
Pivní stezky

www.jiznicechy.cz





Pivo patří k nejstarším nápojům, které lidstvo zná. S velkou oblibou jej popíjeli již Keltové, kteří osidlovali oblast jižních 
Čech před Slovany a Germány. U těchto kmenů se nápoj rovněž těšil velké oblibě. V Čechách se pivo vařilo vždy ze 
sladu, vody a chmele. Pivo mohl vyrábět skoro každý, nicméně nejvíce ho vařili feudálové a klerikové. Ve 13. století byla 
zakládána mnohá královská města s různými privilegii, z nichž významné bylo právě právo várečné. V 18. století byla 
dvorním dekretem ukončena tradice domácího vaření piva a důraz se začal klást na zavedení správného technologického 
postupu během výroby. O století později, v období technických vynálezů a objevů, byly zakládány nové pivovary s novými 
výrobními postupy. 20. století pak přineslo další zlepšení technologie a mechanizaci, která vedla až k dnešní automatizaci 
provozu. V jižních Čechách je v současné době v provozu vedle světoznámých pivovarů i řada minipivovarů nebo 
pivovarských dvorů, které zvou k návštěvě a ochutnávce zlatavého moku. 
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  1   Rodinný pivovar Bukovar
Rodinný pivovar Bukovar z Dolního Bukovska pokračuje v tradici 
vaření piva v jižních Čechách, kde se v nedaleké obci Bzí vařilo 
pivo již v 18. století. Nápad obnovit vaření piva vznikl v létě 2013 
na popud stále se zhoršující kvality běžných komerčních piv. Cílem 
je vařit nejen poctivé české spodně kvašené pivo, ale také piva 
svrchně kvašená, známá především v cizině. V letech 2013–2014 
byly vyvíjeny receptury, podle kterých se v následujících dvou letech 
2015–2016 vařilo v pronajatých pivovarech. Začátkem roku 2017 
byla naprojektována vlastní varná a kvasná technologie. Pro výrobu 
piva je mimo základních kvalitních českých sladů, chmelů a bylin 
používána i kojenecká voda z podzemního jezera Dolního Bukovska, 
která zaručuje pivu jeho výjimečnou chuť.

Vyráběná piva: Lion 12° ležák; Bear 13°polotmavý speciál; Coyote 13° 
svrchně kvašené – APA; Monkey 14°svrchně kvašené – IPA 

Kde ochutnat a nakoupit: Pivovarská prodejna, točené pivo je možné 
koupit v Hospodě na hřišti v Dolním Bukovsku. Pro ověření otevírací 
doby volejte na tel.: +420 601 349 768. E-shop na adrese 
www.bukovar.cz

Návštěva pivovaru: možná po předchozí domluvě

Kontakt:
Rodinný pivovar Bukovar, s. r. o.
náměstí Jiráskovo 54
373 65 Dolní Bukovsko
www.bukovar.cz

Přírodní rezervace Borkovická blata
Nedaleko od Dolního Bukovska se nachází nejsevernější 
rašeliniště Třeboňské pánve, tzv. Borkovická blata. Rezervací 
prochází naučná stezka Borkovická blata, která začíná 
3 km severně od obce Mažice a je unikátní svou obrovskou 
informační hodnotou. Procházkou po této stezce dlouhé 6 km 
s 31 zastávkami se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou 
přírodou, její fl órou a faunou a také se dozvíte mnoho o těžbě 
rašeliny a o rekultivaci této oblasti.

Co navštívit...
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  2   Pivovar Hluboká
Historie vaření piva na Hluboké (dříve Frauenberg) sahá prokazatelně 
do 15. století. Právovárečný dům byl postaven v roce 1898 knížetem 
Adolfem Josefem ze Schwarzenbergu v srdci města jako společenský 
sál. V roce 2016 jej zakoupil vnuk původního majitele za účelem 
dobové rekonstrukce a instalace technologie výroby piva. Po náročné 
přestavbě za účasti mj. zámeckých architektů a restaurátorů byl 
Pivovar Hluboká v lednu 2017 slavnostně otevřen a vysvěcen místním 
farářem otcem Tomášem. Technologii s plánovaným ročním výstavem 
1000 až 2000 hl dodaly Pacovské strojírny. K řemeslné výrobě piva se 
používá výhradně český nebo bavorský slad a žatecký chmel. Pivo se 
stáčí do KEG sudů a PET lahví.

Vyráběná piva: Rytíř 10° světlé výčepní; Melichar 11° světlý ležák; 
Kašpar 12° polotmavý ležák; Baltazar 13° tmavý speciál; 
12% Republika světlý, 13% Václav polotmavý, 16% Lotr tmavý, 17% 
Marie tmavý. Vyráběná piva jsou spodně nebo svrchně kvašena. 

Kde ochutnat a nakoupit: Výhradně v těchto lokálech na náměstí 
v Hluboké nad Vltavou: Pivovarský šenk, Solidní Šance, U Hájků, 
Pivovarský krámek (zde i další pivní sortiment a suvenýry)

Návštěva pivovaru: komentované skupinové prohlídky v češtině 
nebo angličtině po předchozí rezervaci, min. 10 osob, max. 20 osob

Kontakt:
Pivovar Hluboká
nám. Čsl. armády 1111
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 602 879 444
www.pivovarhluboka.cz

Město Hluboká nad Vltavou
8 km severně od Českých Budějovic leží město Hluboká nad 
Vltavou. Městu dominuje překrásný neogotický zámek ze 
13. století s rozsáhlým parkem vybízejícím k relaxaci 
romantickou procházkou pod korunami stromů. Zámek 
Hluboká patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším turistickým 
cílům v České republice a je možné jej navštívit celoročně, 
stejně jako přilehlou Alšovu jihočeskou galerii. Další možností 
pro trávení volného času je návštěva největší jihočeské zoo 
s více než 300 druhy zvířat. Pro sportovce je k dispozici pestrý 
výběr sportovních areálů a aktivit, včetně 18jamkového 
golfového hřiště. 

www.hluboka.cz 

Co navštívit...
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Krásné pohledy na okolní krajinu a romantický zámek 
Hluboká si užijete na výletu lodí z Hluboké do Českých 
Budějovic nebo do Týna nad Vltavou.

www.stezkavltavy.cz  

Hudební léto na Hluboké, 
každoročně od července do října.

Rybářské slavnosti a výlovy rybníků 
ve správě Rybářství Hluboká, každoročně 
od září do listopadu.

Tip na zážitek

TOP kulturní akce
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  3   Budějovický Budvar, n. p.
Budějovický Budvar patří k nejúspěšnějším potravinářským podnikům 
v České republice. Založen byl pod názvem Český akciový pivovar 
a první várku piva uvařil 7. října 1895. Zakladateli pivovaru byli 
budějovičtí právovárečníci české národnosti, v jejichž rodinách 
se právo vařit pivo dědilo již od dob založení města roku 1265. 
Do nového pivovaru tak zakladatelé vložili slavnou tradici vaření 
budějovického piva (označovaného již od středověku jako BUDWEISER 
BIER) a také odborné znalosti mnoha generací pivovarníků. Přes 
obrovský nárůst produkce je pivo v Budějovickém Budvaru stále 
vyráběno tradiční českou technologií a jeho chuť a kvalita zůstávají 
stejné již po několik generací.

