karlových Varech a tmavý le-
žák také v restauraci Na Rychtě v Ústí nad Labem.

PROHLÍDKY
Exkurze v pivovaru s degustací provádíme celo-
ročně pro předem objednané skupiny, o letních 
prázdninách jsou pravidelně vypisovány.

AKCE A FESTIVALY
Každý první srpnový víkend pivovar pořádá pivní 
maraton tj. turistický pochod s degustací piva na 
trase pochodu.

Myšlenka na vlastní pivovar a  vize vznikaly už 
v roce 2015. V roce 2016, když se vybíralo místo 
pro umístění pivovaru, jsme se rozhodli umístit 
pivovar do nejvýše položeného města v  Čes-
ké republice. Činnost pivovaru byla zahájena 
v  květnu 2020. Pivovar vaří pět stálých zna-
ček, které zastupují různé pivní styly a  každý 
měsíc jeden tematický speciál. 

Všechny naše značky se vaří striktně dle zá-
kona o čistotě piva jinak známého pod ozna-
čením Reinheitsgebot. 

PORTFOLIO
Červený Vlk 13 st., vídeňský ležák. Božídarský 
Jelen 12 st., světlý ležák. Bílý Hranostaj 11 st., 
pšeničné pivo. Lehký Střízlík 9  st., lehký ležák. 
Nachmelený Jezevec 14 st., IPA.

DOSTUPNOST
Pivovarská restaurace – v lahvích 0,75 l, keg 10, 
15, 30 l.



PIVOVAR PERMON

PIVOVAR PERMON, s. r. o.
Komenského 77, 356 01 Sokolov
Tel.: +420 602 610 813
 +420 359 888 888
permon@pivopermon.cz
www.pivopermon.cz

Pivovar Permon. Sokolovský pivovar Per-
mon má denní výstav 1  500 l. Výroba piva 
Permon byla zahájena v roce 2006. V roce 
2011 byl pi vovar modernizován a  bylo mu 
městem Sokolov uděleno právo várečné. 
Výroba piva Permon se trvale snaží navázat 
na tradici pivovarnictví na Sokolovsku. 
Technologie všech tří pivovarů důsledně vy-
cházela z  historických pramenů a  pivovary 
byly konstruovány tak, aby se pivo mohlo 
vařit tradičním způsobem podle osvědče-
ných receptur  s otevřenými kvašením. 

PORTFOLIO
Světlý ležák: Světlý ležák, 12° Polotmavý ležák. 
Svrchně kvašená piva: 10° Summer ALE, 12° 
Permon APA – P.A.P.A., 12° Stout, 13° Black IPA – 
B.I.P.A., 13° Winter ALE, 14° Permon IPA – P.I.P.A., 
16° Sherpa I.P.A., 11° Pšeničné pivo. Speciální 
piva: 13° Xmas ALE, 13° Vánoční světlý speciál, 
14° Honey ALE, 15° Red ALE, 20° Angry Beer, 15° 
Rawit Chilli IPA, 15° Don Habanero Chilli IPA, 11° 
Easy Hopper, 17° Double IPA, 15° Hopper Single 
HOP, 15° Pumpkin ALE, 17°  S.M.A.S.H., 15°  In 
Hop We Trust. Ochucená piva: 12° světlý ležák 
– višeň, 12° Světlý ležák – canabis.

DOSTUPNOST
Přímo v pivovarské prodejně 8 výčepních kohou-
tů a kompletní sortiment piva.

PROHLÍDKY
Po telefonické domluvě (+420 602 610 813).

AKCE A FESTIVALY
Slavnosti pivovaru Permon – sledujte naše 
webové stránky www.pivopermon.cz 
Pivní slavnosti 27. 8. 2022.

PIVOVAR KRUŠNOHOR, s. r. o. 
Tisová 1792, 358 01 Kraslice 
Tel.: +420 602 307 465
pivovarkrusnohor@gmail.com
www.krusnohor.eu

Pivovar Krušnohor. V roce 2015 začal v okrajové 
části Kraslic fungovat rodinný pivovar. Název Kruš-
nohor poukazuje na jeho původ. Pivo pro opravdové 
horaly, pivní fajnšmekry a každého, kdo má rád pivo 
s pořádným řízem. Krušnohor sází zejména na výrobu 
piv s výraznější hořkostí. Produkci Krušnohoru tvoří 
klasické české ležáky vařené tradiční technologií, ale 
i svrchně kvašené speciály typu ALE, IPA atd. Všechna 
piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná a zachovávají 
si svou čerstvost a tělu prospěšné látky.

PORTFOLIO
Vyrábíme celoročně čtyři spodně kvašená piva – 
světlá 11° a 12°, vídeňská 13° a tmavá 14°, a čtyři 
svrchně kvašená – Weizen 13°, Galaxy Trip APA 
12°, Hijack IPA 15°a High Voltage IPA 17°. K tomu 
přidává vždy každý týden několik dalších speciálů. 
Vaříme i netradiční piva, např. Stout a piva z expe-
rimentálních chmelů z Čech i zahraničí.

DOSTUPNOST
Přímo v pivovaru, restaurace v regionu a další podniky 
po celé ČR a Slovensku. Nově také Supermarkety Albert, 
Globus a Kaufland. Dále pak máme již v provozu vlastní 
Beerstro, otevřené vždy v letní sezoně. Nabízí výborné 
občerstvení a několik druhů piv na čepu.

PROHLÍDKY
Prohlídky a exkurze standardně provádíme na 
požádání a dle předchozí dohody. Při návštěvě 

není problém vám pivovar ukázat i bez předešlé 
domluvy, pokud to aktuální situace dovoluje.
 

AKCE A FESTIVALY
Krušnohor se účastní mnoha festivalů 
v ČR i v zahraničí. Svůj vlastní v současnosti nemá.
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 Město / obec pivovar / minipivovar www.

E5 Ctiněves Podřipský rodinný minipivovar (str. 110) podripskepivo.vyrobce.cz
E3 Česká Kamenice Pivovar Kotouč Česká Kamenice (str. 111)      www.pivovarkamenice.cz

B5 Chomutov Pivovar Karásek a Stülpner (str. 112) karasekastulpner.cz
C5 Louny Minipivovar Domov Louny (str. 113) lounskyzejdlik.cz
C4 Most Minipivovar Most (str. 114) www.minipivovarmost.cz

F2 Varnsdorf Pivovar Kocour (str. 115) pivovar-kocour.cz
D4 Velké Březno Pivovar Velké Březno (str. 116) breznak.cz
B5 Žatec Pivovar U Orloje (Chrám Chmele a Piva CZ) (str. 117) chchp.cz

Skalní most Pravčická brána, symbol Národního parku České Švýcarsko.



PODŘIPSKÝ RODINNÝ MINIPIVOVAR

PODŘIPSKÝ RODINNÝ MINIPIVOVAR 
Ctiněves 1, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 777 320 385
podripske-pivo@seznam.cz
www.podripske-pivo.cz

Podřipský rodinný minipivovar se nachází 
v  obci Ctiněves na úpatí hory Říp. První pivo se 
uvařilo v květnu 2014 a jednalo se o světlý ležák, 
který je stálicí v naší nabídce. 

Vaříme piva jak svrchně, tak spodně kvašená, ne-
filtrovaná a nepasterizovaná, jen za pomoci vody, 
sladu, chmele, kvasnic a lásky k pivu. Při vaření 
nových druhů piv spolupracujeme s  několika 
špičkovými sládky, tak aby výsledkem bylo vyni-
kající pivo vyvážené barvy, vůně a  chutě. I  díky 
tomu jsme získali několik ocenění a to i v mezi-
národní konkurenci. Součástí minipivovaru je pi-
vovarská hospůdka pro cca 60 lidí a za teplého 
počasí i venkovní posezení.

Pivo stáčíme do KEG sudů, PET a skleněných lahví.

PORTFOLIO
V  naší nabídce piv se nachází 10% Summer 
Ale, 11% světlý a  polotmavý ležák, 12% světlý 
ležák, 12% zelený ležák, 12% Pšeničné pivo, 
13%  Polotmavý jantar, 13% NEIPA, 13% Golden 
ALE, 14% světlý ALE, 15% Stout, 15% NEIPA, 
16%  Bock (polotmavý), 17% světlá Double IPA 
a 22% imperial Stout (černé pivo). Roční produkce 
je cca 800 hl.

DOSTUPNOST
Obecně platí, že silnější piva se stupňovitostí nad 
14% jsou v nabídce říjen až březen, a piva s nižší 
stupňovitostí do 14% v dubnu až září. Některá 
piva jsou vařena jen k  významným událostem, 
jako např. 12% zelený ležák na zelený čtvrtek.

AKCE A FESTIVALY
Grilování masa, večery s harmonikou.
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PIVOVAR KOTOUČ ČESKÁ KAMENICE 
Pivovarská 3, 407 21 Česká Kamenice
Tel.: +420 773 344 930 
obchod@pivovarkamenice.cz
www.pivovarkamenice.cz

Rodinný pivovar, původně založen jako panský pivo-
var okolo roku 1640. Kdysi zde byla v provozu palírna. 
Pivo se tu bez přerušení vařilo do roku 1951, vaření 
bylo obnoveno 10. 12. 2015, čímž byla oživena tradice 
původního panského pivovaru Kinských. Pivo je živé, 
nepasterizované a nefiltrované, vařené v nejstarší do-
chované barokní budově pivovaru z roku 1739.

PORTFOLIO
Stabilní nabídka světlých piv: Kamenický 
DRIVER, nealkoholické pivo. Kamenický ZLAŤÁK 11°, 
světlý ležák, spodně kvašené, 3. místo v soutěži o Máz 
Ústeckého pivního jarmarku 2016. Kamenické TURBO 
12°, světlý ležák, spodně kvašené – novinka 2021. 
Stabilní nabídka speciálních a tmavých piv: 
Kamenický TEMNÝ RYTÍŘ 13°, tmavý speciál,  spodně 
kvašené,  novinka 2021. Kamenická KAPLE 14°, světlé 
medové silné pivo, spodně kvašené. Sezónní nabídka: 
Kamenická DESÍTKA 10°, výčepní pivo světlé, spodně 
kvašené, novinka 2021. Kamenická IPA 10°, výčepní 
pivo světlé, svrchně kvašené, silně chmelené, novinka 
2021. Kamenický JAKUB 12° – jarní pivo jantarové 
barvy. Kamenická Podkova 12°– první pivo vařené při 
obnovení pivovaru roku 2015, 3. místo v hlasování ná-
vštěvníků Teplického pivního rinku 2017. Kamenický 
JANTAR 13°, silné pivo jantarové barvy, svrchně kvaše-
né (Amber ALE). Kamenický POKLAD 13°, polotmavé 
pivo, 2. místo Ústeckého pivního jarmarku 2017. Ka-
menický HRAD 16°, pivo typu BOCK, spodně kvašené. 
Kamenický GRANÁT 18°, silné pivo granátové barvy, 
svrchně kvašené (RED IPA).

DOSTUPNOST
Hospůdka-Pizzerie a pivovarská prodejna denně vč. 
neděle, čepuje se tu místní pivo, k zakoupení i v PET 
lahvích a ve skle. Drobné občerstvení a domácí pizza. 
Hospoda-Varna v barokní sladovně, otevřena zejména 
v létě a pro prohlídky. Prodej vlastního piva a občerst-
vení. Můžete sledovat, jak kamenický sládek vaří pivo.

PROHLÍDKY
Po telef. objednávce (minimálně den předem) v sobotu od 
13 hod, při naplnění kapacity pak v 15 hod. Lze i v pátek 
od 13 hod. Prohlídka cca 80 minut. Zaměřena na historii 
pivovaru a na současnost vaření piva v České Kamenici.
 

AKCE A FESTIVALY
Účastníme se pivních festivalů, např. Ústecký pivní 
jarmark aj. V Kamenici pořádáme 28. 5. 2022 Pivní 
turistický festival, 3. 9. 2022 Den otevřených 
dveří a 10. 12. 2022 Oslavu 7. výročí obnovení 
vaření piva v České Kamenici.



MINIPIVOVAR DOMOV LOUNY
Rybalkova 1323, 440 01 Louny
Tel.: +420 731 453 082
lounskyzejdlik@email.cz
www.lounskyzejdlik.cz

Minipivovar Domov Louny. Historická budova 
byla postavena již na začátku 20. století jako hotel, 
následně sloužila jako penzion s klasickou českou 
hospodou. V roce 2013 se majitelé rozhodli spojit 
historii budovy s vařením piva a klasickou českou 
kuchyní. Součástí restaurace jsou tak pivovarské 
varny. Při rozsáhlé rekonstrukci se vybudovalo 
sklepení, kde se nacházejí ležácké tanky a kvasné 
kádě. Produkce minipivovaru Lounský žejdlík 
slouží výhradně pro potřeby restaurace Domov.

Restaurace Domov a  Minipivovar Lounský 
žejdlík = Minipivovar Domov Louny.  

PORTFOLIO
Nepasterované, nefiltrované pivo. Stále 
na výčepu: Světlá 11°, Tmavá 13°. Poté se stří-
dají každých 14 dnů speciální spodně i svrch-
ně kvašená piva od lehčích ovocných speciálů 
přes pšeničná a  medová piva až po svrchně 
kvašené speciály typu ALE.

DOSTUPNOST
Výhradně pro Minipivovar Domov, v létě na piv-
ních festivalech a akcích po celé republice.

PROHLÍDKY
Prohlídky se konají (po domluvě) každý den. Pro-
hlídka trvá cca 30–45 minut.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar pořádal Lounské pivní slavnosti a každý 
rok se účastní přibližně 20 festivalů po celé ČR.
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PIVOVAR KARÁSEK & STÜLPNER
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 602 241 716
info@karasekastulpner.cz
www.karasekastulpner.cz

 /KarasekaStulpner

Obrozenecká občanská aktivita nadšenců sna-
žících se přihlásit k  minulosti a  vrátit hrdost 
a  tradici pivovarnictví do Podkrušnohoří, 
a  pod záštitou historických osobností, podloud-
níků Karáska a  Stülpnera společně provozovat 
pivovar. A  to jako svého koníčka, neboť jen 
s přístupem nadšence lze nepodlehnout svodům 
průměrnosti a  naopak ke všemu přistupovat 
s  maximálním zaujetím. Genius loci starých 
sklepů, společné nadšení pro věc, profesionalita 
sládka Ing. Davida Nedomy spolu s  poctivými 
surovinami a  dobrou vodou tvoří pilíře úspěchu 
a oblíbenosti piv nejen u prostých pijáků. 

PORTFOLIO
Stálé spodně kvašené ležáky: Karáskova 
světlá 11°, Stülpnerova polotmavá 12°. Spe-
ciály – každý měsíc jiný: Red Ale 12°, Sum-
mer Ale 11°, Spring Ale 10°, Novosvětská 12°, 
Vánoční 14°, Pšeničná 11°, Rebeova unikát-
ní 15°, Monarchova 12°, Kvidona z Felsů 17°.

DOSTUPNOST
Restaurace Republika v  Chomutově – na 
čepu stálé ležáky + aktuální měsíční speciál 
k  dostání rovněž v  1l PET, k  dostání rovněž 
varianta sklo (jen na objednávku). Rozvoz do 
restaurací dle poptávky (sudy, hostující pípa).

PROHLÍDKY
Pravidelně každé pondělí od 17 hodin, trvání 
cca 1  h, počet osob ve skupině 5–15. V  jiné 
dny na základě objednávky (viz web).

AKCE A FESTIVALY
Prezentace formou stánku na regionálních 
a místních slavnostech, trzích apod.

MINIPIVOVAR DOMOV LOUNY
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PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s. r. o.
Rumburská 1920/9, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 739 242 302, +420 412 370 270
info@pivovar-kocour.cz
www.pivovar-kocour.cz

 /pivovar.kocour.varnsdorf

MINIPIVOVAR MOST

MINIPIVOVAR MOST 
Pod Koňským vrchem 3450, 434 01 Most
Tel.: +420 725 755 866
info@minipivovarmost.cz
www.minipivovarmost.cz

 /MinipivovarMost
 /MinipivovarMost

Akciový pivovar usazený na nejzápadnějším 
kopci Českého středohoří. Akcionáři jsou pře-
vážně z Mostu, čímž pivovar navazuje na tradici 
měšťanských pivovarů. Pivovar s restaurací sídlí 
v moderní nové stavbě, která stejně jako produk-
ce v něm hrdě reprezentuje město Most.

PORTFOLIO
Stálá nabídka zahrnuje čtyři piva: 
10 pale ale, 11 světlý ležák, 12 polotmavý ležák 
(oceněno Zlatou pivní pečetí 2021) a 14 IPA.
Pivovar samozřejmě vaří i sezónní speciály.

DOSTUPNOST
Minipivovar nabízí většinu produkce ve své 
vlastní restauraci a na letní zahradě, která je 
jeho nedílnou součástí. Menší část produkce pak 
prodává v  1l PET lahvích ve vybraných prodej-
nách řetězce Albert a malých pivotékách.

AKCE A FESTIVALY
Prostory restaurace hostům nabízí shlédnout pra-
videlné výstavy fotografií, grafik a tisků. Na letní 
zahradě jsou pořádány oslavy slunovratu, řemesl-
né a designové trhy, produkce DJ’s a občasná diva-
dla. Minipivovar se účastní i street food festivalů 
v celém Ústeckém a Karlovarském kraji.

Varnsdorfský pivovar Kocour byl jedním z prů-
kopníků nového pohledu na pivo a  pivovarnictví 
v Čechách, ukázal domácímu konzervativnímu piva-
ři, že pivo není jen chlazená desítka v lednici. Areál 
pivovaru nabízí kromě pivovarské restaurace 
s prostornou terasou i samostatnou pergolu a spor-
tovní zázemí. Nově je vybudován multifunkční 
dvoupatrový sál pro kulturní či firemní akce 
v   originálním industriálním stylu pro 250  osob. 
Z tohoto důvodu je vyhledávaným dějištěm svateb, 
firemních večírků a kulturních akcí pro dospělé i děti. 
Nejen malí návštěvníci ocení pivovarskou ZOO, ve 
které jsou k vidění mnohá, nejen hospodářská, zví-
řata. A  věřte nebo ne, pivovar disponuje i  vlastní 
železniční zastávkou a to jako jediný v ČR. 

Rozmanitá je také nabídka ubytování. Mimo 
komfortních pokojů lze během letní sezóny využít 
kapacitu stylových lůžkových vagonů.

PORTFOLIO
Pivovar Kocour nabízí různé pivní styly od ležáků, 
piva typu ALE, weizen, stout až po piva typu por-
ter. Piva jsou nepasterovaná a  nefiltrovaná. 
A vzhledem k poptávce po přírodních produktech 
nabízí pivovar také limonády různých příchutí.

DOSTUPNOST
Pivo z pivovaru Kocour lze již zakoupit téměř po 
celé České republice.

PROHLÍDKY
Pivovar Kocour nabízí také prohlídky pivovaru 
s ochutnávkou a sklenicí s logem jako suvenýrem.

AKCE A FESTIVALY
Celoročně se pravidelně pořádají v areálu pivova-
ru akce. První akcí v roce je vždy v únoru Pivo-
varský masopust, dále Dětský den a jedna z 
největších a nejznámějších akcí je ALE festivale,
která je vždy poslední sobotu v říjnu. Náš pro-
gram sledujte na našem webu a Facebooku.



PIVOVAR U ORLOJE

PIVOVAR U ORLOJE
Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace 
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
info@chchp.cz
www.chchp.cz

Pivovar U Orloje vznikl v roce 2012 jako součást 
turistického areálu Chrámu Chmele a Piva, který 
nabízí atraktivní zážitkové prohlídky se zábavou 
i poučením věnované chmelu a pivu, včetně 
chmelového Majáku, 3D výtahu a unikátního 
chmelového orloje, od něhož je odvozen i název 
pivovaru. Pivovar je umístěn v restauraci v au-
tentickém prostředí chmelařského skladu, kde 
se před očima návštěvníků vaří tradičním českým 
způsobem pivo z místního sladu a chmelu. Pivo 
uvařené v srdci světoznámé chmelařské oblasti, 
které jinde neochutnáte!

PORTFOLIO
Řemeslná, zejména spodně kvašená, nefiltro-
vaná a nepasterizovaná piva. Vlajkovou lodí je 
světlý jedenáctistupňový ležák Žatecký Samec, 
který se v Žatci vaří již od 13. století a je vždy 
doplněn dle sezónní nabídky dalšími řemeslnými 
pivy. Roční výstav 500 hl.

DOSTUPNOST
Prozatím pouze v Restaurantu U Orloje, který je 
součástí Chrámu Chmele a Piva v Žatci.

PROHLÍDKY
Prohlídky minipivovaru jsou možné po před-
chozí dohodě.

AKCE A FESTIVALY
Chmelfest – každoroční veselice na počest za-
vádění chmele (počátek května). Žatecká Do-
česná – největší oslava sklizně chmele v Evropě 
s  bohatým kulturním programem a  degustací 
piv z více než 60 pivovarů z celé ČR (první víkend 
v září). Letní hudební večery na zahrádce pivo-
varu U Orloje a koncerty v Klášterní zahradě.
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PIVOVAR VELKÉ BŘEZNO 
Pivovarská 116, 403 22 Velké Březno
Tel.: +420 475 309 111
www.breznak.cz 

Velké Březno je malebná obec v  Polabské 
kotlině uprostřed přírody a  pískovcových skal. 
Stojí tam i  stejnojmenný pivovar, v  němž tamní 
sládci vaří pivo Březňák tradičním způsobem 
z nejkvalitnějších surovin podle ověřených receptur 
nepřetržitě od roku 1753. Používají například 
měděnou varnu z roku 1933, v provozu je i většina 
otevřených kvasných kádí na spilce. A ještě jedna 
podstatná věc zůstává neměnná – od roku 1906 
zdobí logo Březňáka tvář váženého přednosty 
stanice z Velkého Března, pana Viktora Cibicha, 
který za vyobrazení své osoby na etiketách získal 
doživotní rentu třiceti piv týdně. Najdeme ho na 
etiketách skleněných lahví i pivním skle.

PORTFOLIO
V pivovaru se vaří světlé výčepní pivo, světlý ležák 
a populární jedenáctka Březňák 11. V některých 
hospodách se čepuje nepasterizovaný tankový 
Březňák. Díky transportu ve speciální cisterně 
toto pivo nepřijde do kontaktu s kyslíkem, takže 
si uchovává výbornou bohatou a čerstvou chuť.

DOSTUPNOST
Velkobřezenská piva jsou na čepu nejen v restau-
racích v severních Čechách, ale i v mnoha pro-
vozovnách v  celé České republice. V  obchodní 
síti si spotřebitelé mohou koupit světlé výčepní 
pivo a světlý ležák ve skleněných lahvích.

PROHLÍDKY
Návštěvníky čeká prohlídka všech hlavních provo-
zů pivovaru s odborným výkladem. Těšit se mohou 
na ukázku klasické technologie vaření českého 
piva i ochutnávku přímo v pivovaru. Bez předcho-
zího objednání je pivovar otevřen každou sobotu 
od 14:00 hodin. Libovolný termín návštěvy si zá-
jemci mohou domluvit na tel. 737 224 087 nebo 
na e-mailové adrese josef.helebrant@heineken.
com. Cena základního vstupného činí 100 Kč, 
studenti a  senioři zaplatí 60 Kč. Výklad je možný 
v češtině, angličtině a němčině. 
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 Město / obec pivovar / minipivovar www.

Liberecký kraj
B2 Bílá Beranův pivovar (str. 120) beranuv-pivovar.cz
A3 Cvikov Pivovar Cvikov (str. 121) pivovarcvikov.cz
C3 Harrachov Minipivovar Novosad & syn Harrachov (str. 122) pivovarharrachov.cz

C3 Paseky n. Jiz. Minipivovar Na Perlíčku – Prdek (str. 123) prdek.cz
B3 Svijany Pivovar Svijany (str. 124) pivovarsvijany.cz

Královéhradecký kraj
D3 Dobruška Rodinný pivovar Rampušák (str. 125) pivovarrampusak.cz
D3 Horní Malá Úpa Pivovar Trautenberk (str. 126) pivovar-trautenberk.cz
D3 Pec p. Sněžkou Pecký pivovar (str. 127) pivovarbaron.cz
D5 Hradec Králové Pivovar Hradecký klenot (str. 128) hradeckyklenot.cz
E4 Náchod Pivovar Primátor (str. 129) primator.cz
F6 Potštejn Pivovar Clock (str. 130) pivovarclock.cz
F3 Trutnov Pivovar Krakonoš (str. 131) pivovar-krakonos.cz

D3 Vrchlabí Pivovarská Bašta Vrchlabí (str. 132) pivovarskabasta.cz

Zřícenina hradu Trosky, CHKO Český ráj

Pivovar

Mini a mikro pivovar
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BERANŮV PIVOVAR, s.r.o.
Trávníček 14, 463 43 Bílá
Tel.: +420 731 722 681
jan.havelka@beranuv-pivovar.cz
www.beranuv-pivovar.cz 

 /beranuvpivovar

Od roku 2015 postupně opravujeme hostinec 
Pod Lípami – historické roubené stavení v pod-
ještědském Trávníčku, kde provozovalo šenk 
několik generací rodiny Beranů a kde chceme 
zřídit muzeum s výčepem. Postava posledního 
hostinského Antonína Berana (1875–1915) a jeho 
sláva nás inspirovala k založení Beranova létající-
ho pivovaru. Nevlastníme zatím svou technologii, 
ale „zalétáváme” vařit do spřátelených pivovarů 
na Liberecku. V brzké budoucnosti se chystáme 
vystavět pivovar vlastní.

PORTFOLIO
Světlá Beranova 11° a Polotmavá 12° – tyto dva 
klasické ležáky jsou naše vlajkové lodě od naší 
sládkové Alenky Dančové. Ty naši dva létající slád-
kové doplňují nejzajímavějšími sezónními svrch-
ně kvašenými speciály, mezi které patří např. 
oblíbený 8° Letní ALE či 12,5° British Golden ALE.

DOSTUPNOST
Naše pivo naleznete především na Liberecku. Od 
dubna do října v našem venkovním výčepu u Berano-
va hostince, celoročně pak v Restauraci U Zvonice ve 
Vlastibořicích, turistické chatě Pláně pod Ještědem, 
Kafe Kytka Turnov. V Praze si dáte Berana třeba ve 
Fofrkafe v Soukenické či v Hospůdce Do Větru.

AKCE A FESTIVALY
Vidět nás můžete každý rok na rozličných regionál-
ních akcích. Od jara 2022 spouštíme projekt Bera-

nova beer trucku, auta z roku 1930, který si můžete 
objednat na svou akci. Přímo v Trávníčku se můžete 
těšit na pravidelný Masopust, květnové Roztáčení 
sezóny, červencové Beranovy hody či Posvícení pod 
starou lípou. Více na našem webu.

120 121BERANŮV PIVOVAR PIVOVAR CVIKOV

PIVOVAR CVIKOV 
Pivovarská 405, 471 54 Cvikov
Tel.: +420 778 705 158
info@pivovarcvikov.cz
www.pivovarcvikov.cz

 Pivovar Cvikov, Hotel Kleis Cvikov, 
Pivovarská restaurace Sladovna,  
Pivovarská restaurace Sladovna Praha

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru s výkladem probíhají po celý 
rok pro minimálně 10 osob, po domluvě kdykoli.

AKCE A FESTIVALY
Únor: Vepřové hody, květen: Slavnosti pivovaru, 
říjen:  Výlov pivovarského rybníka, listopad: Na-
rozeniny pivovaru, prosinec: Silvestr.

Pivovar Cvikov, který se nachází na úpatí Lu-
žických hor v  obci Cvikov, je řemeslný pivovar 
s  historickou tradicí již od roku 1560. V  roce 
1968 byl uzavřen a jeho činnost byla obnovena 
v  roce 2014 po rozsáhlé rekonstrukci. Součástí 
areálu pivovaru je restaurace Sladovna a  mo-
derní útulný hotel Kleis, který nabízí ubytová-
ní až pro 42 osob. V  roce 2020 byla otevřena 
sesterská restaurace Sladovna Praha v  centru 
Prahy. Od září 2021 jsme zahájili prodej v naší 
nové pekárně. Vybírat můžete z ručně připravo-
vaného slaného i sladkého pečiva.

PORTFOLIO
Pivo se vaří tradiční technologií a kvasí na otevře-
né spilce. Jedinečnou chuť získává z vody z vrtu 
z Lužických hor, žateckého chmele a moravského 
sladu. V nabídce najdete světlá piva 8° Sklář, 10° 
Luž, 11° Hvozd, 12° Klíč a polotmavé 13° Sváteč-
ní. Během roku se vaří různé pivní speciály.

DOSTUPNOST
Naše restaurace Sladovna Cvikov a  Praha. 
Kompletní výčet míst, kde se cvikovské pivo 
prodává, naleznete na www.pivovarcvikov.cz/
kde-cepujeme.



MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV

Paseky nad Jizerou

MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN 
Nový Svět 95, 512 46 Harrachov
Tel.: +420 481 528 141
turistik@sklarnaharrachov.cz
www.sklarnaharrachov.cz
E-shop: www.harrachov-glass.com

 sklárna a minipivovar Novosad & syn
 /harrachov1712

AKCE A FESTIVALY
Pravidelně pořádáme koncem července v  are-
álu sklárny Pivní slavnosti, kde je po celý den 
možné ochutnat naše piva, probíhá hudební pro-
gram, soutěže a prodej skla z ruční výroby.

Minipivovar byl otevřen v roce 2002 a je součástí nej-
starší stále fungující sklárny na světě, s tradicí od roku 
1712. V areálu můžete navštívit pivní lázně, stylovou 
pivovarskou restauraci, muzeum skla a firemní pro-
dejnu se sklem. Velmi oblíbené jsou i komentované 
exkurze do výroby foukaného a ručně tvarovaného 
skla. Naše piva získala řadu ocenění, včetně Zlatých 
pivních pečetí v kategorii minipivovarů.

PORTFOLIO
Vaříme nefiltrovaná a  nepasterizovaná spodně 
kvašená piva plzeňského typu. Při vaření pou-
žíváme vodu z  horského pramene, kterou nijak 
neupravujeme. V naší nabídce naleznete dva ležá-
ky – světlý František a tmavý Čerťák, dále vaříme 
i  Huťskou osmičku, kterou mohou pít naši skláři 
u rozpálených pecí z důvodu správné hydratace or-
ganismu. Novinkou je prodej kvalitní stáčené vody 
z vlastního horského pramene.

DOSTUPNOST
Naše piva jsou na čepu v  pivovarské restauraci, na 
recepci sklárny prodáváme (24 hodin/7  dní) pivo 
v lahvích od 0,5 l až po 3 l.

PROHLÍDKY
Exkurze do sklářské výroby jsou možné po celý 
rok od 8 do 15 hodin, součástí vstupenky pro do-
spělé je kupon na jedno malé pivo v  restauraci, 
kde je k vidění i varna našeho pivovaru.

V sobotu 23. 7. 2022 vás zveme na PIVNÍ SLAVNOSTI
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MINIPIVOVAR NA PERLÍČKU – PRDEK 
Paseky nad Jizerou 222, Paseky nad Jizerou
Tel.: +420 739 041 888
prdek@prdek.cz
www.prdek.cz

 /ChataPrdek

PROHLÍDKY
Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Pořádáme vlastní akce pro uzavřené společnosti 
(oslavy narozenin, party a  svatby, teambuildin-
gy, soustředění, lyžařské a sportovní kurzy) nebo 
veřejné akce.

Minipivovar Na Perlíčku – Prdek. Pivo a místo 
s geniem loci kraje zapadlých vlastenců. Minipivo-
var vznikl na podzim roku 2017, ve stodole Horské 
chaty Na Perlíčku zvané též Prdek nebo Prdeček. 
Obě stavení mají dlouhou historii, která sahá až 
před rok 1870. Na přelomu 19. a 20. století vznikla 
v původní kovárně hospoda, která se rychle stala 
významným kulturně společenským centrem 
Pasek nad Jizerou a vyhlášenou hospodou, kam 
se jezdilo z blízka i z daleka. Po roce 2007 získal 
Prdek nové majitele, kteří se pokouší jej postup-
ně zvelebit a rozšířit. Jedním z posledních počinů 
byl právě vznik minipivovaru. V  roce 2020 pak 
rozšíření ubytovacích kapacit o 8 pokojů v krásné 
chalupě "Hoření Kazdice", patřící k původní objek-
tům Pasek s krásným výhledem, bohatou historií, 
geniem loci a polohou 50 metrů od Prdku.

PORTFOLIO
Výroba tradiční metodou, z kvalitních surovin a hor-
ské vody. Základní ingrediencí je vysoká řemeslná 
kvalita a láska k pivu. Chceme mít pivo, které když jej 
vypijete, máte chuť si dát další a potom další a další. 
Ochutnejte náš světlý, nepasterizovaný a  nefiltro-
vaný ležák (alk. 4,5 %) a uvidíte, zda se to povedlo.

DOSTUPNOST
Pivo je dostupné pouze na čepu v Horské chatě Na 
Perlíčku – Prdek, kde vám jej rádi načepujeme do 
přinesených nádob. Po předchozí domluvě stočíme 
i větší objemy do sudů.



RODINNÝ PIVOVAR RAMPUŠÁK

RODINNÝ PIVOVAR RAMPUŠÁK
Křovická 267, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 494 322 310

 @pivovarrampusak
 @pivovarrampusak 

Pivovar v Dobrušce se honosí dlouholetou historií 
sahající až do roku 1870, pivovarnictví v Dobrušce 
dokonce až do roku 1320. Novodobá historie však 
začíná v roce 2007, kdy jsme odkoupili nevyužívané 
objekty historického dobrušského pivovaru a sladovny, 
které jsme zrekonstruovali a vybavili technologií pro 
výrobu a ležení piva. V našem Rodinném pivovaru 
Rampušák vyrábíme piva tradičním dvourmutovým 
způsobem. V historické měděné varně z roku 1936 
vaříme stabilně 5 druhů piv a každoročně též řadu 
příležitostných speciálů.

PORTFOLIO
V současné době vyrábí pivovar stabilně pět druhů 
piv, a to 11° světlý ležák, který je distribuován ve 
filtrované i nefiltrované podobě, dále pak 12° 
světlý ležák, 13° polotmavý speciál a 15° světlé 
speciální pivo, vyráběné jen jako nefiltrované. Piva 
jsou stáčena do sudů 20, 30 a 50 l, do PET lahví 1,0 
a 1,5 l a skleněných lahví s patentním uzávěrem 
o objemu 0,75, 1,0 a 2,0 l. Rovněž jsou na trh 
uváděna speciální piva pro vánoční či velikonoční 
nabídku, případně pro akce pořádané pivovarem 
ve sklepní pivovarské restauraci. A někdy zkrátka 
jen tak, pro obohacení nabídky během roku.

DOSTUPNOST
Naše čepované pivo můžete ochutnat téměř po celé 
ČR. Samozřejmě i přímo u zdroje – v naší Pivovarské 
hospůdce. Najdete ji "nad Dobruškou". Za zmínku 
stojí naše služba „PIVO AŽ DOMŮ“, kde na pravidel-
ných trasách zavážíme pivo našim zákazníkům.

PROHLÍDKY
Skupinoví zájemci mohou s průvodcem shlédnout vý-
robní areál sladovny i provoz pivovaru – varnu, spilku, 
sklep. Exkurzi je nutno domluvit (tel. 494  322 310, 
603 290 457) či mailem info@pivovarrampusak.cz. 
Cena 75 Kč /os. Min. počet osob je 10.

AKCE A FESTIVALY
Každý rok v srpnu se koná Den otevřených dveří 
pivovaru, každoročně pořádáme i několik gastro 
akcí v naší sklepní pivovarské restauraci, např. 
svatomartinské, zabijačkové či zvěřinové hody. 
Uniknout by vám neměly letní grilovačky na zahrádce 
u pivovarské hospůdky.
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PIVOVAR SVIJANY, a. s.
Svijany 25, 463 46 Svijany
Tel.: +420 481 770 770
michal.matys@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz

 /svijany
eshop.pivovarsvijany.cz

AKCE A FESTIVALY
Slavnosti svijanského piva ve Svijanském 
Újezdu se konají vždy druhou sobotu v červenci. 
Více na slavnostisvijanskehopiva.cz. Dále také 
zámecké a  svatováclavské slavnosti na Zámku 
Svijany.

Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 a je 
tak jedním z nejstarších českých pivovarů vůbec. 
Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním 
postupu – tzv. dvourmutový výrobní způsob 
vaření, kvašení v otevřených kádích a dlou-
hodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Pro 
výrobu bohatého sortimentu nepasterizovaných 
piv používá humnový slad, vodu z  vlastních 
studní a žatecký poloraný červeňák z vlast-
ních chmelnic.

PORTFOLIO
Široká nabídka převážně nepasterovaných piv čítá 
17 druhů. Mezi nejznámější patří Svijanský Máz 
11 % a prémiový ležák “450“. Naše pivo nabízí-
me v sudech a soudcích, 2l železných plechovkách, 
0,5l plechovkách a 0,5l láhvích. Labužníci mohou 
zakoupit též skleněné džbánky s nefiltrovaným 
Fandou 11% a Kvasničákem 13 %.