Vyráběná piva: BUDWEISER BUDVAR – B:ORIGINAL světlý ležák; 
B:CLASSIC světlé výčepní pivo; B:FREE nealkoholické pivo; B:DARK 
tmavý ležák; speciály: B:STRONG; B:SPECIAL kroužkovaný ležák;  
CVIKL nefi ltrované pivo; B:CRYO spirit piva. PARDÁL – Pardál světlé 
výčepní; Pardál Echt světlý ležák; Pardál Echt kvasnicový světlý ležák, 
PardálOVO Bezové míchaný nápoj z piva

Kde ochutnat a nakoupit: restaurace Masné krámy, pivnice Budvarka 
a návštěvnické centrum v areálu pivovaru

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva: +420 387 705 347, www.visitbudvar.cz

Kontakt:
Budějovický Budvar, n. p. 
K. Světlé 512/4 
370 04 České Budějovice 
+420 387 705 199 
www.budvar.cz  

  4   Pivovar Samson, a. s.
Dlouholetá tradice vaření piva a pečlivý výběr surovin dělá ze 
Samsonu výjimečný pivovar. Budějovický měšťanský pivovar 
byl založen roku 1795. Jedná se o nejstarší pivovar v Českých 
Budějovicích. Po různých problémech s ochrannou známkou je tento 
tradiční výrobce piva znám jako Samson a nabízí širokou řadu piv. 
Jedním z nejznámějších může být Pito, které dalo označení ostatním 
nealkoholickým pivům.

Vyráběná piva: Samson – světlé výčepní 10°; světlý ležák 11°; světlý 
ležák 12°; tmavý ležák 12°; nealkoholické Pito, Samson ovocné

Kde ochutnat a nakoupit: Pivovarská prodejna Samson, a. s., 
nebo u distributorů

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Pivovar Samson a. s. 
Lidická 458/51 
370 01 České Budějovice 
+420 386 708 120 
www.samson.cz  
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  5   Minipivovar Krajinská 27 
Tradice právovárečného vaření piva je v budově Minipivovaru Krajinská 
27 doložena od roku 1482, kdy se v českobudějovických trhových 
knihách mimo jiné dočteme, že se právě v tomto roce stává novým 
vlastníkem domu sladovník a hostinský Matěj Svach. Dá se však 
předpokládat, že se v budově pivo vařilo už mnohem dříve. Během 
následujících staletí dům postupně měnil své majitele a několik 
generací zde pokračovalo ve vaření piva, a to až do roku 1752, kdy se 
majitelem stal řezník František Haas. V roce 2014 došlo k obnovení 
pivovarnické činnosti. Při návštěvě minipivovaru můžete ochutnat 
5 různých piv, která jsou ve stálé nabídce, i sezónní speciály. Vázán 
historií i tradicí vaří minipivovar klasická piva dle starých českých 
receptur, z prvotřídních surovin, bez chemických přísad, řemeslným 
způsobem. To znamená, že se k výrobě piva používá ječný slad, český 
chmel a české kvasnice. Tato piva jsou spodně kvašená, dozrávají 
v otevřené spilce a následně pak v ležáckých tancích. Piva produkovaná 
minipivovarem nejsou nijak dodatečně ošetřována, fi ltrována ani 
pasterována. Díky tomu mají nezaměnitelnou chuť a uchovávají si 
množství přírodních látek, vitamínů skupiny B, tříslovin apod.

Vyráběná piva: Krajinská – světlý ležák 11°; polotmavý ležák 11°; 
IPA 14°; Krajinská 27 speciál 26,99°; světlý ležák 12°

Kde ochutnat a nakoupit: restaurace Krajinská 27 
v Českých Budějovicích

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Minipivovar Krajinská 27 
Krajinská 27 
370 01 České Budějovice 
+420 727 957 036 
www.krajinska27.cz  

  6   Minipivovar BEERANEK
Minipivovar s aktuálně nejmenší varnou piva (500 l) v České 
republice sídlí v jednom z prvních právovárečných měšťanských 
domů v centru Českých Budějovic (dle historických poznatků zde 
byl zabit bratr Jana Žižky). Najdete jej v populárním baru Singer Pub 
v České ulici, který je umístěn v prostoru původní konírny pro zájezdní 
hostinec v domě na náměstí. Věrný tradici se minipivovar od roku 
2013 zabývá vařením klasického nefi ltrovaného a nepasterizovaného 
piva plzeňského typu. Kromě piv, která jsou ve stálé nabídce, můžete 
ochutnat i sezónní speciály.

Vyráběná piva: BEERANEK – světlý ležák 11°; polotmavý ležák 
11°;  BEERANEK 13° SPECIAL; Diablo Negro 13°. Sortiment piv 
doplňují sezónní speciály – např. medový Honeybanny 14°, višňový 
CHERRYBEER, Velikonoční Beránek 11° ležák nebo BeerPatrick 11° 
ležák

Kde ochutnat a nakoupit: Singer Pub a restaurace Bohemia 
v Českých Budějovicích
 
Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Bar & Hostel Singer Pub 
Česká 7/55 
370 01 České Budějovice 
+420 386 360 186 
www.beeranek.cz  
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Město České Budějovice
Správní a největší město jižních Čech s téměř sto tisíci 
obyvateli bylo založeno v roce 1265 králem Přemyslem 
Otakarem II. Městu dominuje už z dálky viditelná 72 m 
vysoká Černá věž. Po zdolání 225 schodů se návštěvníkům 
naskytne krásný pohled do okolní krajiny a na náměstí s téměř 
čtvercovým půdorysem o rozloze 133 x 137 m, v jehož 
středu je umístěna barokní Samsonova kašna. Náměstí lemují 
renesanční a barokní domy, z nichž nejvýznamnější je barokně 
přestavěná budova radnice. V letech 1827–1836 vedla 
z Českých Budějovic do Lince koněspřežná železnice, která 
byla první svého druhu na evropském kontinentě. Zajímavou 
technickou památkou je Vodárenská věž, která formou 
zajímavých video-expozic přibližuje historii vodárenství 
ve městě. 

www.budejce.cz 

Co navštívit ...
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Navštivte světoznámou pivnici Masné krámy a ochutnejte pivo 
Budvar natočené přímo z ležáckých tanků.

Tip na zážitek

České Budějovice:
Múzy na vodě, každoročně v červenci.
Vltava žije, každoročně v září.
Město lidem, lidé městu, každoročně v srpnu.
Mezinárodní pivní festival, každoročně v únoru.
Slavnosti piva, každoročně v červnu.
Pardál Fest, každoročně v září.

TOP kulturní akce
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  7   Minipivovar Kněžínek
Minipivovar Kněžínek se pyšní svým prvenstvím v Českých 
Budějovicích. Byl založen v roce 2012 a od té doby je postupně 
rozšiřován a zvyšuje objemy uvařeného piva. Minipivovar vaří pivo 
českého typu, s použitím domácích surovin tradičními výrobními 
postupy. Pivo se vyrábí v malých objemech a je spotřebováno 
v relativně krátké době po stočení, a tak jej není třeba fi ltrovat ani 
pasterizovat, čímž si uchovává původní charakter ležáckého tanku. 
V současné době je využíváno zejména spodní kvašení piva. Všechny 
vyráběné druhy piva můžete ochutnat v restauraci nebo si je můžete 
zakoupit domů. 

Vyráběná piva: Kněžínek – světlý ležák 11°; polotmavý ležák 11°; 
speciální světlé medové 14°

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní restaurace v areálu minipivovaru, 
restaurace LIFE IS DREAM v Českých Budějovicích

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině 15

Kontakt:
Rekreační a Kongresové Centrum 
Nové Dvory 2235 
370 05 České Budějovice 
+420 774 910 155 
www.knezinek.cz

Holašovice – památka UNESCO
Nedaleko Českých Budějovic, uprostřed panenské přírody, 
se nachází vesnička Holašovice. Pro svůj unikátní soubor budov 
ve stylu tzv. selského baroka převážně z poloviny 19. století 
byla roku 1998 zapsána na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. 

www.holasovice.eu 

Co navštívit...
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Lákají vás tajemná a mystická místa? Pak navštivte jihočeský 
Stonehenge v obci Holašovice.

Selské slavnosti Holašovice, 
každoročně v červenci.

Tip na zážitek

TOP kulturní akce
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  8   Pivovar Mayzus Chotoviny
Pivovar byl vybudován v roce 2011 Sergejem Mayzusem v prostorách 
zámku Chotoviny, který patřil v 19. století rodu Nádherných. První 
zkušební várka byla uvařena ve stejném roce, ale poprvé nové pivo 
lidé ochutnali až v prosinci roku 2012. Klasicistní zámek, kde se pivo 
vaří, je veřejnosti nepřístupný. Ochutnat ho však můžete v nedalekém 
hotelu Gold.

Vyráběná piva: Chotovinský ležák 12°, Chotovinský Vienna Spezial 
„1913°“; sezónní nabídka: Chotoviny IPA, Chotoviny Stout, Chotoviny 
Imperial Red IPA, Vladěnka Pale Ale, Vojtíšek Summer Ace

Kde ochutnat a nakoupit: např. hotel GOLD Chotoviny, hotel Palcát 
v Táboře, restaurace Cadillac v Táboře, hostinec U Slunéčků 
Chotoviny, Aux Café Tábor

Návštěva pivovaru: neprovádí se 

Kontakt:
Mayzus Breweries Company, s. r. o. 
Na Nádvoří 1 
391 37 Chotoviny
www.pivovarchotoviny.cz

Muzeum veteránů Janecký Chotoviny
Nablýskané historické vozy a motocykly, ale i předměty 
z domácnosti či zemědělské stroje z dob našich babiček. 
Dohromady je jich přes 80. To vše skrývá Muzeum Janecký 
přímo v Chotovinách. Mezi motocykly tu najdete zastoupení 
českých značek jako Jawa, ČZ, Simson, Pionýr, Tatran i dalších. 

www.janecky.cz/veterani

Co navštívit...
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Město Tábor
Husitské město Tábor založené roku 1420 je kolébkou 
evropské církevní reformace. Zrodilo se tu husitské revoluční 
hnutí, které navždy změnilo dějiny katolické církve. 
Romantické křivolaké uličky, které se mohou směle rovnat se 
Starým Městem pražským, ústí na majestátní Žižkovo náměstí 
s domy převážně z 16. století a spletitou sítí podzemních 
chodeb, dnes přístupných veřejnosti. Architektonickým 
skvostem je stará táborská radnice, která se pyšní jedinečným 
gotickým sálem, druhým největším v České republice, dnes 
součást Husitského muzea. Významnou dominantou města 
je hrad Kotnov s Bechyňskou bránou a kostel Proměnění 
Páně na hoře Tábor. O tom, že historie je zde stále živá, se 
přesvědčíte při návštěvě středověkého skanzenu v Housově 
mlýně. Duchovní sílu načerpáte v poutním kostele Klokoty, kde 
se dle pověsti zjevila Panna Maria. Ty, kteří se rádi baví a mlsají, 
zaujme Muzeum čokolády a marcipánu. Najdete zde třeba 
čokoládovou sochu hokejisty Jágra a pro své blízké si odtud 
můžete odnést sladký dárek v podobě nepřeberného množství 
čokoládových a marcipánových dobrot. V hotelu Dvořák si 
můžete dopřát pivní lázně.

www.visittabor.eu

Co navštívit...
Náš tip...

Muzeum pivovarnictví Tábor
Ve sklepení pod restaurací Beseda v Táboře se dozvíte vše o výrobě 
piva i o historii piva ve městě Tábor. 

Kontakt:
Muzeum pivovarnictví Tábor
Žižkovo náměstí 5
390 01 Tábor
+420 604 670 476
www.muzeumpivovarnictvi-tabor.cz
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Vyzkoušejte si šavli z Pána prstenů nebo zbroj, kterou nosil 
na sobě Tom Cruise, v největší fi lmové zbrojnici ve střední 
Evropě – středověkém skanzenu Housův mlýn. V místní krčmě 
ochutnáte středověké pokrmy i lahodný pěnivý mok.

www.housuvmlyn.cz/zbrojnice 

Tip na zážitek

Táborský festival pouličního divadla Komedianti 
v ulicích, každoročně začátkem srpna.

Mezinárodní historický festival Táborská setkání, 
každoročně v polovině září.

TOP kulturní akce
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  9   Rodinný pivovar Obora 
Rodinný pivovar Obora funguje od roku 2015 na farmě rodiny 
Novákových v obci Obora nedaleko Želče u Tábora. Jde o jihočeskou 
raritu, neboť vaří pivo z vlastního chmele. Přímo v pivovaru na 
farmě můžete u piva posedět, k dostání je ale i v nedalekém muzeu 
a obrazárně Špejchar Želeč nebo v pivnici Výčep a „meeting pointu“ 
turistické oblasti Toulava na Žižkově náměstí v Táboře. Pivo si tak 
vychutnáte ve skutečně nevšedním prostředí.

Vyráběná piva: Pivo 9°, Pivo 10°, Pivo 11° – Žitohola, 
Pivo 12 – Ježibaba, Pivo IPL – Indian Pale Lager, 
Pivo IPA – Indian Pale Ale

Kde ochutnat a nakoupit: Rodinný pivovar Obora, Špejchar Želeč, 
Výčep Tábor, Thir Tábor, AUX Café Tábor, Farma u Ivušky Tábor, 
WallClub Sezimovo Ústí, restaurace Maxim Planá nad Lužnicí, 
Na Staré Želeč, zámek Mitrowicz

Návštěva pivovaru: možnost prohlídky pivovaru a chmelnice 
s degustací 

Kontakt:
Rodinný pivovar Obora 
Obora 4 
391 75 Malšice 
+420 608 271 605 
www.pivovarobora.cz

Špejchar Želeč 
V budově bývalého špýcharu v současné době najdete 
kompletní sbírku dříve používané mechanizace. Kromě starých 
vozů, mlátiček, pluhů a postrojů jsou zde k vidění i hračky, 
proutěné kočárky a další předměty, které vypovídají o běžném 
životě venkovských domácností. V prvním patře se nachází 
obrazárna se stálou výstavou portrétů od převážně českých 
autorů s názvem „Podobizna, předsíň duše.“

www.spejcharzelec.cz

Co navštívit...
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 10  Pivovar Transformátor Hlavatce
První český poloautomatický rodinný pivovar byl založen v roce 
2016. A jde o skutečně rodinnou záležitost. Pivo totiž dostanete 
přímo z chalupy pana Boháče, který pěnivý mok v Hlavatcích vaří. 
„Nakopne“ vás pivo Transformátor nebo polotmavý Diktátor.

Vyráběná piva: Transformátor světlé, Diktátor polotmavé, Predátor 
černé 10°, 11°, 12°, 13°

Kde ochutnat a nakoupit: pivovar Transformátor

Návštěva pivovaru: Provádí se. Doporučujeme kontaktovat majitele 
předem. 

Kontakt:
Josef Boháč
Hlavatce 9
391 73 Hlavatce
+420 602 155 084

Město Bechyně 
Město Bechyně, ležící na soutoku řeky Lužnice a říčky 
Smutné, je známé především výrobou keramiky a lázeňstvím. 
K významným památkám města patří zámek, jehož dnešní 
podoba je výsledkem stavebních aktivit Petra Voka 
z Rožmberka, a františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie s unikátními pozdně gotickými sklípkovými 
klenbami. Najdeme zde také významnou technickou památku – 
železobetonový obloukový most zvaný Bechyňská duha z roku 
1928. V současné době je město vyhledávaným lázeňským 
centrem. V místních lázních se léčí především nemoci 
pohybového ústrojí, a to pomocí rašelinových koupelí a zábalů. 
Najdete tu i městské muzeum ověnčené v roce 2014 zvláštní 
cenou Gloria Musaealis za stálou expozici.

www.mestobechyne.cz

Co navštívit...
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Turistické informační centrum na náměstí v Bechyni nabízí 
komentované prohlídky města a okolí. Můžete si zde objednat 
komentovanou vyhlídkovou jízdu mikrobusem bechyňským 
starým městem, k unikátnímu empírovému řetězovému mostu 
u Stádlece či za selským barokem Soběslavsko-veselských blat.