DOSTUPNOST
V ČR, SR, DE, PL, HR. Více na
www.pivovarsvijany.cz/kam-na-svijany.

PROHLÍDKY
Exkurze probíhají denně po rezervaci na exkur-
ze@pivovarsvijany.cz. Individuální a cizojazyčné 
prohlídky po dohodě na telefonu 739 589 473.



TRAUTENBERK – PIVO HORALŮ

PIVOVAR TRAUTENBERK, a. s.
Horní Malá Úpa 87, 542 27 Malá Úpa
Tel.: +420 733 746 444
 +420 739 004 499
info@pivovartrautenberk.cz
www.pivovar-trautenberk.cz 

Pivo Trautenberk vaří horalé z  Malé Úpy ve 
stoletém sklepení bývalé Tippeltovy boudy 
od roku 2015. 

Součástí pivovaru je i restaurace s kapacitou 
150 míst a  výbornou kuchyní, pivovarský 
krámek a  útulné ubytování (100 lůžek od 
apartmánu po „spacákovnu“). 

Pivo je nepasterizované a nefiltrované, osvě-
žující, řízné a hořké „tak akorát“. K dostání je jak 
na čepu, tak v originální PET litrovce (ideální na 
túry) nebo v dárkovém balení čtyř skleněných 
lahviček.

PORTFOLIO
Ve stálé nabídce se čepuje spodně kvašený ležák 
Trautenberk 11, polotmavý Trautenberk 13 
a  svrchně kvašený Trautenberk 14 – APA. 
Sezónně je doplňují další piva, např. 16 – IPA 
nebo 10 – letní ALE.

DOSTUPNOST
Trautenberk čepují v boudách v Malé Úpě, zájemci 
jej najdou i v Janských Lázních a na Černé hoře, 
v Trutnově,, Hradci Králové, Praze a Brně.

AKCE A FESTIVALY
Malý festival na Malé Úpě, Krkonošské pivní 
slavnosti, Pivofest, Pivobraní a další akce.
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PECKÝ PIVOVAR
Pec pod Sněžkou 124, okr. Trutnov, 542 21
Tel.: +420 491 204 141
info@peckypivovar.cz
www.peckypivovar.cz

 /peckypivovar

První a jediný pivovar v Peci pod Sněžkou. Pivo 
se zde vaří tradičními postupy, s  důrazem na 
kvalitní české ingredience a  z  pramenité hor-
ské vody.

Piva nesou označení Pivo Sněžka – jedno z nich 
navíc má jasný odkaz k  této nejvyšší hoře ČR.  
K  tomu všemu zde přidávají něco navíc: pivní 
lázně s neomezenou konzumací piva a krásnou 
krkonošskou přírodu a čistotu národního parku 
spolu s ubytováním v Boudě Máma wellness ho-
telu, 200 m od lanové dráhy na Sněžku. 
Otevřeno je 365 dní v roce.

PORTFOLIO
V pivním menu si můžete vybrat z výčepního 
piva spodně kvašeného 10°, světlého ležáku 
plzeňského typu 12°, tmavého svrchně kva-
šeného piva 13°, a speciálního piva IPA, India 
Pale ALE 16,03°, nabídka je doplňována růz-
nými speciály vztahujícími se k  významným 
událostem nebo k sezóně.

DOSTUPNOST
Veškerá piva z  Peckého pivovaru jsou dostupná 
v hotelu, a to ve skle 0,5 a 0,75 l a v plastu 1 l. Všech-
na piva jsou samozřejmě na čepu v  pivovarské 
restauraci.

PROHLÍDKY
Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar se zúčastňuje místních regionálních 
festivalů a akcí.



PIVOVAR PRIMÁTOR

PIVOVAR PRIMÁTOR
Dobrošovská 130, 547 40 Náchod
Tel.: +420 491 407 111, +420 491 407 231
exkurze@primator.cz
www.primator.cz 

Pivovar PRIMÁTOR byl založen roku  1872, 
první várka piva byla uvařena  sládkem  Antoní-
nem Lutzem o rok později. Značka PRIMÁTOR je 
používána od roku 1935. Pivovar dodržuje kla-
sické výrobní postupy vaření českého piva, pro 
něž vybírá nejlepší české slady a chmele. Sládek 
a jeho tým pečují o pivo tak, aby mělo vždy plnou 
chuť, vyváženou hořkost a  správný říz. Pivo se 
zde vaří způsobem tradičního rmutování, hlavní 
kvašení probíhá na spilce v otevřených kádích. 
Tam pivo vykročí tím správným směrem k plnos-
ti a unikátnosti své chuti. V PRIMÁTORU věří, že 
opravdu dobré pivo potřebuje čas – tady ho má 
v ležáckém sklepě právě tolik, aby byl váš zážitek 
s  ním pokaždé stejně silný. PRIMÁTOR byl vždy 
i průkopníkem netradičních piv – přináší různé 
pivní styly ze všech koutů světa. Objevte i vy to 
pravé pivo pro vás! Dej Bůh štěstí!  

PORTFOLIO
Unikátní nabídka zahrnuje 18 druhů piv.
Tradiční: Antonín – světlé výčepní pivo, 11 Ležák, 
Premium – prémiový ležák, Dark – tmavý ležák.
Speciální: Tchyně – India Pale Lager, 13 Polotma-
vé – polotmavý ležák, 16 Exkluziv – světlý ležák 
(maibock), 21 Imperial – světlé speciální pivo, 
24 Double – tmavé speciální pivo. Svrchně kva-
šená: APA – American Pale Ale, Weizen – pšenič-
né pivo, IPA – India Pale Ale, EPA – English Pale 
Ale. Plechovky: Nealko Černý rybíz a limetka, Ne-
alko Tropické ovoce yuzu, 11 Ležák, Tchýně, Premi-
um. Limitovaná edice: Medové pivo, Single Hop 
Lager (nefiltrovaný), Jarní (zelené) pivo. 

PROHLÍDKY
Pivovar nabízí možnost skupinových exkurzí 
s  průvodcem celoročně, exkurze pro příchozí jen 
v letních měsících, v pondělí a pátek odpoledne.
Během 60minutové komentované prohlídky se se-
známíte s provozem pivovaru, jeho historií a sou-
časností. Dozvíte se vše podstatné o  výrobě piva 
a navštívíte prostory varny, spilky, ležáckého skle-
pa a stáčíren. Exkurzi můžete zakončit posezením 
v návštěvnickém centru spojeném s ochutnávkou 
čepovaného a lahvového piva. Na objednávku lze 
zajistit i něco malého k zakousnutí.

AKCE A FESTIVALY
PRIMÁTOR  slaví  150. narozeniny! Oslavy se konají 
v sobotu 25. června 2022 na Masarykově náměstí v Ná-
chodě. Vstupenky lze objednat na SMS Ticket portálu.

PIVOVAR HRADECKÝ KLENOT

KRÁLOVÉHRADECKÝ
MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s.
Velké náměstí 27/37, Hradec Králové, 500 03
Tel.: +420 734 245 402
pivovar@hradeckyklenot.cz
www.hradeckyklenot.cz

 /hradeckyklenot

Na Velkém náměstí v  srdci Hradce Králové vaří 
pivo od září 2017 Královéhradecký měšťan-
ský pivovar. Pivovar postavili Hradečáci pro 
Hradečáky – od architektonického návrhu až po 
samotnou technologii pivovaru – vše, co bylo 
možné, dodávaly regionální firmy. Přímo s  pro-
story pivovaru sousedí sklepní Pivnice s  šesti 
druhy piv na čepu, v  přízemí máme Restauraci 
Pivovarské domy, která se kromě našeho piva 
zaměřuje na kvalitní gastronomii.

PORTFOLIO
Většinu výstavu pivovaru tvoří tradiční české 
ležáky (11° filtrovaný, 12° nefiltrovaný ležák 
a 11° polotmavé), doplněné o specifickou za 
studena chmelenou 11° Kazbek. Dále pivovar 
vaří širokou paletu speciálů – celoročně 15° 
IPA, 11° ALE a Pšeničné pivo a sezónně další 
druhy, například oblíbené "kyseláče" či stouty.

DOSTUPNOST
Hradecký Klenot se čepuje v mnoha podnicích 
v Hradci Králové a okolí, pivo se stáčí i do lahví 
a naleznete jej v pivotékách, lokálních pro-
dejnách a samořejmě přímo v pivovaru. Vše je 
dostupné rovněž na e-shopu na webu pivovaru.

PROHLÍDKY
Po předchozí domluvě prohlídky pro skupiny 
5–20 osob, doba trvání cca 60 minut.

AKCE A FESTIVALY
Klenot se účastní různých, nejen hradeckých, 
akcí a festivalů. V Restauraci a Pivnici pořádáme 
pravidelně akce pro gurmány. Prostory je možné 
pronajmout pro soukromé akce.
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PIVOVAR KRAKONOŠ

PIVOVAR KRAKONOŠ 
Křižíkova 486, 541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 840 114
pivovar@pivovar-krakonos.cz
www.pivovar-krakonos.cz

Cena je 100 Kč / os. Min. cena exkurze 1000 Kč. V ceně 
je ochutnávka nefiltrovaného piva v provozu. Délka 
exkurze 60–80 min. Pro školy je prohlídka zdarma. 
Rezervaci nutno provést minimálně týden dopředu, 
e-mailem na adrese doubkova@pivovar-krakonos.cz 
nebo na tel. čísle 606 323 272 nebo 499 840 114.

Roku 1582 se spojili trutnovští právovárečníci v měš-
ťanský pivovar, čímž začala tradice trutnovského pi-
vovaru. Dnes vyrábí pivovar pět druhů piv v celkovém 
objemu přes 100 000 hl ročně. Během Vánoc resp. 
Velikonoc obohacuje trh o silné speciální světlé pivo 
Krakonoš 14. Pivo je distribuováno v Čechách, zejmé-
na východních, ale i na Moravě. Vyrábí se klasickou 
technologií spodního kvašení. Je nepasterované, 
mikrobiálně filtrované. Pro výrobu je čerpána voda 
z vlastní studny přes 80 m hluboké, napájené krko-
nošskými prameny.

PORTFOLIO
Klasické české spodně kvašené nepasterované 
pivo – výčepní piva, ležáky a také silná piva. 
Tradiční chuť českého piva, dostatečný sorti-
ment a výroba ověřená stovkami let řadí pivo 
Krakonoš mezi nejlepší česká piva. 
Výčepní pivo 10 světlé, Výčepní pivo 10 tmavé, 
Světlý ležák 11, Světlý ležák 12, Vánoční a Veli-
konoční silné pivo 14 – vařeno pouze pro období 
vánočních a velikonočních svátků.

DOSTUPNOST
Viz mapa dostupnosti na www stránkách pivovaru.

PROHLÍDKY
Exkurze v pivovaru probíhají od druhé poloviny září 
do konce května, každé ÚT a ST 8–13 hod. Uvidíte 
celý proces výroby piva, od vaření po sudování. Mi-
nimální  počet osob je 10, max. 25 v jedné skupině. 

PIVOVAR CLOCK

PIVOVAR CLOCK
Školní 2, 517 43 Potštejn
Tel.: +420 725 618 566
info@pivovarclock.cz
www.pivovarclock.cz, www.fenetra.cz

 /pivovarclock /pivniceclock /fenetra
   /pivovarclock /pivniceclock /fenetrabeer

Pivovar Clock slavnostně zahájil provoz v červ-
nu roku 2014 v budově bývalého zámeckého 
pivovaru uzavřeného v roce 1914. K obnovení 
vaření piva v Potštejně tak došlo přesně po 100 
letech. Pivovar se však nesnaží na dávnou his-
torii navázat, což poznáte nejen podle postav 
robotů, ale také podle počtu moderních svrchně 
kvašených piv v jeho portfoliu. Na jaře roku 2021 
se pivovarský provoz přesunul do areálu bývalé 
fabriky Fenetra v Potštejně. Pivovarská pivnice 
zůstala na místě původním, vždy nabízí z cel-
kového sortimentu alespoň 5 druhů piv a v létě 
otevírá prostornou zahrádku.

PORTFOLIO
Základní řada: 10° Hektor – světlé výčepní, 11° 
Anežka – světlý ležák, 11° Glee – bezlepkový ale, 12° 
Clock – american pale ale, 14° Twist – american red 
ipa. Řada ART# nebo No Idols!  se vyznačuje vyšším 
chmelením. Pozornost si  zaslouží i bezlepková piva 
Glee, Antonio, Herbee nebo West Coast IPA. Nová 
značka Fenetra spojuje piva vyzrávaná v dubových 
sudech. Imperial red ale 20° Rišaví Zmikund, exportní 
ležák 12° Slash, malinová 10° Nina nebo vánoční piva 
Zlatý prasátko a Tekutý kapřík – to vše je Pivovar Clock.

DOSTUPNOST
V lahvích, plechovkách i sudech je možné pivo 
zakoupit v pivovarské pivnici v Potštejně. Pivovar 
provozuje vlastní e-shop. Pivotéky a hospody, kde 
mají piva Clock, najdete na mapě na webu pivovaru.

PROHLÍDKY
Termíny pivovar vypisuje na e-shopu, kde lze zakoupit 
poukaz a individuálně objednat skupinu min. 10 osob.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar se během sezóny účastní vybraných pivních 
festivalů (viz web pivovaru). Každý květen se v Potštejně 
konají dvě akce: Pochod přes tři hrady a Potštejnská 
pouť. O letních prázdninách Clock pořádá pivovarský 
den CLOCK/DAY a další kulturní akce na dvoře Fenetry.

130 131



PIVOVARSKÁ BAŠTA VRCHLABÍ

PIVOVARSKÁ BAŠTA VRCHLABÍ 
Horská 198, 543 02 Vrchlabí
Tel.: +420 499 421 272
bastavrchlabi@seznam.cz
www.pivovarskabasta.cz

DOSTUPNOST
Naše pivo dodáváme do regionů Krkonoše, 
Hradec Králové, Pardubice, Brno, Praha, Liberec.

PROHLÍDKY
Exkurze v pivovaru je možná po předchozí doho-
dě pro skupiny od 8 osob. 

AKCE A FESTIVALY
Účastníme se regionálních pivních slavností a sou-
těží po celé České republice.

Historie vaření piva ve Vrchlabí sahá až do 
středověku, kdy se pivo vařilo, jak bylo tehdy 
zvykem, v  jednotlivých usedlostech. Později 
pivo vařila i  vrchlabská vrchnost v  panském 
pivovaru a palírně. Za minulého režimu, v roce 
1973, se však pivo ve Vrchlabí přestalo vyrábět. 
Jsme pyšní na to, že jsme dokázali zdejší pivo-
varskou tradici obnovit i zásluhou našeho mi-
nipivovaru Krkonošský medvěd s Hotelem 
Pivovarská Bašta.  Pivo, které se těší stále 
větší oblibě, vaříme z českého sladu vyráběného 
klasickým postupem klíčení na humnech. Pro 
výrobu ležáků používáme jemné aromatické 
odrůdy Žateckého chmelu. Vyrábíme i speciální 
druhy piv, jako je například American Pale Ale, 
vařený z amerických odrůd chmelu. A nebojíme 
se i trochu experimentovat a vyrábět ochuco-
vaná piva – vše samozřejmě z přírodních surovin, 
bylin a koření. 

PORTFOLIO
10,5° Summer Sunset ALE – polotmavé svrch-
ně kvašené pivo barvy letního západu slunce, Po-
lotmavá 11° – spodně kvašené pivo granátové 
barvy, 11° Early Evening ALE – svrchně kva-
šené světlé pivo, 12° Ležák – spodně kvašené 
pivo, vařené klasickým třírmutovým postupem, 
13° Hopbit – spodně kvašené světlé speciální 
pivo, 15° Intergalactic Pale Ale – svrchně kva-
šené speciální pivo světle měděné barvy.
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 Město / obec pivovar / minipivovar www.

Pardubický kraj
D3 Hlinsko Pivovar Rychtář (str. 136) rychtar.cz
C3 Chrudim Pivovar Loutkář (str. 137) www.pivovarloutkar.cz

E3 Litomyšl Minipivovar Veselka (str. 138) litomysl-veselka.cz

Kraj Vysočina
C4 Havlíčkův Brod Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod (str. 139) hbrebel.cz
B4 Humpolec Rodinný pivovar Bernard (str. 140) bernard.cz
C3 Chotěboř Pivovar Chotěboř (str. 141) www.pivovarchotebor.cz

C5 Jihlava Pivovar Jihlava (str. 142) pivovar-jihlava.cz
D5 Náměšť nad Oslavou Svatojakubský pivovar (str. 143) www.svatojakubskypivovar.cz

D4 Radešín Balónový pivovar Radešín (str. 144) balonovyhotel.cz
D5 Velké Meziříčí Harrach řemeslný pivovar – Jelínkova vila (str. 145) jelinkovavila.cz
B4 Želiv Pivovar Klášter Želiv (str. 146) zeliv.eu

SK
A

Zámek Litomyšl (UNESCO)

Pivovar

Mini a mikro pivovar
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PIVOVAR RYCHTÁŘ, a. s.
Resslova 260, 539 01 Hlinsko v Čechách
Zelená linka: +420 800 987 789
www.pivo-rychtar.cz 

Pivovar Rychtář. Pivovar byl v Hlinsku v Čechách 
založen již v roce 1913. Vedle pečlivě vybraných 
surovin používá pivovar v  Hlinsku, jako jeden 
z  mála pivovarů u  nás, žatecký hlávkový chmel 
v  jeho přírodní podobě. Rychtář je stejně jako 
pivo tohoto jména zárukou poctivosti, spokojenosti 
a prosperity českého venkova.

PORTFOLIO
Nabídku tvoří tradiční česká poctivá piva – 
Rychtář Premium, Rychtář Fojt, Rychtář Rataj, 
Rychtář Natur. Nejprodávanější Rychtář Grunt je 
charakteristické jemně aromatickou hořkostí, 
vysokou pitelností, výborným řízem a pěnivostí.

PROHLÍDKY
Exkurzi v Pivovaru Hlinsko je nutné objednat 
předem na telefonu 469 311 471, případně  
724 471 159, kontaktní osobou je Iva Homolková, 
iva.homolkova@rychtar.cz.

AKCE A FESTIVALY
Více na  www.letosrychtarem.cz.

PIVOVAR LOUTKÁŘ

PIVOVAR LOUTKÁŘ
Čs. Armády 361, Chrudim
Tel.: +420 731 410 880
www.pivovarloutkar.cz

 /pivovarloutkar

Chrudimský pivovar Loutkář byl založen 
L. P. 2020. Základem naší nabídky jsou klasické 
poctivé spodně kvašené ležáky, ale vaříme i spe-
ciály svrchně kvašené jako je stout, IPA či APA. 
K vaření piva nám slouží unikátní, špičková a na 
míru postavená technologie, jejíž základem je 
10hl varna. Hned vedle Pivovaru Loutkář najdete 
pivovarskou hospodu U Loutkáře. Příjemné 
posezení, kde můžete ochutnat naše piva, naše 
utopence i nakládané sýry a pořídit si na doma 
PET lahev nebo sud.

PORTFOLIO
Základem nabídky jsou dekokčně vařené klasické 
poctivé spodně kvašené ležáky, ale i zajímavé 
speciály z cizokrajných chmelů jako je Amarillo, 
Citra, Magnum, Ekuanot, Challenger, Cascade, 
Galaxy či Mosaic. 

KLASIKA – spodně kvašené ležáky: Loutkář 12°, 
4,8 % alc., Kašpárek 11°, 4,6 % alc. a také Ma-
rioneta 10°, 4,1 % alc.

SPECIÁLY – svrchně kvašené: Saturn 12°, 
5,3 % alc. IPL. India Pale Lager je v podstatě 
spodně kvašená IPA. Jinými slovy hojně chmele-
ný ležák. Zkouška z dospělosti 14°, 6,2 % alc., 
STOUT – nefiltrované tmavé plné pivo. Para-
gánská 12°, 5,4 % alc., SINGLE BEER – ne-
filtrované světlé plné pivo, zajímavost – jeden 
chmel a jeden slad.

DOSTUPNOST
Do jiných hospod či restaurací zatím naše pivo 
nedodáváme. Kapacitně nám stačí prodej 
prostřednictvím vlastních cest. Nabízíme 
samozřejmě i možnost nákupu sudů v pivovaru 
pro širokou veřejnost.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru včetně výkladu a  degustace 
jsou možné po předchozí domluvě.



MINIPIVOVAR VESELKA LITOMYŠL

MINIPIVOVAR A RESTAURACE 
VESELKA LITOMYŠL
T. Novákové 64, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 464 601 710, +420 776 88 77 19
litomysl-veselka.cz

 /Veselkalitomysl

Minipivovar byl založen v  roce 2013. Naleznete  
jej nedaleko Klášterních zahrad a zámku v těsné 
blízkosti Portmonea.
Kapacita restaurace je cca 50 míst, letní terasa 
má cca 50 míst, sál k pronájmu cca 80 míst. Re-
staurace na vás dýchne příjemnou domácí atmo-
sférou s milou obsluhou a skvělým litomyšlským 
pivem. Nabízíme celodenní stravování v podob-
ně poctivé české kuchyně s kapkou inovace.

PORTFOLIO
Bedřichova jedenáctka světlá, Bedřichova jede-
náctka polotmavá, Bedřichova dvanáctka světlá. 
Spodně kvašené speciály příležitostně vařené – 
Vánoční světlý speciál 15°, Nakuřovaný speciál 
13°, Jarní světlá třináctka, Litomyšlský festiva-
lový ležák, Podzimní tmavý speciál s meduňkou 
a citrónovou kůrou.

DOSTUPNOST
Pivo z minipivovaru ochutnáte pouze v Litomyšli, 
případně na některém z  regionálních pivních 
festivalů. Stáčí se do dárkových skleněných láhví 
s patentním uzávěrem a do 1,5l PET láhví, které 
jsou k dostání jen v pivovarské restauraci.

PROHLÍDKY
Rádi vás provedeme naším minipivovarem. Nut-
ná telefonická rezervace (tel. 775 998 869).

AKCE A FESTIVALY
Duben – Malá pivní slavnost, pivní gastronomie, 
soutěž domovarníků Litomyšlský pivní korbel.
Srpen – Litomyšlský pivní festiválek – regio-
nální minipivovary, hudební produkce, soutěže, 
zábava.
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MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
HAVLÍČKŮV BROD a. s.
Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel: +420 569 495 111
info@hbrebel.cz
www.hbrebel.cz

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. 
patří k významným regionálním pivovarům 
na Vysočině. Již více než 45 let působí na 
trhu se značkou Rebel. Pivovar vlastněný 
výhradně českým majitelem sídlí a vaří 
tradiční pivo v místě působení rebela své 
doby Karla Havlíčka Borovského.

PORTFOLIO
V nabídce pivovaru je více než 15 druhů sudových, 
lahvových a plechovkových piv. Nejprodávanější 
značkou je Rebel Original Premium.

DOSTUPNOST
Pivo Rebel lze ochutnat v celé České republice, 
zejména pak v hospodách a restauracích na Vysočině.

PROHLÍDKY
Exkurze zavede zájemce o historii a provoz pivovaru 
do míst, kde se před více než 185 lety zrodilo proslulé 
havlíčkobrodské pivo a kde jeho příběh dodnes 
pokračuje. Návštěvníci nahlédnou do varny, kde se 
seznámí s historií a surovinami, z nichž se pivo Rebel 
vaří, spatří stáčírnu lahví a sudovou linku. Vrcholem 
prohlídky je degustace piva z ležáckých tanků ve 
sklepech pivovaru.
Objednávky: exkurze@hbrebel.cz, v pracovní době 
na tel. čísle 569 495 250. Po domluvě je možné 
absolvovat prohlídku kterýkoli den v týdnu. Více viz 
www.hbrebel.cz/exkurze.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar 1 × ročně pořádá pivovarský ples a v letních 
měsících pivovarské slavnosti s programem jak pro 
dospělé, tak pro děti.



Pivovar Chotěboř je prvním nově postaveným 
průmyslovým pivovarem v novodobé pivovarské 
historii. Zahájil výrobu v roce 2009, 33 let od posled-
ního pivovaru uvedeného do provozu v minulém 
století v tehdejším Československu. Architektonicky 
strohá, ale výrazná a nepřehlédnutelná budova 
pivovaru se stala průčelím chotěbořské průmyslové 
zóny. Velkorysé prosklení umožňuje nahlédnout do 
samého srdce pivovaru, kterým je nerezová varna.  
Navazující technologie kvašení, zrání, filtrace a stá-
čení piva využívají současných technických možností 
řízení, monitorování a chránění pivovarských přírod-
ních procesů. Pivovar vytváří prostor pro dokonalé 
skloubení moderní techniky a tradiční technologie. 

PORTFOLIO

Chotěboř Prémium, nejprodávanější pivo. Obsah 
alk. 4,9 %, světlý ležák s příjemnou vůní, vyrovnanou 
chutí chmelu a sladu. Chotěboř Originál, světlé 
výčepní pivo, obsah alk. 4,1 %, Chotěboř Na.Ex jed-
náctka, světlý ležák, obsah alk. 4,4 %, Chotěboř Polo, 
polotmavý ležák, obsah alk. 4,3 %, Chotěboř Plus, 
nefiltrovaný světlý ležák,  obsah alk. 4,6 %., nealko-
holické pivo Patron. Na Velikonoce je v naší nabídce  
zelené pivo Velikonoční ležák, na Sv. Martina pak je-
den z oblíbených speciálů, Svatomartinský Speciál.

DOSTUPNOST
Na tuzemský trh je pivo dodáváno především ve 
formě filtrovaného nepasterizovaného piva, oblibě 
se těší i pivo nefiltrované stáčené přímo z ležáckého 

PIVOVAR CHOTĚBOŘ

PIVOVAR CHOTĚBOŘ 
Průmyslová 1755, 583 01 Chotěboř
Tel. +420 569 44 33 22
info@pivovarchotebor.cz  
www.pivovarchotebor.cz

tanku. Pivo je stáčeno do KEG sudů o objemu 15, 30 
a 50 l pro restaurace, výčepy a bary a dále do skleně-
ných a PET lahví pro maloobchodní trh.

PROHLÍDKY
Komentované prohlídky pivovaru s degustací piva 
přímo z ležáckého tanku pořádáme po domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Pivovarský ples v únoru, Pivovarské slavnos-
ti v srpnu, Beer Tour v září a Den otevřených 
dveří spojený se soutěží o nejlepší guláš v říjnu. 
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RODINNÝ PIVOVAR BERNARD a. s.
5. května 1, 396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 300 217
www.bernard.cz

 /bernard.cz

Bernard je pivo, které ozdobí vaši osobnost. Čím 
jste odlišnější, tím více se k vám bude hodit. Ber-
nard je totiž jako vy. Neohlíží se po ostatních a vaří 
pivo po svém – bez pasterizace, z nejčistší vody 
z hlubinných vrtů a z vlastního sladu a kvasnic. 
Díky tomu vytváří harmonii vyvážené hořkos-
ti, lahodné plnosti a chmelové vůně. Bernard 
je oblíbeným pivem lidí, kteří si chtějí opravdu 
pochutnat a jdou stejně jako Bernard svou vlastní 
cestou. Je životním stylem, kultem…

PORTFOLIO
Vyberte si z široké nabídky piv Bernard. Ochutnejte 
například některý z našich tradičních ležáků s přísa-
dou jemných kvasnic, které dokváší druhotně přímo 
v lahvi. Nealkoholická piva jistě ocení nejen moto-
risté, ochucené varianty (Švestka a Višeň) budou víta-
ným společníkem všech v letních měsících. Opravdoví 
labužníci pak mohou okusit některý z našich svrchně 
kvašených speciálů – Bohemian Ale a India Pale Ale.

DOSTUPNOST
Nejbližší hospodu či restauraci, kde si můžete vychut-
nat čepovaného Bernarda, najdete na interaktivní 
mapě na webových stránkách  www.bernard.cz

PROHLÍDKY
Pivovar v červnu 2022 otevře nové Návštěvnické 
centrum. Z jeho recepce návštěvníci zamíří na 
prohlídky přímo do pivovaru. Připravena je moderní 

expozice s 3D modelem pivovaru či útulný kinosál. 
Samozřejmostí je pivnice se skvělými pivy přímo 
od zdroje a vynikajícím jídlem z čerstvých lokálních 
surovin. Prohlídku si můžete objednat telefonicky 
(tel. 565 300 211) či na prohlidka@bernard.cz. Více 
informací a rezervační formulář najdete na našich 
webových stránkách.

AKCE A FESTIVALY
Bernard Fest, festival plný skvělé hudby, 
se koná každoročně v  druhé polovině června 
(24.–25. června v  roce 2022). Den Bernarda, 
opravdový svátek piva, se odehrává první čtvrtek 
v říjnu (6. října v roce 2022) ve vybraných podni-
cích, kde čepují pivo Bernard. 
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PIVOVAR JIHLAVA, a. s.
Vrchlického 2, 586 01 Jihlava
Zelená linka: +420 800 987 789
www.pivo-jezek.cz

Pivovar Jihlava. Historie jihlavského sladov-
nictví sahá až do 14. století. V roce 1859 všichni 
jihlavští pivovarníci spojili svá práva na vaření 
piva do společného subjektu Pivovaru Jihlava. 
Pivovar sám však jako rok svého vzniku označu-
je rok 1860, kdy začal fungovat jako významný 
hospodářský subjekt. 

Návratem k  původním recepturám je dnes 
pivo Ježek synonymem náročného, ale poctivé-
ho života na Vysočině. Ježek patří k Jihlavě stejně 
neodmyslitelně, jako Jihlava patří k Ježkovi.

PORTFOLIO
Tradiční česká poctivá piva: Ježek 10 % Šen-
kovní, vlajkovou lodí pivovaru je Ježek 11 % 
světlý ležák, charakteristický vyváženou svěží 
chutí a příjemnou výraznou hořkostí podpořenou 
výjimečnou chmelovou vůní. Má zlatavou barvu, 
kvalitní říz a obsah alkoholu 4,8 %. Novinkou roku 
2022 je Ježek Dukla 12, světlý ležák s obsahem 
alkoholu 5,1 %. Portfolio doplňuje Ježek kvasni-
cový s charakteristickým jemným zákalem.

PROHLÍDKY
Exkurzi v Pivovaru Jihlava je třeba objednat 
předem. Tel. kontakt: +420 567 564 111 nebo 
800 153 495, eva.florianova@pivovar-jihlava.cz, 
sylva.grafova@pivovar-jihlava.cz.

SVATOJAKUBSKÝ PIVOVAR

Svatojakubský dvůr – Pivovar je rodinný pivovar 
nacházející se v  prostorách zrekonstruovaného 
staroselského dvora se zachováním fortele starých 
mistrů. Při rekonstrukci zde vznikly i reprezentační 
podzemní prostory, které podtrhují umění starých, 
takřka zapomenutých řemesel. Příjemně na vás dých-
ne stylová a domácí atmosféra. Najdete nás v menší 
vesničce na úpatí malebné Vysočiny.

PORTFOLIO
Vaříme vícesladová spodně i  svrchně kvašená piva, 
české ležáky, speciály, silná piva tradiční poctivou dvou-
rmutovou technologií. Vždy máme v nabídce až 6 dru-
hů piv. Aktuální informace vám rádi poskytneme u nás.

DOSTUPNOST
Pivo můžete koupit přímo v pivovaru a u vybra-
ných prodejců, které najdete na našich stránkách.

PROHLÍDKY
Rádi vás provedeme naším pivovarem. Součástí pro-
hlídky mohou být i degustace. Seznámíme vás s vý-
robou piva. Podíváte se i do našeho podzemí. Objed-
nání je možné na místě nebo po telefonické dohodě.

AKCE A FESTIVALY
Pořádáme pro vás různé sezónní akce, koncerty, 
besedy, slavnosti piva a jiné. Můžete posedět na 
slunném staroselském dvoře nebo ve stylových 

SVATOJAKUBSKÝ DVŮR – PIVOVAR 
Hluboké 27, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 735 755 515, 730 515 844, 604 895 807
www. svatojakubskypivovar.cz

 /svatojakubskypivovar

prostorách. Věříme, že si u  nás pochutnáte na 
dobré staročeské kuchyni. Veškeré akce, které 
pořádáme, naleznete na našich stránkách.
Budeme potěšeni vaší návštěvou.
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BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR
Radešín 11, 592 55 Bobrová
Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717
info@balonovyhotel.cz
www.balonovypivovar.cz
www.balonovyhotel.cz

HARRACH ŘEMESLNÝ PIVOVAR – JELÍNKOVA VILA

HOTEL A PIVOVAR JELÍNKOVA VILA
Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 724 250 315, +420 566 502 205
hotel@jelinkovavila.cz
www.jelinkovavila.cz

Vítejte v Jelínkově vile, budově prosycené 
historií a jemnou sladovou vůní piva Harrach. 
Pojmenovali jsme ho po jednom z majitelů 
místního zámku a vaříme ho s hrdostí tradiční 
rukodělnou metodou a poctivou českou cestou 
"varna – spilka – sklep". Výsledkem je pravé 
české pivo s působivým charakterem, jemnou 
vůní, bohatou pěnivostí a plností chuti, které se 
může pochlubit celou řadou ocenění (např. Zlatá 
pivní pečeť, Pivo České republiky nebo Pivovar 
roku). K dobrému pivu si u nás navíc můžete 
dopřát speciality z až 11 druhů čerstvých ryb, 
chovaných unikátně v průtočné říční vodě. A když 
se vám nebude chtít domů, nevadí – rádi vás 
ubytujeme v jednom z našich historických pokojů 
nebo moderních apartmánů. Tak dorazte!

PORTFOLIO
Stálá nabídka: Světlý ležák Original, Tmavý 
ležák. 
Limitované edice: Speciál, Světlý ležák 
Premium, Světlý ležák Bitter, Medový speciál, 
Kouřový speciál, Vídeňský speciál, Kávový 
ležák, Pšeničné pivo, American lager Ale, 
Amarillo APA, IPA, Vánoční speciál a další.

DOSTUPNOST
0,75 l sklo, 1,5 l PET, 2 l džbánek, 5 l party 
soudek, 15 l / 30 l / 50 l KEG sud. Nabízíme 
i dárková balení piv a ručně vyráběné sklenice 
Harrach o objemu 0,3 l a 0,5 l.

PROHLÍDKY
Vydejte se s námi na exkurzi do tajů tvorby 
piva. Povíme vám, jak a z čeho naše pivo 
vyrábíme, i jaká je historie vaření piva ve 
Velkém Meziříčí. Délka exkurze: 45 minut. 
Prosíme o rezervaci předem.

Vítejte v Balónovém hotelu a pivovaru Radešín. 
Při návštěvě malebné obce Radešín na Žďársku si 
nenechte ujít návštěvu Balónového hotelu s prvním 
Balónovým pivovarem v Česku. Můžete posedět na 
terase s výhledem na rybník či přímo v pivnici, kde 
je umístěna i varna. V restauraci si zase můžete dát 
poctivou porci klasických českých pokrmů. 
Již v roce 1597 se v prostorách dnešního hotelu na-
cházel pivovar, jehož zakladatelem byl Samuel Ra-
dešínský z Radešovic. Ten koncem 16. století přesta-
věl blízkou renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) 
a dal podnět ke vzniku Radešínskému pivovaru. 
Užijte si i příjemné chvíle v Balónovém hotelu ob-
klopeném lesy, jež oceníte v horkých letních dnech. 
Zdejší příroda a příjemné klima vám nabízí dokonalý 
odpočinek a  možnost odpoutat se od dnešní hek-
tické doby. V Radešíně se čas zpomalí a vy si ho o to 
více užijete. K dispozici je 27 pokojů s celkem 80 lůž-
ky. Hotel nabízí 4 samostatné sály a salónky vhodné 
pro setkání s  kamarády, svatbu, firemní školení či 
teambuilding. 

PORTFOLIO
Nabídka piv je velmi různorodá. Vaří se tu piva 
spodně i svrchně kvašená, všechna jsou nefiltrovaná 
a nepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit nová piva, 
proto si z nabízených piv vybere opravdu každý. Stá-
licí je 11 ležák SAMUEL, nejprodávanější pivo pivo-
varu, jež doplňují další druhy. Mimo něj jsou na čepu 
vždy 12 Černý Kříž, 13 Štefan a jedna ležácká 12. 
11 Samuel – světlý ležák, spodně kvašený, 
12 Černý Kříž – tmavý ležák,
12 Vrtule – světlý ležák,

12 Aviatik – světlý ležák,
12 Starosta – světlý ležák,
12 Florian –  světlý ležák,
12  Bobrůvka – svrchně kvašené pšeničné pivo,
13 Štefan – polotmavý speciál, spodně kvašený,
11 APA ROLA – svrchně kvašené pivo typu Pale Ale,
17 Fanda – medový speciál, spodně kvašené pivo.

DOSTUPNOST
Pivo lze ochutnat a vyzkoušet pouze v pivovaru. 