Tip na zážitek

Keramické trhy a koloběžková grand prix, 
každoročně poslední sobota v červenci.

Dechovkový festival v Bechyni, každoročně v srpnu.

Městské slavnosti Bechyňské doteky, 
každoročně v srpnu.

TOP kulturní akce
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 11  Pivovarský dvůr Lipan
Pivovarský dvůr Lipan se nachází v obci Dražíč nedaleko Týna nad 
Vltavou a Bechyně. Byl vybudován v komplexu bývalého lihovaru 
v roce 1997. V areálu se nachází pivovar, restaurace, penzion 
a pěstitelská pálenice. 

Vyráběná piva: Lipan – světlý ležák 12°; tmavý ležák 12°; světlé 
výčepní 10° nebo polotmavý speciál 11°, který střídá desítku mimo 
letní sezónu; nabídku doplňují různé pivní speciály

Kde ochutnat a nakoupit: možnost koupě sudového i lahvového piva 
přímo v pivovaru 

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině 40

Kontakt:
Pivovarský dvůr Lipan 
Dražíč č. 50 
375 01 Týn nad Vltavou 
+420 382 588 828 
www.pivovar-lipan.cz

 12  Pivovarský dvůr Zvíkov
Na hradě Zvíkov lze dodnes nalézt ruinu středověkého pivovaru, který 
největší slávy dosáhl za vlády pánů ze Švamberka, jejichž znak labutě 
dodnes zdobí hlavní věž hradu. Na památku zašlé slávy pivovaru má 
proto i Pivovarský dvůr Zvíkov ve svém znaku labuť a některá jeho 
piva nesou název Zlatá labuť. 

Vyráběná piva: Labuť – Zlatá labuť 11° až 14°; Královská Zlatá labuť 
26°; pšeničná piva – Zvíkovský Rarášek 11°; Červený Rarášek malinový 
11°. Pivovar také vaří svou vlastní limonádu a piva typu Radler. 
Nabídku uzpůsobuje ročnímu období.

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní restaurace a podniková prodejna 
v areálu pivovaru – maloobchodní prodej piva, prodej reklamních 
předmětů 

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině 40

Kontakt:
Pivovarský dvůr Zvíkov 
Zvíkovské Podhradí 92 
397 01 Písek 
+420 382 285 660 
www.pivovar-zvikov.cz
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Hrad Zvíkov
Gotický hrad Zvíkov se vypíná na skalnatém ostrohu nad 
soutokem Otavy a Vltavy. Založen byl Přemyslovci v první 
polovině 13. století jako královský hrad a především v dobách 
politické nestability plnil roli vojenské pevnosti. V době vlády 
Karla IV. sloužil hrad po nějakou dobu jako dočasné uložiště 
českých korunovačních klenotů. V současné době se jedná 
o oblíbený turistický cíl, ze kterého se můžete vydat výletní 
lodí na zámek Orlík.

www.hrad-zvikov.cz

Zámek Orlík
Původně královský gotický hrad ze 13. století, časem 
upravován a přestavován. Dnešní zámek tvoří čtyři křídla 
uzavírající dvůr. Od okolního terénu je zámek oddělen 
příkopem, přes který vede most do průjezdu. Své pojmenování 
zámek získal díky své poloze vysoko na skále nad údolím 
Vltavy. Po vybudování vodní nádrže Orlík se nachází jen pár 
metrů nad její hladinou, přesto neztratil nic ze svého kouzla. 
V zámku se nachází lovecká síň s trofejemi, velká sbírka 
loveckých zbraní, knihovna a muzeum historie.

www.zamekorlik.cz

Město Písek
Starobylé město, které leží pouze 100 km od Prahy ve 
směru na Český Krumlov. V Písku se nachází nejstarší most 
v České republice. Pochází ze 13. století a je téměř o sto let 
starší než Karlův most v Praze. V Písku můžete dále navštívit 
unikátní technické muzeum, které se nachází ve funkční vodní 
elektrárně z přelomu 19. století. Exkurzi je možné podniknout 
v Zemském hřebčinci – architektonicky zajímavý komplex 
budov z režného zdiva se secesními detaily obsahuje prostorné 
stáje, jízdárnu, provozní a administrativní budovy. Z píseckého 
chovu pocházel legendární kůň Ardo, který se stal modelem 
sochaři J. V. Myslbekovi, když modeloval pomník sv. Václava pro 
pražské Václavské náměstí. Jedna z Myslbekových studií dnes 
stojí na nádvoří hřebčince.

www.pisek.eu

Co navštívit...
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Ve stálé expozici písecké Sladovny se dozvíte více 
o technologii sladovnictví, které je „srdcem piva“,
a vstoupíte tak do „zlatých časů“ písecké Sladovny 
a porozumíte sladovnictví, pivovarnictví a celé výrobě piva 
jako takové.

www.sladovna.cz

Tip na zážitek

Pískoviště, aneb sochy z písku v Písku, 
každoročně od května do září.

Slavnosti piva v Písku, 
každoročně v září.

TOP kulturní akce
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Trasa 3
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 13  Pivovar Protivín, a. s.
Protivínský pivovar je odpradávna největším na Prácheňsku. První 
písemné zmínky o pivovaru a vaření zdejšího piva se datují do 
roku 1540. V roce 1711 přešel do vlastnictví šlechtického rodu 
Schwarzenbergů, v němž setrval déle než dvě stě let. A právě za 
éry Schwarzenbergů byla v pivovaru vybudována překrásná varna 
s měděnými kotli, včetně atypické mladinové pánve ve tvaru čtverce, 
ve které se pivo vaří dodnes. Zlaté období přišlo na přelomu 19. a 20. 
století, zejména před první světovou válkou, kdy měl protivínský 
pivovar sklady nejen po celé Evropě, ale i v New Yorku. Pivovar byl 
vždy průkopníkem pokroku ve svém oboru a stále ctí zásady a tradice 
českého pivovarství.

Vyráběná piva: Platan – světlé výčepní 10°; světlý ležák 11°; světlý 
ležák kvasnicový; Premium světlý ležák 12°; Protivínský Granát 
polotmavý ležák; nealkoholické 
Lobkowicz – Premium ležák 12°; Premium Ale 12°; Premium černý 
12°; Premium kvasnicový 12°; Premium pšeničný 12°; 
Premium nealkoholický

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní restaurace Belveder a podniková 
prodejna v areálu pivovaru – maloobchodní prodej piva včetně 
dárkových balení a reklamních předmětů

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, rezervace předem

Kontakt:
Pivovar Protivín, a. s.
Pivovar 168
398 11 Protivín
+420 382 733 124
www.pivovar-protivin.cz

Město Vodňany 
Ve městě, které je známé svou rybářskou tradicí, můžete 
obdivovat dochovaný hradební systém s baštami. 
Ve Vodňanech najdete proslulou rybářskou školu, jejíž součástí 
je i muzejní expozice seznamující s historií rybníkářství. 
Vystavené jsou tu desítky ryb včetně jejich koster, vodní ptáky 
a savce představuje mokřadní biotop, nechybí ani expozice 
historických rybářských potřeb. V celkem asi dvaceti akváriích 
je možné zhlédnout kolem stovky ryb žijících na našem území 
i mimo něj. Za návštěvu stojí mimo jiné i městské muzeum 
a galerie. 

www.infocentrumvodnany.cz

Co navštívit...
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Navštivte Krokodýlí ZOO Protivín. Zoologická zahrada se 
specializuje na chov krokodýlů, aligátorů, kajmanů a gaviálů. 
K vidění je zde 22 druhů včetně pěti kriticky ohrožených. Jedná 
se o nejrozsáhlejší sbírku krokodýlích druhů v Evropě. Součástí 
je také expozice „Pravěká zoo“.
 
www.krokodylizoo.cz

Tip na zážitek

Platanské pivní slavnosti v Protivíně, 
každoročně v červenci.

Vodňanské rybářské dny, 
každoročně v květnu.

TOP kulturní akce
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 14  Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
Počátky pivovarnictví ve Strakonicích sahají až do 14. století, kdy 
místní měšťané získávají právo várečné listinou Bavora IV.  V roce 
1873 započala stavba nového Měšťanského parostrojního pivovaru 
na břehu řeky Otavy. Ten je dodnes dominantou nábřeží a prostranství 
u pivovaru slouží k pořádání společenských akcí jako např. pivovarské 
pouti. V současné době pivovar prošel rozsáhlou modernizací provozu 
a zákazníkům nabízí inovované produkty a stylový design vybraných 
restaurací.

Vyráběná piva: Dudák Švanda světlé výčepní pivo 10°; Dudák světlý 
ležák 11°; Dudák Premium světlý ležák 12°; Klostermann polotmavý 
ležák 13°; Otavský zlatý světlý ležák 12°; Král Šumavy světlý ležák 
12°; Sklepák nefi ltrované pivo 11°; Dudák driver nealko pivo.  
V průběhu roku se vaří též piva speciální, např. Sváteční medový 
speciál, grepové nebo velikonoční zelené.

Kde ochutnat a nakoupit: degustovna a podniková prodejna v areálu 
pivovaru – maloobchodní prodej piva, prodej reklamních a dárkových 
předmětů

Návštěva pivovaru: komentovaná prohlídka pivovaru s ochutnávkou 
nefi ltrovaného piva točeného přímo z ležáckých tanků, rezervace 
předem, skupina min. 6 osob

Kontakt:
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
Podskalská 324
386 01 Strakonice
+420 727 852 335
www.pivovar-strakonice.cz

Město Strakonice 
Historie města sahá až do druhé poloviny 12. století. Městu 
dominuje strakonický hrad, majestátní stavba gotického 
hradu a barokního zámku s kostelem sv. Prokopa na soutoku 
Volyňky a zlatonosné Otavy. V minulosti byl také v držení řádu 
maltézských rytířů. V hradních prostorách dnes naleznete 
Muzeum středního Pootaví. Krásný výhled na celý hradní 
komplex i město se otevírá z vyhlídkové věže Rumpál. 
V hradním příkopu je pro potěšení dětských návštěvníků 
vybudované hradní safari. Strakonice se proslavily výrobou 
pokrývek hlavy, tzv. fezů, dále pak výrobou zbraní využívaných 
i v armádě a především pak motocyklů ČZ, známých též pod 
značkou JAWA, které odtud byly vyváženy do celého světa.
Stálou výstavní expozici můžete navštívit v Muzeu historie 
ČZ a. s. nebo v Muzeu středního Pootaví.

www.strakonice.eu

Co navštívit...
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Navštivte nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn 
v Čechách, který se nachází v obci Hoslovice nedaleko 
Strakonic. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je 
dějištěm mnoha akcí, které přibližují život na venkově, včetně 
ukázek řemeslné výroby a udržovaných tradic a zvyků.

www.muzeum-st.cz

Tip na zážitek

Mezinárodní dudácký festival Strakonice, 
každý sudý rok v srpnu. 

Pivovarská pouť Strakonice, každoročně v červnu.

Rodeo Hoslovice, každoročně v září.

TOP kulturní akce
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 15  Zámecký pivovar Blatná 
V samé blízkosti blatenského zámku postavil baron František 
Hildprandt roku 1812 cukrovar, jenž byl v roce 1885 přestavěn na 
lihovar. Od té doby se zde traduje výroba jak lihu, tak konečných 
výrobků, především ovocných destilátů. Od roku 2016 se ve 
zrekonstruovaném pivovaru navazuje na tradici rodiny Hildprandtů 
a po více než 30 leté pauze se v Blatné opět vaří pivo.
 
Vyráběná piva: Blatenský Kohout – světlý ležák 11°, polotmavý ležák 
12°. Oba ležáky jsou nefi ltrované a nepasterizované.
 
Kde ochutnat a nakoupit: vlastní podniková prodejna s širokou 
nabídkou sortimentu 

Návštěva pivovaru: možnost exkurze s ochutnávkou, nutná rezervace 
předem, min. počet osob ve skupině 10

Kontakt:
Liqui B, Zámecký ovocný lihovar Blatná, s. r. o. 
Plzeňská 315 
388 01 Blatná 
+420 603 528 270, +420 733 636 127
www.liquib.cz

Město Blatná 
Město Blatná, obklopené hladinami překrásných rybníků, nabízí 
mnoho kulturního vyžití i možností pro aktivní trávení volného 
času. Samotné historické centrum města je památkovou 
zónou. Nachází se zde pohádkový vodní zámek Blatná, který 
je vedle Švihova a Červené Lhoty jedním z nejzachovalejších 
vodních panských sídel v České republice. K zámku přiléhá 
park o rozloze 42 ha, ve kterém můžete pozorovat početné 
stádo daňků skvrnitých, kteří se zde volně pasou a jsou velmi 
krotcí, stejně jako hejno pávů. Z města Blatná pocházejí první 
elektrické kytary Resonet, jež se dočkaly světové slávy stejně 
jako růže, které tu šlechtil pěstitel Jan Böhm. Zdejší historii 
a vývoj přibližuje stálá regionální expozice v městském muzeu.

www.mesto-blatna.cz 

Co navštívit...
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V nedalekém barokním zámku Lnáře na vás čekají bohatě 
zdobené freskové sály, překrásná zámecká kaple, expozice 
o historii rybářství i lapidárium, umístěné v zámecké 
zahradě. V areálu zámku najdete i Muzeum kočky, které 
zachycuje soužití člověka s tímto domácím mazlíčkem od dob 
starověkého Egypta až po současnost.

www.zameklnare.eu 

Tip na zážitek

Rybářské slavnosti v Blatné, každoročně v červnu. 

Pivní slavnosti a blatenská pouť, každoročně v srpnu.

Krajkářské slavnosti v Sedlici, každý sudý rok v srpnu.

TOP kulturní akce
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 16  Minipivovar Horní Chrášťany 
Rodinný minipivovar v Horních Chrášťanech, který najdete 
v rozlehlém areálu Ekofarmy, představuje nově založenou tradici 
v příjemném a klidném prostředí jihočeského venkova na hranici 
chráněné krajinné oblasti Blanský les. K pivu můžete ochutnat 
klobásky a domácí chléb.

Vyráběná piva: světlé pivo 10°, světlé pivo 11°, světlé pivo 12°, světlé 
pivo 13°, polotmavá 13°.

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní pivnice přímo na Ekofarmě v Horních 
Chrášťanech, možnost koupě piva v PET lahvích 1,5 l, v sudech: 15, 
20, 30, 50 l

Návštěva pivovaru: Z pivnice je možné vidět přímo do provozu 
pivovaru. Pivovarem se neprovádí.