PROHLÍDKY
Prohlídky s degustací si lze domluvit na telefon-
ním čísle 773 020 271.



PIVOVAR KLÁŠTER ŽELIV s. r. o.
Želiv 122, 394 44 Želiv
Tel.: +420 601 546 570
obchod@pivovarzeliv.cz
www.pivovarzeliv.cz

 pivovarzeliv
 @pivovarzeliv

Klášter Želiv byl založen roku 1139. První 
zmínky o vaření piva v premonstrátském klášteře 
v Želivě jsou už ze 14 století a popis zdejšího 
pivovaru pochází z roku 1617.  Dnes je pivovar 
součástí velkého barokního rezortu Klášter Želiv 
spolu s restaurací, hotelem, wellness, historickou 
částí kláštera a Sanitního kostela, přímo v srdci 
Vysočiny i České republiky. 

PORTFOLIO
Během roku vaříme až 17 druhů piva. 
Stabilní sortiment: Světlý 12° ležák Haštal 12,  
polotmavá 10° Milo 10.
Ostatní sortiment jsou speciály stylů z celého 
světa, sezónní nebo příležitostné.

DOSTUPNOST
Naše pivo nejlépe chutná v  naší klášterní re-
stauraci. Ochutnat nebo zakoupit si je můžete 
i na dalších více než 30 místech vypsaných na 
našem webu.

PROHLÍDKY
Znalci piva ocení prohlídky klášterního pivovaru 
s degustací nebo zážitkové vaření piva. Nabízíme 
i tři další historické prohlídkové okruhy. 

AKCE A FESTIVALY
Jarní i Svatováclavské pivobraní, Den otevřených 
dveří, Želivská pouť a mnohé četné koncerty a 
výstavy. K dispozici jsou služby celého resortu 
včetně pivních lázní.

PIVOVAR KLÁŠTER ŽELIV

Jihlava
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 Město / obec pivovar / minipivovar www.

C3 Brno EFI Pivovar & hostinec (str. 150)  @efipivovar
C3 Brno Pivovar Harry (str. 151) www.harry.beer
C3 Brno-Medlánky Pivovar Moravia & Lucky Bastard (str. 152) lucky-bastard.cz
C3 Brno-Medlánky Pivovar Moravia & Lucky Bastard (str. 153) pivovar-moravia.cz
C3 Brno Pivovar Starobrno (str. 154) starobrno.cz

D5 Břeclav Zámecký pivovar Břeclav (str. 155) pivovarbreclav.cz
C2 Černá Hora Pivovar Černá Hora (str. 156) pivovarcernahora.cz
E4 Dolní Bojanovice Pivovar Mazák (str. 157) www.pivovarmazak.cz
F4 Louka nad Veličkou Pivovar Louka (str. 158) www.pivovarlouka.cz
C4 Oslavany Pivovar Padochov (str. 159) pivovarpadochov.cz
E4 Syrovín, Těmice Domácí minipivovar Syrovar (str. 160) syrovar.cz
C3 Tišnov Pivovar Tišnov (str. 161) pivovartisnov.cz
D3 Viničné Šumice Šumický pivovar – Vildenberg (str. 162) vildenberg.cz
B5 Znojmo Znojemský městský pivovar (str. 163) pivovarznojmo.cz
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Brno – hrad Špilberk a katedrála sv. Petra a Pavla



EFI EFI PIVOVAR
řemeslné pivo z Brna

0,75l
brnenske-pivo.cz

Desítka
Poctivá a skvěle pitelná klasika, na které jsme nešetřili chmelem.

Spolu s dvanáctkou vlajková loď našeho pivovaru. Vaříme ji
na stupňovitost ze žateckého chmele a českého sladu.
Skvěle vypadá a ještě lépe chutná.

IBU: 26      EPM: 10 % hm.      Alk. 4,0 % obj.

Obsah alkoholu:

obj.
4,0 %

Světlé výčepní pivo spodně kvašené.
Nefiltrované, nepasterované.
Složení: voda, ječné slady, upravený chmel. 
Chraňte před přímým slunečním světlem
a mrazem.
Doporučená teplota skladování 1 až 5 °C.
Výrobce: EFI Pivovar s.r.o., Náměstí 28. října 
1903/23, 602 00 Brno. www.efipivovar.cz

Spotřebujte do:

EFI PIVOVAR & HOSTINEC
nám. 28. října 23, 602 00 Brno
Tel.: +420 515 555 565
info@efipivovar.cz

 @efipivovar
   @efipivovar 

EFI PIVOVAR & HOSTINEC

V nádherné, pečlivě zrekonstruované historické 
budově v centru Brna jsme otevřeli začátkem 
roku 2021 mimořádný komplex: luxusní hotel, 
wellness, špičkovou restauraci a řemeslný EFI 
PIVOVAR. Na třínádobové varně vaříme pivo 
všech stylů a chutí, co jich na světě je. Výhradně 
z nejlepších surovin a s maximálním možným 
podílem ruční práce. Nic neurychlujeme, moderní 
technologie nám pomáhá pouze tam, kde to 
není na škodu kvalitě. EFI Pivovar je součástí 
multifunkčního komplexu zahrnujícího EFI SPA 
Hotel**** Superior s luxusním wellness a EFI 
HOSTINEC, který nabízí hostům tradiční českou 
gastronomii oděnou do moderního kabátu.

PORTFOLIO
EFI OSMIČKA, alk. 3,4% obj, EPM: 8% hm.
EFI DESÍTKA, alk. 4,0% obj, EPM: 10% hm.
EFI DVANÁCTKA, alk. 4,7% obj, EPM: 12% hm.
EFI PŠENICE, alk. 4,9% obj, EPM: 11% hm.
EFI AMERICAN IPA, alk. 6,0% obj, EPM: 14% hm.
EFI NEW ZEALAND PALE ALE, alk. 5,0% obj, 
EPM: 12% hm. EFI IRISH STOUT, alk. 4,6% obj, 
EPM: 11% hm. EFI CASCADIAN DARK ALE, alk. 
6,5% obj, EPM: 15% hm. EFI X-MAS BEAER, alk. 
6,3% obj, EPM: 16% hm.

DOSTUPNOST
Naše piva můžete ochutnat ve třech brněnských 
restauracích: EFI Hostinec Osmec, nám. 28. října 
23, jehož je EFI Pivovar součástí, restaurace Stará 

Tkalcovna,  Bratislavská 52 a restaurant TEFITI, Zelný 
trh 4. EFI Hostinec v roce 2022 otevřel v Brně na 
Zelném trhu 4 svůj další hostinec, EFI Hostinec Zelňák. 
V Brně a okolí si naše piva v lahvích, PET či sudech 
můžete objednat prostřednictvím eFiShop.cz, kde 
nabízíme zapůjčení píp či chladících zařízení.

PROHLÍDKY
Nabízíme exkurze včetně degustace. Hosty pro-
vedeme celým procesem od zrnka až po čepování 
piva. Exkurze probíhají po předchozí domluvě 
na tel. 515 555 565 nebo prostřednictvím rezer-
vačního formuláře na www.efipivovar.cz v sekci 
„EXKURZE“.

AKCE A FESTIVALY
Roku 2021 jsme uspořádali v Brně 1. ročník OSMEC 
FESTU – oslavu dobrého jídla snoubícího se s našimi 
řemeslnými pivy. Věříme, že tím byla započata nová  
tradice a festival pro vás budeme pořádat každoročně.

PIVOVAR HARRY a. s.
Poštovská 68/3, 602 00 Brno
Tel.: +420 773 015 395
harry@harry.beer 
www.harry.beer, https://obchod.harry.beer 

 /harrybrno
   /harry.brno

PIVOVAR HARRY

Stavte se na škopek přímo v  srdci Brna na Poš-
tovské ulici. Nový pivovar HARRY vaří pivo od 
prosince roku 2021. V jeho nabídce najdete neje-
nom vysoce pitelné ležáky, ale i pestrou nabídku 
světových pivních stylů, které stojí za to ochut-
nat. Pod rukama vrchní sládkové Tamary zde 
vzniká pivo nejenom pro naše kámoše, sousedy 
a turisty, ale i pivo, které svět neviděl.

PORTFOLIO
Světlý ležák BORN 11%, za studena chmelený le-
žák DROK 12%, za studena chmelený tmavý ležák 
BLEK 12%, zázvorová APA DONALD 12%, american 
IPA FELIX 15%, sametová NEIPA TAMARA 15%. 
Speciály: irský stout Patrik 15%, růžová Brut IPA 
ROUGE 13% + další sezónní speciály každý měsíc.

DOSTUPNOST
Pivovarská prodejna přímo v  pivovaru, u vy-
braných partnerů nebo na obchod.harry.beer 
s rozvozem po Brně.

PROHLÍDKY
Exkurze s ochutnávkou probíhají pravidelně 
ve čtvrtek od 18 hodin. Po dohodě i v  jiné dny 
po rezervaci na harry@harry.beer. Minimálně 5, 
maximálně 15 osob v jedné skupině.

AKCE A FESTIVALY
Kulturní akce přímo v pivovaru a na přilehlé za-
hrádce ve vnitrobloku bývalé pošty. 
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LUCKY BASTARD

SVĚTLÝ LEŽÁK

PRÉMIOVÉ 
ŘEMESLNÉ PIVO

ZALOŽE
NO 1898

PETROV

nepasrovaný, nefilovaný

VAO RVIP

PIVO SVĚTLÝ LEŽÁK

PIVO SVETLÝ LEŽIAK

PILS LAGER BEER

NEPASTEROVANÉ, NEFILTROVANÉ 

SKLADUJTE V TEMNU PŘI TEPLOTĚ 4-8 °C

SLOŽENÍ: VODA, JEČNÉ SLADY, UPRAVENÝ CHMEL

MIN. TRVANLIVOST DO: UVEDENO NA OBALU

NEVRATNÝ OBAL 

NEPASTEROVANÝ, NEFILTROVANÝ 

SKLADUJTE V TME PŘI TEPLOTE 4-8 °C

ZLOŽENIE: VODA, JAČMENNÉ SLADY, 

UPRAVENÝ CHMEĽ

MIN. TRVANLIVOSŤ DO: 

UVEDENÉ NA OBALE

NEVRATNÝ OBAL

UNPASTERED, UNFILTRED

STORE IN DARK PLACE AT 4-8 °C

INGREDIENTS: WATER, 

MALTED BARLEY, HOPS

BEST BEFORE: SEE PACKAGE

DISPOSABLE PACKAGE

HOŘKOST 42 IBU
BITTERNESS 42 IBU

5,0 % ALK. OBJ.
5.0 % ALC. VOL.

DO CHLADU 4-8 °C
KEEP COLD 4-8 °C

CHMELY NA VARNĚ: 
 HERKULES, AGNUS, 

ŽATECKÝ POLORANÝ 
ČERVEŇÁK, SAPHIR

SLADY: 
PLZEŇSKÝ, 

MNICHOVSKÝ

0,75L

PLNÉ SLADOVÉ TĚLO S VÝRAZNOU 

CHMELOVOU  CHUTÍ A INTENZIVNÍ 

HOŘKOSTÍ. KLASICKÝ ČESKÝ LEŽÁK 

S VÝBORNOU PITELNOSTÍ.

12

ZA KVALITU RUČÍ:

tým Moravia WWW.PIVOVAR-MORAVIA.CZ

VÝROBCE / VÝROBCA / 
PRODUCED BY:
CZECH CRAFT BEERS, A.S., 
KYTNEROVA 5
621 00 BRNO, CZ

GL

Moravia _0,75L_ 172x72_PETROV

úterý 2. listopadu 2021 11:28:31

PRÉMIOVÉ ŘEMESLNÉ PIVO
Double IPA0,75L

GL

ZA�KVALITU�RUČÍ:

tým Lucky Bastard

VÝROBCE�/�VÝROBCA�/��
PRODUCED�BY:
CZECH�CRAFT�BEERS,�A.S.,
KYTNEROVA�5,�621�00�BRNO,�CZ

www.lucky-bastard.cz PIVO�SVĚTLÉ�SILNÉ�SVRCHNĚ�KVAŠENÉ
NEPASTEROVANÉ,�NEFILTROVANÉ

SKLADUJTE�V�TEMNU�PŘI�TEPLOTĚ�4-8�°C�NEVRATNÝ�OBAL
MIN.�TRVANLIVOST�DO:�UVEDENO�NA�OBALU

SLOŽENÍ:�VODA,� ,�UPRAVENÝ�CHMELJEČNÉ�SLADY

PIVO�SVETLÉ�ŠPECIÁLNE�VRCHNE�KVASENÉ�
NEPASTEROVANÉ,�NEFILTROVANÉ��

�NEVRATNÝ�OBALSKLADUJTE�V�TME�PRI�TEPLOTE�4-8�°C
MINIMÁLNA�TRVANLIVOSŤ�DO:�UVEDENÉ�NA�OBALE

ZLOŽENIE:�VODA,� ,�UPRAVENÝ�CHMEĽJAČMENNÉ�SLADY

PALE�BEER�UNPASTERED,�UNFILTRED
STORE�IN�DARK�PLACE�AT�4-8�°C

DISPOSABLE�PACKAGE�BEST�BEFORE:�SEE�PACKAGE
INGREDIENTS:�WATER,� ,�HOPSMALTED�BARLEY

CZ

SK

EN

PREMIUM CZECH CRAFT BEER

HOŘKOST 43 IBU
bitterness 43 IBU

Do chladu 4-8 °C
keep cold 4-8 °C

chmely na varně: 
SIMCOE, CENTENNIAL

SLAD: 
plzeňský

7,8 % alk. obj.
7.8 % alc. vol.

chmely za studena: 
ENIGMA, CITRA

Lucky Bastard _0,75L_172x72_SICILIANO

úterý 2. listopadu 2021 11:43:19

MORAVIA & LUCKY BASTARD
Kytnerova 403/5, 621 00 Brno - Medlánky
Tel.: +420 601 664 466
info@ccbeers.com
www.pivovar-moravia.cz

 /pivovarmoravia

MORAVIA & LUCKY BASTARD
Kytnerova 403/5, 621 00 Brno - Medlánky
Tel.: +420 601 664 466
info@ccbeers.com
www.lucky-bastard.cz

 /luckybastardcz

Pivovar Moravia sídlící aktuálně v  Brně-Med-
lánkách sice vznikl až v roce 2016, ovšem historie 
piva s tímto patriotickým názvem sahá mnohem 
dále. Původní „Akciová společnost Moravia“ byla 
založena již roku 1898 a z největšího rozkvětu se 
těšila ve 20.–30. letech 20. století, kdy s produkcí 
až 200 000 hl/rok patřila k největším pivovarům 
na Moravě. Ačkoli dnes používáme nejmoderněj-
ší technologie, veškeré procesy u  nás probíhají 
s úctou k řemeslu a tradici našich předchůdců. 

PORTFOLIO
Pod značkou Moravia vaříme pouze spodně 
kvašená piva. Ochutnat můžete výraznou hoř-
kou desítku Jošt, výborně pitelnou jedenáctku 
Punkevní nebo Kluzák, dále dvanáctku Petrov 
– jeden z nejvíce chmelených ležáků uvařených 
v Česku. Základní sortiment pivovar pravidelně 
oživuje speciály, např. Mendelbier, Zlato Mora-
vy i velikonoční Moravia Zelené. 

DOSTUPNOST
Na pivo od Moravie můžete narazit skoro po celé 
ČR, pivovar využívá spolupráce s velkoobchody. 
Lahvové i pivo v plechu najdete už i v lednicích 
známých supermarketů. A na čepované si můžete 
zajít mimo jiné do vlastních Pivovarských restau-
rací Moravia, které jsou v Brně tři. Pivo si také mů-
žete zakoupit přes vlastní e-shop www.zitpivo.cz.

PROHLÍDKY
Prohlídky jsou možné po domluvě pro jednotliv-
ce i skupiny. Pivovarem vás bude provázet zdejší 
sládek, exkurze je zakončena ochutnávkou piv 
přímo z tanku.

AKCE A FESTIVALY
Na náš pivovar můžete narazit na festivalech 
po celé České republice. Pořádáme také vlastní 
„Medlánecký pivní festival“ a každý rok se také 
můžeme potkat na méně formální akci „Otevřená 
vrata“ s možností prohlídek pivovaru.

Pivovar LUCKY BASTARD má počátky zrodu v roce 
2013. Pyšní se mimo jiné oceněním za designové 
logo, které zaujme na první pohled. LUCKY BASTARD 
je prvním pivovarem od roku 1884, který v českých 
zemích kvasí svoji produkci pouze svrchně. Myšlen-
ka tehdejšího zakladatele byla jasná. Vařit svrchně 
kvašená piva bez kompromisů. Pivo, které nebudete 
pít na objem, ale pivo, na kterém si především po-
chutnáte a budete je spíš než jako nápoj vnímat jako 
lahůdku.

PORTFOLIO
Jak už bylo řečeno, pod logem Lucky Bastard na-
jdete pouze svrchně kvašená piva, které se  těší 
velké oblibě. V základním portfoliu najdete piva 
pod názvem BLOND 11 (PALE ALE), OKTAGON 13 
(PALE ALE), INDIA 15 (IPA) a Siciliano 17 (Double 
IPA). Svoji základnu stálých piv rádi oživují různý-
mi speciály. Ať už jsou to ovocná piva nebo bylin-
ná, rozmanitost je opravdu široká. 

DOSTUPNOST
Na pivo od LUCKY BASTARDA můžete narazit 
skoro po celé ČR, pivovar využívá i spolupráce 
s velkoobchody. Lahvové a pivo v plechu na-
jdete už i v lednicích známých supermarketů. 
A na čepované si můžete zajít mimo jiné do 
vlastních pivovarských restaurací, které jsou 
v Brně tři. Pivo si také můžete zakoupit přes 
vlastní e-shop www.zitpivo.cz.

PROHLÍDKY
Prohlídky v  pivovaru jsou možné po domluvě 
pro jednotlivce i  skupiny. Pivovarem vás bude 
provázet zdejší sládek, exkurze je zakončena 
ochutnávkou piv přímo z tanku.