Kontakt:
Ekofarma Horní Chrášťany
Horní Chrášťany 43
384 11 Netolice
+420 602 147 101, +420 777 732 257, +420 777 732 259
www.pivovarchrastany.cz

Zámek Kratochvíle 
Zámek Kratochvíle je stavbou, která neměla v Čechách druhé 
poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti 
Viléma z Rožmberka a představuje klenot stavitelského 
a dekoračního umění doby renesance. Prohlídkové trasy zámku 
jsou zaměřeny na prezentaci cenné výzdoby renesančních 
interiérů. Velká pozornost je věnována renesanční architektuře, 
manýristické malířské výzdobě areálu a fi gurální štukové 
výzdobě.

www.zamek-kratochvile.eu

Co navštívit...
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Víte, jaké místo se nazývá „Zahrada jižních Čech“? Tento 
název se vžil pro oblast Lhenic, odedávna spojené s pěstováním 
ovoce, odkud pocházejí také známé ovocnářské produkty. 

Tip na zážitek

Divadelní léto na zámku Kratochvíle, 
každoročně přelom června a července.

Hradozámecká noc na zámku Kratochvíle, 
každoročně v srpnu.

TOP kulturní akce
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 17  Pivovar Prachatice  
Sladovnictví a pivovarnictví patří k Prachaticím od nepaměti, stejně 
jako Zlatá stezka, která městem přímo procházela. Pivovar Prachatice 
je původně obnovený pivovar s tradičním způsobem vaření piva 
a českou restaurací v historickém centru města.
 
Vyráběná piva: světlý ležák 11° nefi ltrované a nepasterizované pivo; 
světlý ležák 12° nefi ltrované a nepasterizované pivo; IPA světlé 
pivo 13°; Bradáček 13° polotmavý ležák a English RED ALE 14,3° 
polotmavý speciál

Kde ochutnat a nakoupit: restaurace Pivovar Prachatice

Návštěva pivovaru: prohlídka pivovaru s degustací právě čepovaných 
piv možná po předchozí domluvě

Kontakt:
Pivovar Prachatice 
Horní 174 
383 01 Prachatice 
+420 702 190 861 
www.pivovarprachatice.cz

Město Prachatice 
Město založené na tzv. Zlaté stezce, středověké obchodní 
cestě, po níž se dopravovala do země sůl z rakouských dolů. 
Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům 
v České republice. Historické jádro města si zachovalo 
svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného 
doposud zachovalými městskými hradbami ze 14. století. 
Historickému vývoji města je dnes věnována výstavní 
expozice v Prachatickém muzeu. S městem Prachatice je spjat 
i světoznámý církevní reformátor a kazatel Mistr Jan Hus, který 
zde dle tradice v průběhu studií bydlel v dnešním Husově domě 
čp. 71 a jehož rodný domek se nachází v nedalekém Husinci.

www.prachatice.eu 

Co navštívit...
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Malebná vesnička Husinec nese jméno podle významného 
církevního reformátora. Navštivte zde jeho rodný dům 
s expozicí „Život a dílo Mistra Jana Husa“.

Tip na zážitek

Historické Slavnosti solné Zlaté stezky 
v Prachaticích, každoročně v červnu.

Festival piva v Prachaticích, každoročně v srpnu.

TOP kulturní akce
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 18  Minipivovar hotelu Bobík  
Minipivovar byl slavnostně uveden do provozu společně s otevřením 
celého hotelu Bobík. Stalo se tak v srpnu roku 2013. Receptura 
vyráběných piv, která si získala fanoušky už i mezi turisty ze zahraničí, 
je stejná jako receptura piva vyráběného ve Volarech v minulém 
století. 

Vyráběná piva: Volarské pivo – světlé 11° nefi ltrované, tmavé 13°, 
řezané 12°, konopné 12° a příležitostné dávky piv speciálních

Kde ochutnat a nakoupit: Městský hotel Bobík ve Volarech

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině 15

Kontakt:
Městský hotel Bobík 
Náměstí 325 
384 51 Volary 
+420 398 990 909 
www.hotelbobik.eu

Město Volary 
Rozvoj města Volary byl po staletí ovlivňován a podporován 
přítomností větve obchodní cesty, tzv. Zlaté stezky, vedoucí 
z Pasova do Prachatic a dále do vnitrozemí. První písemná 
zmínka o Volarech pak pochází z roku 1359. K unikátům města 
patří roubené domy postavené v alpském stylu, z nichž některé 
jsou přístupné veřejnosti. O historii i současnosti města se 
dozvíte více při návštěvě Volarského muzea umístěného do 
jednoho z tradičních roubených domů.

www.mestovolary.cz

Co navštívit...
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Navštivte nedalekou obec Lenora, kde se v letních měsících 
peče chleba v obecní peci postavené v roce 1837. Výtečné 
placky, housky a samozřejmě chleba jsou sázeny do 
pece postupně a zdarma rozdávány na ochutnání všem 
návštěvníkům veřejného pečení. U obce Lenora se nachází také 
technická památka lenorské rechle. 

Tip na zážitek

Volarský sekáč, každoročně v červenci.

Volarské slavnosti dřeva, každoročně v srpnu.

TOP kulturní akce
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 19  Šumavský pivovar Vimperk 
Šumavský pivovar byl založen v roce 2010. Stojí na dolním konci 
vimperského náměstí a navazuje na dlouholetou tradici vaření piva ve 
Vimperku. Vychází z tradičních postupů a receptur.
 
Vyráběná piva: Vimperský světlý ležák 11°; Vimperský polotmavý 
ležák 12°; Vimperský tmavý speciál 13°; Vimperský ibiškový ležák 11° 
(Florián); Vimperské pšeničné 12°; Vimperský světlý ale 13° Generál 
Patton; Vimperský zázvorový speciál 13°; Vimperský Märzenbier 14°; 
Vimperský medový speciál 15°; Vimperský zlatý Bock 16°; 
Vimperský 7sladový speciál 17°; Vimperský jantarový Doppelbock 
18°; Vimperský tmavý Doppelbock 19° (Inocenc) 
a Středověký Vimperk 12°

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní restaurace s nabídkou studených 
pokrmů k pivu, podniková prodejna v areálu pivovaru – maloobchodní 
prodej piva, prodej reklamních předmětů 

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině po dohodě

Kontakt:
Šumavský pivovar 
Steinbrenerova 48/1 
385 01 Vimperk 
+420 777 189 345
 www.sumavskypivovar.cz

Město Vimperk 
Romantická poloha na ostrohu nad řekou Volyňkou, malebná 
silueta zámku na vysokém kopci, hradby, vysoká věž kostela 
Navštívení Panny Marie a shluk starých domů, to vše vdechuje 
Vimperku ráz středověkého města. Již ve 13. století zde byl 
v hlubokých šumavských hvozdech nad řekou Volyňkou 
postaven hrad, později stavebně upraven na zámek. V roce 
1479 byl Vimperk povýšen na město, které se rozvíjelo 
a bohatlo především díky obchodu se solí na tzv. nové větvi 
vimperské Zlaté stezky. Město a jeho okolí bylo známé výrobou 
skla, která se zde rozvíjela již od 14. století. Významným 
průmyslovým odvětvím zde byl také knihtisk, kterým se 
proslavilo město především v 19. století.

www.vimperk.cz

Co navštívit...
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Navštivte přírodní rezervaci Boubínský prales a pokochejte se 
překrásným výhledem na šumavské hvozdy z rozhledny Boubín. 

Tip na zážitek

Setkání dřevosochařů ve Vimperku, 
každoročně v červenci.

Bitva o Winterberg ve Vimperku, 
každoročně v srpnu.