AKCE A FESTIVALY
Na náš pivovar můžete narazit na festivalech 
po celé České republice. Pořádáme také vlastní 
„Medlánecký pivní festival“ a každý rok se také 
můžeme potkat na méně formální akci „Otevřená 
vrata“ s možností prohlídek pivovaru.
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154 155PIVOVAR STAROBRNO

PIVOVAR STAROBRNO
Hlinky 160/12, 661 47 Brno
Tel.: +420 543 516 111
starobrno@starobrno.cz
www.starobrno.cz

ZÁMECKÝ PIVOVAR BŘECLAV
Pod Zámkem 625/8, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 724 412 910
info@pivovarbreclav.cz
www.pivovarbreclav.cz

 /pivovarbreclav

ZÁMECKÝ PIVOVAR BŘECLAV

Vaření piva v Brně má téměř osm set let dlouhou 
tradici. Samotný pivovar Starobrno v ulici 
Hlinky existuje už od roku 1872, v roce 2022 
tak oslaví významné jubileum. Pivovar, na svou 
dobu velmi moderní, nechali postavit majitelé 
klášterního pivovaru Josef Mandel a Hermann 
Hayek. Na stejném místě funguje a vaří pivo do 
dnešních dnů. Starobrněnští sládci pivo připravují 
podle tradičních technologií z výběrových surovin 
– kvalitní vody, nejlepšího moravského sladu a 
chmele z žatecké oblasti.

PORTFOLIO
Starobrněnští pivaři nedají dopustit na oblíbenou 
jedenáctku Starobrno Medium. Výčepní 
pivo reprezentuje světlá desítka Staré Brno. 
Na velikonoční Zelený čtvrtek se připravuje 
nejslavnější speciál pivovaru – Zelené pivo (v roce 
2021 pošestnácté). Zatím poslední novinkou z 
portfolia je světlý spodně kvašený filtrovaný ležák 
Starobrno Bitr s 4,6 % obj. alkoholu. Má příjemné 
chmelové aroma, typické pro české odrůdy. Při 
jeho vaření se používají tři druhy prvotřídních 
chmelů včetně Žateckého poloraného červeňáku, 
kterým se za studena dochmeluje i ve sklepě. Bitr 
má jiskrně zlatavou barvu, střední říz a lahodný 
chmelový dozvuk.

DOSTUPNOST
Starobrněnské pivo je v restauracích na čepu ze 
sudů nebo tanků  (Medium, Staré Brno, Bitr). Do 

vybraných hospod pivovar dodává i nefiltrovanou 
variantu Bitru. V obchodních sítích se pivo prodává 
v plechovkách, skleněných lahvích 0,5 l i PET lah-
vích 1,5 l.

PROHLÍDKY
Pravidelné exkurze se konají každou sobotu v 11.00 
a 13.00 hodin a neděli v 11.00 hodin (pro skupiny 
do 10 osob). Termíny exkurzí na objednávku od 
pondělí do neděle dle dohody, a to na telefonním 
čísle +420  548 134 134 (ve všední dny od 7.00 do 
16:00 hodin) nebo na mailu exkurze@starobrno.
cz. Základní vstupné s degustací činí 150 Kč, senioři 
a studenti zaplatí 100 Kč. Výklad je možný v češtině, 
angličtině a němčině.

Tradice vaření piva má v Břeclavi hluboké 
kořeny, poprvé se pivo v Břeclavském pivovaru 
začalo vařit již v roce 1522. Letos je to tedy již 
500 let, co tento zlatavý mok opouští denně 
brány pivovaru a míří ke svým spotřebitelům. 
Všechna piva jsou produkována staročeskou 
metodou tj. dekokcí na dva rmuty za použití 
výhradně českých surovin. Oproti modernímu 
používání CK tanků kvasí pivo výhradně v ote-
vřených kádích ve spilce. Způsob a delší doba 
tohoto kvašení se pak zhodnocuje v ležáckých 
tancích. Pivu tak zůstává jeho charakteristická 
hořkost a chuť.  

PORTFOLIO
Značka KANEC: Kanec 10 Chmelený, Kanec 11 
Hořký, Kanec 12 Premium, Kanec 12 Premium 
polotmavý, Kanec 13 Nachmelený za studena, 
Kanec 15 Tmavý. 

Speciály pivovaru: Zámecké dědictví – tmavé 
silné pivo, RED KING – svrchně kvašený rubínový 
speciál, MandLove – světlý ležák s  mandlovou 
příchutí. 

DOSTUPNOST
Kanec čepovaný je k dostání v restauracích, 
hostincích, a občerstveních převážně v Jiho-
moravském, Zlínském kraji a na Slovensku. 
Lahvové pivo lze zakoupit po celé republice 
v síti prodejen ENAPO, PRAMEN CZ, BILLA, Coop, 
Globus a dalších.

PROHLÍDKY
Komentované prohlídky pivovaru s ochutnáv-
kou piva po domluvě na tel. +420 724 412 910. 
V areálu pivovaru se nachází podniková prodejna.
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PIVOVAR ČERNÁ HORA
nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora
Zelená linka: +420 800 987 789
exkurze@pivovarch.cz
www.pivo-cernahora.cz 

Pivovar Černá Hora. První písemný záznam 
o  černohorském pivu pochází již z  roku 1298, 
zmínka týkající se samotného pivovaru je potom 
datována rokem 1530.
Sládci pivovaru v  Černé Hoře, malebném místě 
jen na dohled od CHKO Moravský kras, používají 
tradiční výrobní postupy a ty nejkvalitnější 
suroviny pocházející z okolní panenské přírody.
Za současného přísného dodržování všech 
historií ověřených postupů pivovarského ře-
mesla se v  Černé Hoře piva neustále inovují, 
a vzniká tak široký sortiment od zcela tradičních 
až po ta nejmodernější piva.

PORTFOLIO
Široké portfolio tradičních českých poctivých 
piv – Tas, Páter, Matouš, Ležák, Granát, 
Medová 13, Velen, Sklepní nefiltrované. 
Novinkou roku 2022 je Hořká 11 s IBU 35.
Dalšími produkty pivovaru jsou limonády 
s chmelem a cider Black Hill.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru objednávejte s  minimálně 
týdenním předstihem na tel. 538 765 111 
v  pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. nebo na 
e-mailu: exkurze@pivovarch.cz

PIVOVAR MAZÁK
Hodonínská 1110, Dolní Bojanovice
Tel.: +420 775 000 697
info@pivovarmazak.cz
www.pivovarmazak.cz

 pivovarmazak

PIVOVAR MAZÁK

Pivovar Mazák vznikl v roce 2011 v Dolních Bo-
janovicích, v rovinaté obci zaslíbené vinné révě, 
slováckému folkloru a duchovnu. Byl přirozeným vy-
ústěním záliby Jiřího Michaloviče, majitele a sládka, 
který propadl kouzlu vaření piva v bytě na sporáku. 
Nabyt entuziasmem a znalostmi technologií, zahájil 
kariéru pivovaru ve starém rodinném domečku, 
v němž pivovar po řadě přístaveb sídlil několik let. 
Okolnosti ho v roce 2017 donutily zakoupit na okraji 
vesnice pozemek s halou, jíž přebudoval na moderní 
minipivovar. Každoročním růstem dosáhl v roce 
2021 výstavu 6530 hl. Neustálým vylepšováním 
technologie pivovar momentálně disponuje varnou, 
která zvládne uvařit 1400 l piva, ale již brzy plánuje-
me výměnu za větší. Pro svou vyrovnanou kvalitu, 
dobrou pitelnost a pestrou nabídku piv už nejsou 
Dolní Bojanovice jen vinařskou lokalitou, ale i pivní.

PORTFOLIO
Vaříme jak ležáky, tak svrchně kvašená piva typu 
ALE. Ležáky – 11° Jantar, 11° Extra Hořká a 12° 
Bojanowitz Pilsener. Nejoblíbenější ALE – 12° Pale 
Ale, 13° Fancy Farmer, 13° Single Hop Ale, 14° IPA 
a 16° Rainbow of Death a mnoho dalších. Vaříme 
sezonní řadu speciálů, Velikonoční a Vánoční spe-
ciály, festivalová piva, lehká letní piva (8°) i zimní 
siláky (22°), nebojíme se ani piv typu SOUR.

DOSTUPNOST
Na naše piva narazíte v podnicích v Dolních Boja-
novicích, v Hodoníně i v širokém okolí pivovaru. 

Pravidelně zavážíme do většiny pivoték a ochut-
návkových i klasických pivnic v Brně, Praze, Zlíně, 
Olomouci i Ostravě. Máme zastoupení na Sloven-
sku, v Maďarsku i v Polsku.

AKCE A FESTIVALY
Naše pivo můžete ochutnat na tradičních Hodech 
v Bojanovicích i v Hodoníně, na mnoha dalších 
kulturních akcích v okolí, na pivních a food festiva-
lech nejen v Brně a v Praze – jezdíme za vámi po 
celé republice.



PIVOVAR LOUKA
Louka 59, 696 76 Louka nad Veličkou
Tel.: +420 731 424 545, +420 732 466 041
info@pivovarlouka.cz
www.pivovarlouka.cz

 /pivozhornacka
     pivovar_louka

PIVOVAR LOUKA

Pivovar Louka leží v malebné slovácké pod-
oblasti plné folkloru, zvané Horňácko. Na úpatí 
Bílých Karpat leží vesnice s příznačným názvem 
Louka a uprostřed obce pivovar. Na základě ně-
kolikaletých zkušeností s homebrewingem se 
začala rozvíjet myšlenka pořízení vlastního pi-
vovaru. V roce 2019 byla započata rekonstrukce 
objektu z roku 1927, který dříve sloužil obecním 
účelům. Rok 2020 přinesl jak dokončovací práce, 
instalaci nové technologie, tak i samotné zaháje-
ní provozu. V roce 2022 byl rozšířen ležácký sklep 
na současný výstav pivovaru 1500 hl/rok.

PORTFOLIO
Produkce pivovaru je z větší části zaměřena na 
spodně kvašená piva, která tvoří základní 
muzikantské Horňácké uskupení. Primáš (světlý 
ležák 11 %), Kontráš (světlý ležák 12 %), Tercáš 
(speciál 13 %). Pivovar produkuje také svrchně 
kvašená piva typu ALE, IPA, Stout a jiné speci-
ály. Vaříme přes 40 druhů piv, které pravidelně 
obměňujeme a přitom stále připravujeme nové 
včetně moderních pivních stylů.

DOSTUPNOST
Přímo v pivovaru lze zakoupit pivo lahvové, dárková 
balení nebo sudové v objemu 10, 20, 30 a 50 l. Vlast-
ní restauraci pivovar neprovozuje, spolupracuje však 
se spoustou regionálních pohostinství a penzionů, 
kam pivo dodává. Veškerá produkce bývá dostupná 
na různých festivalech a veletrzích po celé ČR od 

dubna do října. Vice informací na www.pivovar-
louka.cz nebo Facebooku Pivovar Louka.

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru včetně ochutnávky jsou mož-
né po předchozí domluvě.

AKCE A FESTIVALY
Každoročně první červnový víkend se v Louce ko-
nají NAVAŘENINY na počest první oficiální várky.

světlé, nefiltrované, nepasterizované, ochucené silné pivo

0,5 l
0,75 l
1,0 l
1,5 l
2,0 l

Minimální trvanlivost do:
uvedena na malé samolepce.
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PIVOVAR PADOCHOV s. r. o.
Padochov 231, 664 12 Oslavany
Tel.: +420 602 790 115
 +420 724 790 115
info@pivovarpadochov.cz
www.pivovarpadochov.cz

Založen byl roku 2009 jako jeden z  prvních 
létajících pivovarů v České republice. Od roku 
2015 vaří pivo ve vlastní zrekonstruované bu-
dově v areálu bývalých dolů v Padochově. Zdejší 
piva získala několik ocenění – mj. Zlatou korunu 
v  Národní degustační soutěži pivovarů o  České 
a moravské pivní koruny 2019.

PORTFOLIO
Stálá nabídka: celoročně: 11% KUKLA polotma-
vý ležák, 11% KELLERBIER světlý ležák, 12% ANTO-
NÍN světlý ležák. Květen–září: 10% CHARLOTTA 
světlé výčepní pivo, říjen–duben: 13% Pado-
chovský medový světlý speciál. Během roku 
Valentýnský, Velikonoční, Tmavý, Vídeňský, Žitný, 
Svatováclavský, Svatomartinský a Vánoční speciál, 
všechny spodně kvašené, 1–2 × ročně se vyrábí 
svrchně kvašený 13% Pšeničný světlý speciál.

DOSTUPNOST
V pivovarské prodejně v  lahvích, PET lahvích, 
KEG sudech a  v  5l party soudcích s  veškerým 
pivem z aktuální nabídky a lze je opakovaně (na 
počkání) naplnit. Od dubna 2022 bude před brá-
nou pivovaru automat na láhve a PET, dostupný 
24 hod. denně, 365 dní v roce. Platba hotově, 
platební kartou a občanský průkaz k naskenování 
pro ověření věku. Čepované pivo v kiosku U Kned-
líka v Blučině. Celoročně v Hospůdce u Matýska 
v  Ivančicích na novém sídlišti, nepravidelně 
v  okruhu cca 50 km v  okolních městech, viz 

fb a  web. Od července 2022 zahajuje zkušební 
provoz nově zrekonstruovaná restaurace, která 
je součástí pivovaru. Nebude mít zatím běžnou 
denní otevírací dobou, bude sloužit pro svatby, 
narozeniny, promoce aj., s nepravidelnou, pře-
dem dohodnutou pracovní dobou.

AKCE A FESTIVALY
Pivovar ve svém areálu každoročně pořádá první 
prázdninovou sobotu Velký pivní festival 
malých pivovarů s degustační soutěží o Nejlepší 
prázdninové pivo a  účastní se dalších prestižních 
akcí, zejména na Moravě: Setkání pivovarů (Rosice 
u  Brna), Mikulovské Pivobraní, Slavnosti Chřestu 
Ivančice a další akce.
Pozn.: Až do odvolání je zastaveno provádění  
exkurzí v pivovaru.
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RODINNÝ MINIPIVOVAR SYROVAR
Syrovín 31, 696 84 Těmice
Tel.: +420 702 536 362
vojtech10@tiscali.cz
www.syrovar.cz 

DOMÁCÍ MINIPIVOVAR SYROVAR

Domácí minipivovar Syrovar. První zmínky 
o  vaření piva v  Syrovíně sahají do roku 1938, 
kdy zde své první várky začínal vařit pan Jan 
Kolaja (nar. 1905). Tenkrát se ale jako základní 
surovina používala cukrová řepa a místo chmele 
dubová kůra, případně byliny. Vařilo se jenom 
párkrát do roka pouze pro potřebu rodiny. 
Pivo bylo svrchně kvašené nebo také mohlo 
být kvašeno divokými kvasinkami a  dozrávalo 
v  komoře v  lahvích. Občas se stávalo, že nějaká 
lahev neudržela vysoký tlak a roztrhla se.  
Po asi šedesátileté odmlce se u  Kolajů v  roce 
2007 začíná pivo vařit znovu, ale už z klasických 
surovin. Od té doby se už jenom piluje kvalita, 
aby vyvážená hořkost byla ta nejlepší.

PORTFOLIO
Nefiltrovaná a nepasterizovaná piva: Tradiční 
ležák 11°, Zelený čtvrtek 11°, Pšeničná 11° 
(weissbier), Žitný ALE 13°, Ležák Premium 12°, 
Speciál Pilsen 13°, Speciál MAX 13,9°, Speciál 
s medem 13°, tmavý Porter 13°, American Pale 
ALE 13°, Galaxy S  13° (silně chmelové pivo), 
Kopřiva 11° (svrchně kvašené), Bezinka 11°, 
Pacific 12°, Vídeňský ležák 12°, Herkules 12°, 
výčepní pivo Žízeň 10° a Žízeň EX-10°.

DOSTUPNOST
Zakoupit lze PET láhve i soudky o objemech 15, 
30 a 50 litrů.
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PIVOVAR TIŠNOV s.r.o.
Ostrovec 233, 666 01 Tišnov
info@pivovartisnov.cz
www.pivovartisnov.cz

 /pivovartisnov
    Instagram/pivovartisnov

YouTube/Pivovar Tišnov

PIVOVAR TIŠNOV

Pivovar Tišnov byl založen v  roce 2015. Po 
stoleté pauze jsme obnovili tradici vaření pocti-
vého piva v   historickém městě, kterým začíná 
Vysočina. V dalších letech v Tišnově a okolí byly 
vybudovány i další minipivovary, ale náš pivovar 
se sídlem na Ostrovci je největší co do výstavu 
i  nabízeného sortimentu. Piva prodáváme pod 
značkou Tišnovské pivo. Naší filozofií je vařit 
ze stoprocentně přírodních surovin podle ně-
meckého zákona o   čistotě piva a zakládat si na 
přesných technologických postupech, kvalitních 
surovinách a originálních recepturách všech na-
šich piv. 

PORTFOLIO
10 druhů piv ve stálé nabídce. 
Spodně kvašená piva: světlé výčepní pivo 
Biker se sníženým obsahem alkoholu a Tišnovák 
10% (vítěz kategorie Světlé výčepní pivo 2021), 
světlý ležák Tišnovanka 11% a   Tišnovan 12% 
(Zlatá pivní pečeť 2020), polotmavé silné pivo 
Abatyše Barbora 13% (Zlatá pivní pečeť 2020), 
Baltic Porter Porter Coeli 20%. 
Svrchně kvašená piva: pšeničné plné pivo 
Mistr Šimon, APA Američan z Tigálu 12%, stout 
Patrik z Tigálu 13% a IPA Ind z Tigálu 14%. Dále 
vaříme příležitostné speciály v  limitovaných 
edicích. Za zmínku stojí jemně chmelený ležák 
obohacený o extrakt z kopřiv Mrskáč z  Tigálu 
a světlé svrchně kvašené pivo Summer Ale Bea-
chBoy z Tigálu. Vaříme i vlastní piva restaura-
cím na zakázku. 

DOSTUPNOST
Zřídili jsme e-shop eshop.pivovartisnov.cz/. Jsme v síti 
obchodů Albert, Makro a Globus Brno Město. V lokál-
ních pivotékách a restauracích v Brně a na Vysočině.

PROHLÍDKY
Pořádáme prohlídky pivovaru s ochutnávkou pro 
1 až 10 osob, nabízíme i akci „jeden den sládkem“ – 
zážitková služba, jež může být hezkým dárkem for-
mou poukazu. Vše lze objednat na našem e-shopu.



ZNOJEMSKÁ

11%
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ŠUMICKÝ PIVOVAR – VILDENBERG
Viničné Šumice 389, 664 06 Viničné Šumice
Tel.: +420 603 114 193, 603 507 086
ales.smerda@centrum.cz
www.vildenberg.cz

 Šumický pivovar
   Instagram/Sumickypivovar

ŠUMICKÝ PIVOVAR – VILDENBERG

ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR a. s.
Hradní 87/2, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 220 200
info@pivovarznojmo.cz
www.pivovarznojmo.cz

 /znojemskepivo
 /znojemskepivo 

ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR 

Rodinný pivovar Vildenberg se nachází 15 km 
východně od Brna ve vesnice Viničné Šumice. 
Pivovar jsme začali budovat koncem roku 2013 
a v prosinci 2014 bylo na čepu naše první pivo 
Vildenberský Ležák. Technologii máme celo-
nerezovou s varnou na 500 l, otevřené spilky 
a ležácké tanky na 1 000 l a přetlačné tanky na 
500 l. Pivovar jsme letos rozšířili na maximální 
kapacitu. Do budoucna se chceme více soustředit 
ne různé speciály, kterých máme v portfoliu přes 
30 druhů. 