TOP kulturní akce
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 20  Minipivovar Pekárna Kvilda 
Minipivovar Pekárna Kvilda se nachází od roku 2011 v nejvýše 
položené obci v České republice. Obec Kvilda leží na křižovatce 
turistických, lyžařských a cyklistických cest v srdci Šumavy 
v nadmořské výšce 1 064 m.

Vyráběná piva: světlé výčepní pivo Desaterák 10°, světlý ležák 
Dvanácterák 12°, světlé pivo Osmerák 8°, světlé pivo Lišák 11° 
(bylinný ležák) a příležitostné speciály – polotmavé pivo Divočák 13°, 
14° polotmavé pivo Galapetr, Waldschmidt i Weißbier a polotmavé 
pivo Rankl Sepp 16°

Kde ochutnat a nakoupit: restaurace Pekárna Kvilda

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Pekárna Kvilda 
Kvilda 75 
384 93 Kvilda 
+420 388 435 578 
www.pekarnakvilda.cz

Národní park Šumava
Národní park Šumava je největším národním parkem České 
republiky. Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední 
Evropě, často proto bývá označován jako zelená střecha 
Evropy. Na své si zde přijdou jak vyznavači aktivního trávení 
volného času, tak i milovníci krásné přírody a úchvatných 
scenérií. Vydejte se z Kvildy k pramenům naší národní 
řeky Vltavy, která pramení na úbočí šumavské Černé hory 
v nadmořské výšce 1190 m. K místu se můžete dostat pěšky po 
modré turistické stezce, na kole nebo během letních měsíců 
Zelenými autobusy Národního parku.

www.npsumava.cz 

Co navštívit...
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Pokud vás zajímá život v divočině, vydejte se do 
Návštěvnického centra Národního parku Šumava na Kvildě 
a seznamte se zde se životem jelenovité zvěře nebo rysů.

Tip na zážitek

Šumavský skimaraton na Kvildě, 
každoročně v únoru.

Oslavy konce druhé světové války na Kvildě, 
každoročně v dubnu.

TOP kulturní akce
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 21  Pivovar Glokner
Pivovar vznikl v roce 2013. Pojmenování Glokner je odvozeno od 
zvonice, ve které visí zvon se stejným názvem. Celá technologie 
pivovaru a interiér je koncipován do industriálního stylu. Zajímavostí 
jsou prostory, kde pivo zraje, a to proto, že jsou umístěny v prvním 
patře. Naopak šrotování se odehrává nad varnou a sladový šrot 
samospádem padá přímo do kotle. Další technologickou zajímavostí 
je přívod piva přímo do výčepu. Délka celého pivovodu je zhruba 
50 metrů. 

Vyráběná piva: Glok – světlý ležák premium 12°; polotmavý ležák 
premium 12°; nízkoalkoholické pivo 7° pouze sezónně; světlé 
pšeničné weizen pivo 11°, 12°, 13° pouze sezónně; Stout tmavé pivo 
Sv. Václav od 14° do 16° pouze sezónně; Pale Ale / IPA od 9° po 15° 
pouze sezónně; Märzen 13° pouze sezónně

Kde ochutnat a nakoupit: hostinec Glokál ve Svachově Lhotce

Návštěva pivovaru: komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou 
piva, max. počet osob ve skupině 20; pivní lázně Mladina

Kontakt:
Svachovka – Svachův dvůr 
Svachova Lhotka 1 
382 32 Mirkovice 
+420 774 499 812 
www.svachovka.cz

 22  Historický pivovar Český Krumlov
Historický pivovar Český Krumlov navazuje na tradici vaření piva 
v Českém Krumlově, která je prakticky spojena se vznikem města už 
od 13. století. Vášeň pro poctivé české pivo i snaha obnovit věhlas 
krumlovského piva z dob jeho největší slávy za vlády Rožmberků 
a Schwarzenbergů patří mezi důvody obnovy vaření piva v Českém 
Krumlově. Pivovar se distancuje od průmyslového způsobu výroby 
piva. Jeho cílem je navrátit do pivovaru poctivé jihočeské pivo, 
kvalitní pivovarské ingredience a postupy. Jednoduše vařit pivo, na 
které budou pivaři z jižních Čech hrdí.

Vyráběná piva: světlý ležák 11° fi ltrovaný a nefi ltrovaný, světlý ležák 
12° fi ltrovaný a nefi ltrovaný, tmavý ležák 11° fi ltrovaný a nefi ltrovaný, 
tmavý nakuřovaný ležák 12°, sezónní speciály

Kde ochutnat a nakoupit: pivovarská restaurace

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Historický pivovar Český Krumlov
Latrán 27
381 01 Český Krumlov
+420 777 616 260
www.pivovarceskykrumlov.cz
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Město Český Krumlov – památka UNESCO
Jedno z nejkrásnějších měst České republiky bylo založeno 
významným šlechtickým rodem Vítkovců v polovině 
13. století. Z dalších významných rodů, které se podílely 
na rozvoji města, to byli Rožmberkové, Eggenbergové 
a Schwarzenbergové. Mimořádným architektonickým skvostem 
evropského významu je hrad a zámek, který je společně 
s historickým centrem města zapsán od roku 1992 na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Po Pražském hradu 
se jedná o druhý největší hradní a zámecký komplex v České 
republice. Zámek je otevřen pro veřejnost od dubna do 
října. Celoročně je otevřeno Hradní muzeum a zámecká věž 
na prvním nádvoří. Světovým unikátem je zámecké barokní 
divadlo z počátku 17. století na pátém nádvoří. Součástí 
zámku je také barokní zahrada, v jejímž středu se nalézá další 
evropský unikát Otáčivé hlediště, letní divadelní scéna pod 
širým nebem. Křivolaké středověké uličky vnitřního města 
s původní gotickou a barokní zástavbou vybízejí k romantickým 
procházkám. Kostýmované prohlídky města za svitu měsíce vás 
pak přenesou do dob, kdy městu vládli páni z Růže. Za návštěvu 
jistě stojí také nově zrekonstruovaný komplex krumlovských 
Klášterů, Regionální muzeum, Egon Schiele Art Centrum, 
Museum Fotoateliér Seidel, to vše za zvýhodněnou cenu 
s krumlovskou kartou Krumlov Card.

Co navštívit ...
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Pravým dobrodružstvím je plavba na voru po meandru řeky 
Vltavy, která vám nabídne netradiční pohled na město a zámek.

Tip na zážitek

Český Krumlov:
Slavnosti pětilisté růže, každoročně v červnu.

Otáčivé hlediště, každoročně červen–září.

Mezinárodní hudební festival, 
každoročně červenec–srpen.

Festival vína, každoročně říjen–listopad.

TOP kulturní akce
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 23  Minipivovar Vyšší Brod 
Pivovar byl postaven a zprovozněn roku 2008 ve sklepních 
prostorách jednoho z historických domů vyšebrodského náměstí. 
Sklepy prošly kompletní rekonstrukcí tak, aby mladý majitel a sládek 
Jiří Fojtl mohl obnovit tradici práva várečného. Pivovar je se svým 
maximálním ročním výstavem cca 500 hl nejmenší v Jihočeském kraji. 
Avšak má na co navázat. Ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře 
se poprvé pivovar uvádí již v roce 1380 a další, Měšťanský pivovar, 
působil ve Vyšším Brodě v letech 1530–1944.

Vyráběná piva: Jakub – světlý ležák 12°; tmavý speciál 14°

Kde ochutnat a nakoupit: pivnice Pajzl u Jakuba ve Vyšším Brodě

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Vyšebrodský minipivovar 
Kaplická 28 
382 73 Vyšší Brod 
+420 778 072 484 
www.vysebrodskypivovar.cz

Pro odvážné milovníky adrenalinových zážitků doporučujeme 
sjezd na kole ve volném terénu v Bikepark Lipno či sjezd na 
koloběžkách z vrcholu hory Kramolín.