PORTFOLIO
Piva vyrábíme pouze nepasterizovaná a nefiltrova-
ná, spodně i svrchně kvašená, s převahou ležáků. 
Letos v červnu jsme získali 1. místo v Padochově 
s Vildenberským Medovým ležáčkem (v kategorii 
Medová piva). V roce 2018 získal náš Vildenberský 
Ležák ocenění Česká chuťovka 2018.

DOSTUPNOST
Pivo nabízíme v naší pivovarské restauraci ve 
Viničných Šumicích. A to čepované, nebo v PET 
1,5 l a KEG sudy 15, 20, 30 a 50 l (možno zapůjčit 
chladicí zařízení).

PROHLÍDKY
Exkurze a prohlídky na základě telefonické doho-
dy ve všední dny nebo o víkendu (603 114 193 
nebo 603 507 086). Maximální kapacita na jednu 
prohlídku je 15 osob.

AKCE A FESTIVALY
Průběžně po celý rok. Jsou zvěřejňovány na Face-
booku a internetových stránkách.

Jsme přesvědčeni, že Znojmo si svůj městský pi-
vovar a své pivo zaslouží. Proto jsme zde obnovili 
výrobu piva v okamžiku, kdy nebyla efektivní pro 
globální koncern. Výrobu místního piva pro míst-
ní lidi, z místních surovin. Slibujeme, že vložíme 
veškerou svou energii, um i fortel našich rukou do 
toho, aby Znojmo proslulo i tím, jak je skvělé si vy-
chutnat Znojemské řemeslné pivo.

PORTFOLIO
Znojemská 11% – tradiční znojemská 11%, Zno-
jemská 12% – super chmelený ležák s vyšší hoř-
kostí, Znojemská Rotunda 11% – polotmavý ležák 
jantarové barvy a karamelové chuti, Zetko14% – 
silné, 4 × chmelené pivo pro výjimečné okamžiky, 
Znojemský Kazbek – osvěžujicí Session IPA. Speci-
ály: Znojemský Sauvin 11% – pivo s přívlastkem 
za použití vinných kvasnic a chmele Nelson Sauvin, 
Znojemský moZaic 13% – Brut IPA, pivní sekt ze 
Znojma, Znojemský bombaZtic 15% – šťavnatá 
znojemská NEIPA – Znojemská Medová 13% – 
speciální medový ležák. 

DOSTUPNOST
Pivovarská prodejna, Hradní 87/2, Znojmo 
– kompletní sortiment v balení KEG, sklo, PET. 
reZtaurace a Zahrádka, Hradní 87/2, Znojmo 
– kompletní sortiment čepovaného piva. HoZ-
poda, U Brány 3, Znojmo – kompletní sortiment 
čepovaného piva.

PROHLÍDKY
Nutno domluvit tel. či online, příp. mailem na ex-
kurze@pivovarznojmo.cz. Min. 5 os / skup. Cena 
100 Kč / os. (s degustací 150 Kč); děti do 15 let zdarma.

AKCE A FESTIVALY
Spolupořádáme Pivní slavnosti ve Znojmě (vždy 
začátkem června) i další akce ve městě a okolí. 
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Lednicko-valtický areál – zámek Lednice (UNESCO)
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 Město / obec pivovar / minipivovar www.

Olomoucký kraj
B2 Hanušovice Pivovar Holba (str. 168) holba.cz
B3 Litovel Pivovar Litovel (str. 169) litovel.cz
C4 Olomouc Pivovar Chomout (str. 170) pivochomout.cz
C4 Přerov Pivovar Zubr (str. 171) zubr.cz

Zlínský kraj
D6 Hrádek na Vlárské dráze Pivovar Hrádek Slavičín (str. 172) pivovar-hradek.cz
D4 Krásno nad Bečvou Pivovar Holendr (str. 173) holendr.cz
E4 Luhačovice Lázeňský pivovar Luhačovice (str. 174)          www.pivovarluhacovice.cz
C6 Napajedla Pivovar Chmelnice (str. 175) pivovarchmelnice.cz
E4 Rožnov p. Radhoštěm Rožnovské pivní lázně (str. 176) roznovskepivo.cz
C6 Uherské Hradiště Jarošovský pivovar (str. 177) jarosovskypivovar.cz
D5 Zlín-Malenovice Pivovar Zlínský Švec Malenovice (str. 178) zlinskysvec.cz

Pivovar

Mini a mikro pivovar

Olomoucká radnice a sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO



PIVOVAR HOLBA
Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice
Tel.: +420 724 776 384
obchod@holba.cz, eshop.holba.cz
www.holba.cz

 /PivovarHolba
 /pivovar_holba

Drsný, ale krásný kraj Jeseníků nabízí nejen divo-
kou malebnou přírodu, ale od r. 1874 je i domo-
vem Pivovaru Holba. Díky svému netypickému 
umístění a lokálním surovinám prvotřídní kvality 
se zdejší pivo vždy vyznačovalo svým jedinečným 
charakterem a ryzostí. Ryzí pivo z hor, generacemi 
sládků pilované k dokonalosti, má právem čestné 
místo v srdcích milovníků piva a pravidelně vítězí 
na prestižních domácích i mezinárodních soutě-
žích. Přestože úspěchy a obliba zdejšího piva již 
přesáhly hranice České republiky, pivovar je pevně 
ukotven ve svém kraji a stále si přísně hlídá kvalitu 
a lokální původ svých surovin. Pouto k Jeseníkům 
dokazují i jména piv Holba Šerák a Holba Keprník 
nesoucí názvy vrcholků zdejších hor. 
.

PORTFOLIO
Horská 10, Šerák – Ryzí 11 z hor, Keprník – ležák 
s  horským chmelem, Premium – světlý ležák, 
Polotmavá 11, Horské byliny – jedinečná kom-
binace ryzího piva a bylin, Horské byliny nealko, 
Brusinka s mátou, Holba Free.

DOSTUPNOST
Ve všech hospodách a  restauracích po celé 
České republice. V  obchodní síti je dostupné 
v lahvích i v plechovkách.

PROHLÍDKY
Zveme vás na exkurzi po pivovaru a  také k  ná-
vštěvě místního Pivovarského muzea. 
Více na www.pivovarskemuzeum.cz

AKCE A FESTIVALY
Pivovarská čtvrtka – www.pivovarskactvrtka.cz
Pivovarské slavnosti – www.pivovarskeslavnosti.cz
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PIVOVAR LITOVEL 
Palackého 934, 784 01 Litovel
www.litovel.cz

 www.facebook.com/pivovarlitovel
www.instagram.com/pivovarlitovel/

PROHLÍDKY
Více o exkurzích na www.litovel.cz

AKCE A FESTIVALY
Litovelský Otvírák – hudební festival a den otevře-
ných dveří Pivovaru Litovel, více na www.litovel.
cz/cs/litovelsky-otvirak.

V srdci Litovelského Pomoraví, v jednom z nej-
krásnějších zákoutí Moravy, má svůj domov 
Pivovar Litovel. Jeho historie se píše od roku 
1893, kdy u jeho zrodu stál zakladatel Josef 
Svozil. Od samého počátku tvoří historický znak 
pivovaru sedm symbolů – pilířů, na kterých li-
tovelští pivovarníci i dnes staví své umění vařit 
poctivé, tradiční pivo. V Litovli čerpají to nej-
lepší z  řemesla a odkazu předchozích generací 
tamních pivovarníků. Zároveň je jejich posláním 
vtisknout pivu i nové, vlastní hodnoty. Pečlivý 
výběr tuzemských surovin a klasický český po-
stup vaření dávají pivu Litovel nezaměnitelnou 
chuť a jedinečnou kvalitu potvrzenou desítkami 
medailí z  prestižních českých i zahraničních 
soutěží.

PORTFOLIO
Portfolio Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tra-
dičními postupy na předem danou stupňovitost, 
otevřeným kvašením a dlouhým dozráváním v le-
žáckém sklepě. Mezi nejoblíbenější piva patří světlý 
Litovel Moravan, ležák Litovel Premium a polotmavé 
silné pivo Litovel Gustav. Pivovar se zaměřuje také na 
pivní speciály a pivní mixy.

DOSTUPNOST
Čepovaná piva z  Litovle najdete především na 
střední Moravě, v  lahvích či plechovkách po celé 
České republice.



PIVOVAR ZUBR

PIVOVARY CZ GROUP a. s.
Pivovar ZUBR
Komenského 3622/33a, Přerov I - Město
Tel.: +420 581 270 111
zubr@zubr.cz
www.zubr.cz

Pivovar Zubr. Moderní dějiny pivovaru Zubr, 
tedy v  té podobě, jak ho známe dnes, začínají 
rokem 1872, kdy byl položen jeho základní 
kámen. Pivo se ale v Přerově vařilo od nepaměti. 

Pivovar Zubr vybírá pro svá piva kvalitní regi-
onální suroviny a  ve výrobě využívá tradiční 
klasické technologie, kdy hlavní kvašení probíhá 
v  otevřených kvasných kádích a  pivo následně 
dlouho zraje v  ležáckém sklepě. To vše je spolu 
s originálními recepturami základem úspěchu, 
který pivovar každoročně slaví v prestižních de-
gustačních soutěžích nejen doma, ale i ve světě. 

PORTFOLIO
Nejprodávanějším pivem v širokém sortimen-
tu je odborníky oceňovaný jedenáctistupňový, 
čtyřikrát chmelený, ležák Zubr Grand. Nabídku 
rozšiřují také limitované pivní speciály. 

DOSTUPNOST
Čepovaný Zubr především na střední Moravě, 
lahvový / v plechu v celé České republice.

PROHLÍDKY
Pro skupiny minimálně 10 osob ve všední dny 
od 8.00 do 14.00 hod., popřípadě po předchozí 
domluvě i mimo uvedené hodiny. 
Objednávky exkurzí na www.zubr.cz.

AKCE A FESTIVALY
ZubrFest – každoroční hudební festival v  pro-
storách pivovaru, který se koná vždy v polovině 
června. 
Narozeniny pivovaru Zubr – každoroční hu-
dební festival na konci dubna.
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PIVOVAR CHOMOUT

PIVOVAR CHOMOUT 
Dalimilova 18/92, 783 35 Olomouc-Chomutov 
Tel.: +420 773 088 428
info@pivochomout.cz
obchod.pivochomout.cz

 /varimepivo
 /pivovarchomout/

Jsme malý řemeslný pivovar s hostincem v nej-
severnější městské části Olomouce. Pivo 
jsme v našem pivovaru začali vařit už v roce 2014. 
Naši stabilní nabídku tvoří šest druhů piv, která 
neustále doplňujeme o další speciály. Baví nás 
objevovat nové chutě a rádi experimentujeme. 
Pivo nekazíme filtrací ani pasterizací. 

PORTFOLIO
Svrchně i spodně kvašená piva všech pivních sty-
lů. Jedenáctka, Ležák, IPA – Něžná a Režná Bára, UP ALE 
Blondýna. Každý měsíc v nabídce sezónní speciál. 

DOSTUPNOST
Hostinec Chomout, Dalimilova 18/92, 783 35 Olo-
mouc – Chomoutov. Na čepu i v lahvích v Olomouci 
a okolí a také na https://obchod.pivochomout.cz. 

PROHLÍDKY
Pro skupinu 5–15 osob po domluvě (exkurze@
pivochomout.cz) v pracovních dnech i o víkendech. 
Součástí prohlídky je degustace a pivní sklenka.

AKCE A FESTIVALY
Jsme partnerem řady kulturních akcí v Olo-
mouci a okolí. Náš Hostinec nabízí posezení ve 
stylovém prostředí a v létě na pivovarské zahrád-
ce. Oblíbené jsou u nás rodinné i firemí akce.
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PIVOVAR HRÁDEK 
Družstevní I 195, 
763 21 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze
Tel.: +420 603 503 148
info@pivovar-hradek.cz
www.pivovar-hradek.cz

 /PivovarHradek

PIVOVAR HOLENDR

PIVOVAR HOLENDR
Hřbitovní 484, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí 
Tel.: +420 724 587 591
sladci@holendr.cz, www.holendr.cz

AKCE A FESTIVALY
Den otevřených dveří pořádaný každoročně 
první víkend v červnu.

Pivovar Hrádek navazuje na tradici výroby piva 
ve Slavičíně. Poblíž dnešní budovy pivovaru se 
nacházely dva historické pivovary, jež fungovaly 
od 15. a 17. století a které zanikly v předválečném 
období. Budování dnešního pivovaru začalo poří-
zením výrobních technologií koncem roku 2012. 
Vlastní výroba piva byla zahájena v polovině roku 
2013. Sládkem pivovaru je Ing. Jaroslav Horehleď, 
který má mnohaletou praxi v pivovarnictví.

PORTFOLIO
Piva jsou vyráběna klasickým dvourmutovým 
způsobem, jsou spodně kvašena v  otevřených 
kádích i kvasných tancích. Všechna piva jsou ne-
pasterována. Světlé výčepní Rejtín, světlý ležák 
Karpat, světlý ležák Horehleď, polotmavý ležák 
Lambert, světlé silné Ocelot, tmavé silné Králo-
vec, světlé silné s medovinou Mladotic.

DOSTUPNOST
Pivo stáčíme a nabízíme v sudech 20, 30 a 50 litrů 
a  v  PET láhvích 1  l. Zavážíme do restaurací na 
Valašsku, Zlínsku, Slovácku, i do Brna a Prahy.

PROHLÍDKY
Popovídáme o  surovinách, popíšeme procesy 
výroby a  provedeme vás technologickou částí 
pivovaru. Pouze mimo pracovní dny. Objednávky 
na telefonním čísle 603 287 336.

Pivovar Holendr je řemeslný pivovar z Valašského 
Meziříčí, kde první pivo, 13% světlý speciál, uvařili 
25. 10. 2015. Holendr vyrobil již téměř dvě desítky 
druhů piva různých pivních stylů. Při výrobě se ne-
používají žádné příměsi a piva jsou vyráběna pouze 
ze základních surovin (voda, slad, chmel, pivo-
varské kvasinky) a sládci respektují potřeby každého 
druhu piva. Všechna piva zde vyrábí v trojnádobové 
varně s  následným odděleným hlavním kvašením 
ve spilce a dokvašováním v ležáckých tancích. Pivo 
se nefiltruje a nestabilizuje pasterací. 

Součástí pivovaru je také restaurace s  kapacitou 
45 míst a salonek pro 50 hostů. V pivovarské restau-
raci máme na čepu sedm druhů našeho piva, 
servírujeme také speciality k pivu a z piva. V letních 
měsících je v provozu zahrádka s kapacitou cca 150 
míst. V zahrádce je na čepu osm druhů našeho piva, 
birell a limonáda. Součástí areálu pivovaru je par-
koviště pro cca 30 aut.

PORTFOLIO
Stále jsou vyrobeny světlá výčepní 10%, světlé 
ležáky 11% nebo 12% a některá ze tří druhů 13% 
a Bavorská 14%. Celoročně se v  Holendru vaří 
svrchně kvašená piva 11% ALE, 12% APA a 14% 
IPA. V létě Holendr vyrábí letní ALE 10% single 
hop. Na Vánoce se vaří 13% COFFEE STOUT. 

Roční výstav je cca 2 000 hl. Nejprodávanější pivo: Ho-
lendr 11%, spodně kvašený nefiltrovaný světlý ležák.

DOSTUPNOST
Mimo pivovarské restaurace HOLENDR jsou to 
restaurace v Brně: Hluchá zmije, U Tekutého chleba, 
Na Stojáka, Ponava café, pivotéka Svět piva, v Tišnově 
restaurace Na Humpolce. 

PROHLÍDKY
Pro skupinu max. 10 osob prohlídky možné po 
telefonické domluvě v  pracovní dny mezi 
14.–17. hodinou, možnost degustace.



LÁZEŇSKÝ PIVOVAR LUHAČOVICE

LÁZEŇSKÝ PIVOVAR LUHAČOVICE 
Družstevní 142, 763 26 Luhačovice
vincent.luha@gmail.com
www.pivovarluhacovice.cz 

 www.facebook.com/pivovarluhacovice 
 www.instagram.com/pivovarluhacovice/ 

vedle pivovaru, Družstevní 142, Luhačovice. 
Hotel Litovel Luhačovice. Na několika místech 
okolo Luhačovické přehrady. Seznam všech míst 
v Luhačovicích i jiných městech vždy aktuálně na 
www.pivovarluhacovice.cz.

PROHLÍDKY
Zajišťujeme komentované prohlídky pivovaru 
(vč. degustace přímo z tanků) v pravidelných ter-
mínech ve spolupráci s Městem Luhačovice nebo 
i po domluvě přímo s pivovarem.

AKCE A FESTIVALY
Pořádáme Pivní festival s Lázeňským pivova-
rem Luhačovice vždy během letních prázdnin. 
Termín je na FB stránkách pivovaru.

Historie Lázeňského pivovaru Luhačovice sahá 
do roku 2019, odkdy fungoval jako tzv.  létající 
pivovar – neměli jsme vlastní zázemí a pivo  
jsme vařili v jiných pivovarech. V první polovině 
roku 2021 jsme dokončili stavbu pivovaru a už 
v srpnu uvařili naši první vlastní várku. Naším 
hlavním sortimentem jsou samozřejmě piva 
plzeňského typu, tedy světlá spodně kvašená 
piva. Základní řadu jsme pojmenovali známými 
luhačovickými jmény: Otto, Alojz, Vincent. Na-
bídku těchto tradičních piv doplňujeme jinými 
pivními styly, zejména tedy silnějšími spodně 
kvašenými pivy (např. IPL) a samozřejmě i pivy 
svrchně kvašenými, jako je APA (American Pale 
Ale), IPA, Ale či Sour Ale.

PORTFOLIO
Otto 10 (světlé, spodně kvašené stolní pivo, EPM 
10 %), Alojz 11 (světlý, spodně kvašený ležák plzeň-
ského typu, EPM 11 %), Vincent 12 (světlý, spodně 
kvašený ležák plzeňského typu, EPM 12 %), IPL 13 
(světlé, spodně kvašené pivo typu India Pale Lager, 
za studena chmelené, EPM 13 %), APA 13 (světlé, 
svrchně kvašené pivo typu American Pale Ale, za 
studena chmelené, EPM 13 %).

DOSTUPNOST
Lahvové pivo: na mnoha místech v Luhačovi-
cích, Zlíně i v jiných místech vždy aktuálně na 
www.pivovarluhacovice.cz. Čepované pivo: 
Restaurace U Koňa – nachází se bezprostředně 
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PIVOVAR CHMELNICE
Palackého 115, 763 61 Napajedla
Tel.: +420 573 035 059
info@pivovarchmelnice.cz
www.hotelchmelnice.cz

 /hotelchmelnice

Pivovar Chmelnice se nachází v budově posta-
vené v 2. polovině 19. století a původně sloužící 
jako hotel. Dnes je budova součástí areálu, k ně-
muž náleží ještě restaurace, lázně a  ubytování. 
Restaurace je stylová a může se pyšnit výbornou 
kuchyní, kde si vás budou hýčkat ostřílení kucha-
ři s  jejich specialitami. Prostory jsou i  vhodným 
místem pro konání nejrůznějších oslav, večírků, 
svateb a dalších společenských akcí.

PORTFOLIO
Pivo vaříme tradičním dvourmutovým způsobem 
ze sladu plzeňského typu z  regionální sladovny 
v  Záhlinicích a chmele Žateckého poloraného 
červeňáku. Mezi naše stálice patří Chmelnická 
12° světlá, 11° světlá a 11° polotmavá. Do bu-
doucna budeme rozšiřovat výrobu o svrchně 
kvašená piva.

DOSTUPNOST
Pivo prodáváme v PET lahvích o velikosti 1,5 l. Rovněž 
u nás můžete zakoupit KEG sudy ve všech velikostech.

PROHLÍDKY
Vedlejší produkty piva, jako jsou např. pivovar-
ské kvasnice, používáme v našich nově otevře-
ných pivních lázních, kde si můžete vychutnat 

pivní kvasnicovou koupel s  neomezenou kon-
zumací piva nebo zábal z pivovarských kvasnic. 
K dispozici jsou taktéž sauny a masáže.

AKCE A FESTIVALY
Na letní zahrádce se můžete účastnit grilování, 
kde vám připravíme různé speciality. A  rovněž 
by vám neměl uniknout Napajedelský pivní 
festival.



ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ

ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ s. r. o.
Pivovarská 6
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Tel.: +420 774 430 000
www.roznovskepivnilazne.cz

 /roznovskepivnilazne/
 /roznovske_pivni_lazne/

Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 1712. 
Pivovar byl v rukou významných šlechtických rodů 
– Žerotínů, Fürstenberků, Kinských, Rothschildů. Zdi 
pivovaru však pamatují již Přemysla Otakara II. Pi-
vovar byl totiž vybudován z kamene hradu Rožnov, 
který stál nad městem již od 14. století. V součas-
nosti nabízíme kromě vynikajícího piva také pest-
rou nabídku služeb a produktů. Milovníci wellness 
mohou vyzkoušet pivní, mořské nebo  lesní lázně. 
Vaše nejmenší potěší velké dětské centrum. Sladkou 
tečkou každého návštěvníka je Málkova čokoládov-
na s ochutnávkou domácích pralinek. Ubytování 
poskytujeme v našem pivovarském hotelu In spirit. 
Chcete-li proniknout do světa piva, nabízíme vám 
studium na Fakultě pivních věd zakončené titulem 
doktor pivních věd.

PORTFOLIO
Radhošť – světlý ležák 11 %, Rothschild – polotmavé 
silné 13%, Bruno – světlé silné 13 %, Rožnov – světlé 
silné 13 %, Habsburg – tmavé silné 16 %, Popper – 
světlé silné 16 %, Gutman – polotmavé silné 16 %, 
Hardegger – polotmavé silné svrchně kvašené 16 
%, Žerotín – svrchně kvašený pšeničný speciál 12 %, 
American Pale Ale (APA)– svrchně kvašený ALE 10–14 
%, Hardegger (IPA) – svrchně kvašený ALE polotmavý 
14–20 %, Darragh - svrchně kvašený ALE (Stout) 14–20 
%, Višňové – ochucený polotmavý speciál 14 %, Třešňo-
vé – ochucený světlý speciál ležák 12 %, Vídeňský ležák 
– polotmavý ležák 12%, Čokoládové – tmavé silné 
14%, Kávové – ochucený tmavý ležák s přídavkem kávy 
12%, NEIPA – svrchně kvašené silné pivo 14%. 

DOSTUPNOST
Naše s láskou vařené pivo můžete ochutnat pou-
ze u nás v Rožnovském pivovaru.

PROHLÍDKY
Řízená prohlídka pivovaru: během prohlídky vás 
čeká přednáška o historii pivovaru a výroby piva. 
Navštívíte varnu, pivovarská sklepení a ochutná-
te pivo přímo z tanků včetně surovin, ze kterých 
se pivo vyrábí. Také si odnesete menší dárek.
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JAROŠOVSKÝ PIVOVAR a.s.
Pivovarská 303, Jarošov
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 777 015 842
info@jarosovskypivovar.cz
www.jarosovskypivovar.cz

 /jarosovskypivovar
 @jarosovskepivo

JAROŠOVSKÝ PIVOVAR

Přijeďte ochutnat "pivo jako malované" do obce 
Jarošov v malebné krajině Slovácka. Nový Ja-
rošovský pivovar navazuje na více než 330letou 
tradici výroby piva v Jarošově. Je vybaven nejmo-
dernějšími technologiemi, ale pivo v něm vyráběné 
je založeno na tradičních postupech řemeslného 
pivovaru, a to jen z kvalitních místních surovin. 
Jarošovské pivo je tvrzené regionální hrdostí a ře-
meslnou zručností našich zaměstnanců.

PORTFOLIO
Jarošovská Desítka 10 %, Jarošovský Jura 11 %, Ja-
rošovský Ležák 12 % (ocenění regionální potravina 
Zlínského kraje 2019), polotmavý Jarošovský Joža 
13 %, Jarošovský Šohaj 14 %, Jarošovská IPA 15 % 
(získala ocenění Perla Zlínského kraje 2020); Sezónní 
speciály: Jarošovské Valentýnské 13%, Jarošovský 
Velikonoční IPL 12 %, Jarošovská Májová NEIPA 14%, 
Jarošovská Cérka 13 %, Jarošovský Letňák 11 %, Ja-
rošovský Rochus 13 %, Jarošovský Doppelbock 18 %, 
Jarošovský Martin 11 % a Jarošovská Adventní 14 %. 

DOSTUPNOST
Pivovarská prodejna v pivovaru, pouze balené. 
Více na www.jarosovskypivovar.cz/partneri/

PROHLÍDKY
Exkurze s degustací vždy v pátek v 16 hod. Objed-
návka na tel. 777 015 842. Po dohodě i v jiné dny. 
Minimálně 5 a maximálně 15 osob v jedné skupině.

AKCE A FESTIVALY
Den otevřených dveří v Jarošovském pivo-
varu (květen), Jarošovský Oktoberfest (říjen). 
Jsme partnerem řady dalších akcí v regionu Slovác-
ka. Více na www.jarosovskypivovar.cz/akce/
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PIVOVAR MALENOVICE
Švermova 101, 763 02 Zlín – Malenovice
Tel.: +420 731 404 155
info@zlinskysvec.cz
www.zlinskysvec.cz

Pivovar Malenovice. V  roce 2012 byla v  pů-
vodních prostorách pivovaru obnovena tradice 
výroby piva a to pod značkou ZLÍNSKÝ ŠVEC®. 
Distribuce je zaměřena na Zlínský kraj, ale zájem 
roste i v dalších částech Čech, Moravy a Slezska. 
Můžeme se pochlubit celou řadou ocenění: v roce 
2016 „Jarní cena českých sládků“ – 3. místo 
pro světlou 10 % a ocenění „Regionální potra-
vina Zlínského kraje“ pro polotmavou 11 %. 
Dále v únoru 2018 „Zlatá pivní pečeť“ pro po-
lotmavou 11%. A v roce 2020 „Perla Zlínska“ za 
světlý ležák 12%.

PORTFOLIO
Pivovar vyrábí v  současnosti spodně i svrch-
ně kvašená, nefiltrovaná světlá, polotmavá 
i tmavá piva.

DOSTUPNOST
V naší Pivovarské hospůdce můžete ochutnat 
celý sortiment vyráběných piv nebo je zakoupit 
v pivotéce, která je rovněž v areálu pivovaru.
Seznam dalších míst, kde můžete ochutnat 
čepovaného Ševce nebo jej zakoupit v  lahvích, 
najdete na webových stránkách zlinskysvec.cz 
a sociálních sítích pivovaru.

PROHLÍDKY
O tom, jakým způsobem se ZLÍNSKÝ ŠVEC vyrábí, 
se mohou zájemci přesvědčit na vlastní oči. 

Pivovar pořádá exkurze, při kterých si lze pro-
hlédnout výrobu piva zblízka. Prohlídky v pi-
vovaru jsou pořádány po předchozí domluvě. 

AKCE A FESTIVALY
Pivovar Malenovice se účastní mnoha pivních 
akcí konaných převážně v létě. Je rovněž pořa-
datelem akce Slavnosti pivovaru Maleno-
vice, která se koná tradičně vždy v polovině 
června. V zimním období pořádá Ples pivova-
ru Malenovice.

Řeka Morava protéká Uherským Ostrovem, vyhledávaným přístavem na Baťově kanálu
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Pivovar

Mini a mikro pivovar

Ostrava – festival Colours of Ostrava
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MINIPIVOVAR HUKVALDY
Dolní Sklenov 19, 739 46 Hukvaldy
Tel.: +420 721 525 074
pivovar.hukvaldy@atlas.cz
www.pivovar-hukvaldy.cz

Minipivovar Hukvaldy. Od roku 2003 vaříme 
v prostorách Hostince v Dolním Sklenově výhrad-
ně nefiltrované a  nepasterované pivo. Pů-
vodně byla využívána varna na 250 l, po celkové 
rekonstrukci v roce 2015 pak varna na 500 l. 

PORTFOLIO
10,5% výčepní pivo, 12% světlý ležák, 14% po-
lotmavý speciál jakožto stálá produkce, příleži-
tostně různé speciály k různým výročím. Vše pod 
značkou Hukvaldské pivo.

DOSTUPNOST
Valná většina uvařeného piva se vypije v prosto-
rách hostince, lze jej objednat v sudech 15, 30 
a 50 l nebo zakoupit v 1,5  l PETkách ve výčepu. 
Jediným větším stálým odběratelem je restau-
race Pod Parohama v Ostravě Výškovicích.

PROHLÍDKY
Vzhledem k  velikosti pivovaru jsou prohlídky 
možné po domluvě, pro menší skupinky, a jsou 
samozřejmě zdarma.

AKCE A FESTIVALY
Hlavní akcí roku je Malé pivní setkání za účasti 
i  okolních malých pivovárků, každoročně někdy 
v srpnu. V hospodě tvarůžkové, fazolové či gulášo-
vé hody spojené s čepováním vyrobených speciálů.

MINIPIVOVAR HUKVALDY PIVOVAR NACHMELENÁ OPICE

NACHMELENÁ OPICE
Textilní 1154/1, Krnov
Tel.: +420 775 735 033
info@nachmelenaopice.cz
www.nachmelenaopice.cz/cs/

 /nachmelenaopice
 /nachmelenaopice/

Proč Nachmelená Opice? Člověk je z opice a po 
pivu je nachmelený. Jsme řemeslný CRAFT pivo-
var založený roku 2015 rodinou Valentů z Krno-
va a rodinou sládka Michala Kuřece. Fungujeme 
bez vlastní restaurace, naším cílem je dělat 
lidem radost prostřednictvím  piva  a  značky. 
Vaříme  i spodně kvašená piva, ale hlavně se 
zaměřujeme na  svrchně kvašená piva a rádi 
objevujeme nové pivní styly. To vše se snažíme 
dělat s  láskou a pokorou k řemeslu. Pijte Opici, 
protože barvu vrátí do líčka Nachmelená Opička.

PORTFOLIO
Ve stálé nabídce máme tři druhy piva a to 
spodně kvašený Ležák 11%, svrchně kvašená 
piva Sun APA 12% a IPA 14%. K tomu vaříme 
pravidelně speciály: ejly, sour piva, barrel 
aged, atd. Ročně tak uvaříme až 30 várek 
speciálů. Celkem jsme získali už 22 ocenění 
v  degustačních soutěžích v  České republice 
i v zahraničí.

DOSTUPNOST
Kam na pivo: 
www.nachmelenaopice.cz/cs/kam-na-pivo/
Na pivovaru v Krnově naleznete podnikovou prodej-
nu, je možné si objednat exkurzi, pivo i výčep. 
www.nachmelenaopice.cz/cs/nabizime/.

AKCE A FESTIVALY
Každoročně na konci srpna pořádáme festival Ko-
nec léta s Opicí v Krnově, naše pivo pak můžete 
ochutnat na řadě festivalů a akcí v ČR i na Slovensku.



PIVOVAR RADEGAST

PIVOVAR RADEGAST
739 51 Nošovice
Tel.: +420 558 602 566
exkurze@radegast.cz
www.radegast.cz 

Pivovar Radegast se nachází na severní Mo-
ravě v obci Nošovice. Základní kámen pivovaru 
byl položen v roce 1966 a první várku piva uvařil 
sládek Jaromír Franzl již v roce 1970. 

Nahlédnout do jednoho z nejmodernějších pi-
vovarů můžete během prohlídky, kde ochutnáte 
i pivo Radegast, jež se vyznačuje typickou plnou 
hořkou chutí.

PORTFOLIO
Radegast Rázná 10, Ryze hořká 12, Ratar,  
Rog IPA, Temně hořká 12, Extra hořká 15.

DOSTUPNOST
Hořké pivo Radegast si můžete vychutnat na-
příč celou Českou republikou.

PROHLÍDKY
Navštívíte výrobní prostory pivovaru, včetně 
stáčírny, sklepů, cylindrokónických tanků a na 
varně se přesvědčíte, že kvalitu vody hlídají 
samotní pstruzi. Závěrem prohlídky ochutnáte 
nezaměnitelné hořké pivo Radegast.

AKCE A FESTIVALY
Radegast den (září).

PIVOVAR OSTRAVAR

PIVOVAR OSTRAVAR
Hornopolní 57, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Tel.: +420 596 650 111
www.ostravar.cz

Ostravar je pivovar s nejbohatší historií a tra-
dicí v Moravskoslezském kraji. Byl založen již 
v roce 1897 a od té doby vaří pivo na stále stej-
né adrese uprostřed Ostravy. 

Ostravar vaří chuťově bohatá a plná piva typická 
pro město Ostravu a okolní region. Jako jeden 
z posledních velkých pivovarů v České republice 
používá tradiční technologii varna–spilka–
sklep. Kvašení piva probíhá v otevřených kádích 
na spilce. Tento um si ostravští pivovarníci střeží 
z generace na generaci.

Ostravský pivovar je od roku 1997 součástí 
společnosti Pivovary Staropramen, druhého 
největšího výrobce piva v České republice, která 
patří do pivovarské skupiny Molson Coors. Od 
roku 2016 je Ostravar generálním partnerem 
největší sportovní haly na Moravě, která nese 
název Ostravar aréna.

PORTFOLIO
Ostravar 12, Ostravar Original, Mustang, Černá 
Barbora, Speciály ze spilky.

DOSTUPNOST
Ostravar dodává své produkty do celonárodní 
maloobchodní sítě a pivo si lze objednat i na 
oblíbených rozvážkových platformách. Hospo-
dy, ve kterých se čepuje Ostravar, najdete na 
stránkách www.ostravar.cz/hospody. 

PROHLÍDKY
V pivovaru uvidíte měděné varny, dozvíte se, jak 
vypadají otevřené kádě spilky, na vlastní kůži 
ucítíte chlad ležáckých sklepů a budete moci 
ochutnat pivo z legendárního tanku číslo 94.

AKCE A FESTIVALY
Ostravar každoročně pořádá v areálu pivovaru 
Slavnosti Pivovaru Ostravar. V průběhu akce 
ochutnají návštěvníci pivo přímo z pivovarských 
sklepů a mohou se těšit na exkurze a pivovarské 
školy pořádané zaměstnanci pivovaru.
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NEFILTROVANÉ PIVO
Objem alkoholu 4,3%

obsah: 1,5l

SVĚTLÝ
LEŽÁK

11

obsah: 1,5

ĚĚ ÝÝ

MIN
IPIVOVAR ROHAN

Složení: voda, 
moravské slady, 
žatecký chmel, 
pivovarské kvasnice.

Skladovat v temnu 
a chladnu (3 až 7 oC). 
Minimální trvanlivost do:

Výrobce: 
Pivovar Rohan s.r.o.

IČ 05230551
Slezská 86, 747 25 Rohov

tel. 553 761 087
www.pivorohan.cz

11O

ROHOVSKÝ MINIPIVOVAR

Ostrava – vyhlídková věž Bolt Tower v historickém areálu Dolní Vítkovice
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PIVOVAR ROHAN s. r. o. 
Slezská 86, 747 25 Rohov
Tel.: +420 553 761 087
info@ukomarku.cz
www.pivorohan.cz

 rohovský minipivovar

PROHLÍDKY
Prohlídky pivovaru jsou možné po domluvě.

Pivovar Rohan. První písemná zmínka o hos-
podě pochází z roku 1724 z doby, kdy se v naší 
oblasti začaly psát kroniky. Od té doby je hospoda 
neustále v provozu, což není zcela běžné. A z úcty 
k této letité tradici máme v současnosti i vlastní 
pivovar s ležáckými tanky pojmenovanými po 
majitelích hospody od zdokumentovaných počát-
ků. Pivo se vaří tradičním způsobem, klasickou 
dvourmutovou technologií, a to výhradně z čes-
kých a moravských surovin – moravský slad, 
žatecký chmel, pivovarské kvasnice a pramenitá 
voda z místních zdrojů.

V roce 2001 byla zhotovena šamotová pec na 
pečení masa, jako jediná svého druhu v České 
republice. Pečená vepřová kolena, krůta pečená 
a provoněná bukovým dřevem jsou vyhlášenou 
specialitou v širokém okolí.

PORTFOLIO
Stálá nabídka: světlý ležák 11 a polotmavý 
speciál 13. Speciály: světlá a tmavá 12, jantaro-
vá 16, baltic porter 18, ořechová 13 a další.

DOSTUPNOST
Pivo čepujeme u nás a v několika hospodách 
pouze v okolních městech a vesnicích.



VisitPivo.cz

aktuality, kalendář akcí, prezentace pivovarů, 
průvodce "Pivo a pivovary" zdarma k prolistování 
nebo ke stažení a mnoho dalších informací a zajímavostí
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