Tip na zážitek

Lipno Sport Fest v Lipně nad Vltavou, 
každoročně v červenci.

Septembeer Fest v Horní Plané, 
každoročně v září.

TOP kulturní akce
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Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě
Duchovní sílu načerpáte při prohlídce jediného fungujícího 
mužského cisterciáckého kláštera v Česku. Klášter ve Vyšším 
Brodě je jedinečnou sakrální památkou, jež ve svých zdech 
skrývá pravý poklad v podobě církevní relikvie Závišova kříže, 
který pochází ze 13. století a svou nevyčíslitelnou hodnotou 
je roven českým korunovačním klenotům. Mezi památkami 
zvláště vyniká i klášterní knihovna, která je s počtem 
70 tisíc svazků třetí největší knihovnou v České republice, 
a Vyšebrodská madona.

www.klastervyssibrod.cz

Lipensko
Oblast nacházející se v okolí největší uměle vytvořené vodní 
plochy v České republice je rájem pro milovníky aktivního 
trávení volného času. Lipenské jezero je jako stvořené pro 
vodní sporty, ale na své si zde přijdou i vyznavači cykloturistiky 
či adrenalinových sportů. Největším střediskem oblasti je 
obec Lipno nad Vltavou, kde také můžete navštívit unikátní 
celoročně přístupnou dřevěnou rozhlednu Stezku korunami 
stromů. Z jejího vyhlídkového ochozu se vám naskytne 
překrásný pohled na hladinu jezera a při pěkném počasí 
dohlédnete i na vrcholky zasněžených Alp. Lipensko však 
není cílem pouze pro letní dovolenou. Zasněžená krajina 
zve milovníky sjezdového lyžování na svahy Skiareálu Lipno, 
bruslaře na zamrzlou hladinu vodní nádrže, ale především 
všechny, kteří si chtějí užít život naplno.

Co navštívit...
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 24  Zámecký pivovar Český Rudolec  
Otevřením minipivovaru v roce 2015 se v Českém Rudolci 
obnovila tradice vaření piva, která zde byla započata již v roce 
1539. Pivovarské varny se nacházejí přímo v restauraci v budově 
Zámeckého penzionu. Kvasné tanky a ležácký sklep s ležáckými tanky 
jsou v bezprostředně přiléhající zrekonstruované historické budově 
bývalé kovárny. Pivo zde vaří paní sládek Radovana Kocmanová.

Vyráběná piva: světlé výčepní VLADYKA 11°, světlý speciál „ležák“ 
GRASEL 13°, tmavý speciál Černá růže 15°, polotmavý speciál Rytíř 
von Picchioni 13° RED ALE, světlý speciál Zámecká IPA 16° a vánoční 
polotmavý ležák Štěpán 12°

Kde ochutnat a nakoupit: vlastní restaurace Zájezdní hostinec 
v budově Zámeckého penzionu (zde i možnost koupě stáčeného piva 
a pivovarských suvenýrů)

Návštěva pivovaru: prohlídky pivovaru s ochutnávkou možné 
pro min. 5 a max. 15 osob, rezervace nutné předem na 
info@zamek-ceskyrudolec.cz

Kontakt:
Zámek Český Rudolec 
Český Rudolec 75 
378 83 Český Rudolec 
+420 384 320 320 
www.zamek-ceskyrudolec.cz

Rozhledna a lesopark U Jakuba 
Rozhledna tyčící se na Havlově hoře (680 m n. m.) 
nabízí krásný výhled na krajinu České Kanady a spolu se 
zábavně-naučným lesoparkem a naučnými stezkami patří mezi 
oblíbené cíle návštěvníků všech věkových kategorií. V okolí 
rozhledny se nacházejí kaskády rybníků, retenčních nádrží 
a nespočet žulových balvanů zajímavých tvarů, z nichž ten 
nejkurióznější nese název Ďáblova prdel.

www.ceskakanadazvysky.cz

Co navštívit...
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Město Jindřichův Hradec
První písemný záznam o městě ležícím na 15. poledníku 
zemské šířky pochází z první poloviny 13. století. 
Nejvýznamnější památkou města je komplex budov původně 
gotického hradu ze 13. století, později přestavěného do 
podoby renesančního zámku, třetího největšího hradního 
komplexu v České republice. Perlou zámku je hudební 
pavilon Rondel s překrásně zlacenou štukovou výzdobou. 
Centrum historické části města tvoří náměstí s gotickými 
a renesančními domy a majestátní městskou vyhlídkovou věží. 
V Jindřichově Hradci naleznete také jeden světový unikát 
zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Jedná se o největší 
lidový mechanický betlém na světě, tzv. Krýzovy jesličky. 
Model je k vidění v Muzeu Jindřichohradecka, a to celoročně. 
Za návštěvu jistě stojí také Dům gobelínů, kde můžete i dnes 
obdivovat lidskou zručnost a krásu řemeslné práce, kterou 
zde předvádějí zručné tkadleny, jež můžete pozorovat při 
práci v originálním interiéru. Z Jindřichova Hradce si pak určitě 
odvezte dárek v podobě skvělých světoznámých alkoholických 
nápojů od Fruko Schulz. 

Co navštívit ...
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Aquashow ve sv. Floriánu je unikátní vodní fontána, která nabízí 
nádhernou podívanou na obrazce tvořené kapkami padající 
vody v kombinaci se světelnými efekty a videoprojekcí za 
doprovodu působivé hudby.

Tip na zážitek

Turistický TOP týden v Jindřichově Hradci, 
každoročně přelom července a srpna.

TOP kulturní akce
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 25  Bohemia Regent, a. s.   
Třeboňský pivovar se může pochlubit skutečně dlouholetou tradicí. 
Založen byl v roce 1379, přičemž historicky nejstarší zařízení na 
výrobu piva zde vlastnila již v roce 1367 augustiniánská řeholní 
kanonie. Třeboňské pivo začínalo být vyhlášené a postupně získalo 
dobré jméno také za hranicemi země. 

Vyráběná piva: Bohemia Regent světlé výčepní 10°; Třeboňské pivo 
světlé výčepní 11°; Bohemia Regent Premium světlý ležák 12°; 
Bohemia Regent Premium tmavý ležák 12°; Bohemia Regent Lady 
Vanilla tmavý ochucený ležák 12°; Bohemia Regent Pivo Petra Voka 
polotmavý ležák 13°; Bohemia Regent Český Granát BIO pivo žitné 
svrchně kvašené 13°; Bohemia Regent Prezident světlý speciál 14°; 
Bohemia Regent Kníže světlý speciál 16°; Bohemia Regent Renegát 
nealkoholické pivo, Regent Lemon Free nealkoholické ochucené 
pivo; Regent Cola

Kde ochutnat a nakoupit: pivovarská restaurace Regentgold 
a pivovarský sklep Zbrojnice v areálu pivovaru, pivovarská prodejna 
v areálu pivovaru – maloobchodní prodej piva Bohemia Regent 
a reklamních předmětů

Návštěva pivovaru: denní i noční komentované prohlídky pivovaru 
s ochutnávkou piva, skupinové prohlídky nutno rezervovat předem

Kontakt:
Bohemia Regent, a. s. 
Trocnovské náměstí 124 
379 01 Třeboň 
+420 384 721 319
www.pivovar-regent.cz

Město Třeboň 
Třeboň je nerozlučně spjata s tradicí rybníkářství a rybářství, 
které se v této oblasti rozvíjelo již od 14. století. Tehdy započala 
výstavba unikátní sítě rybníků a umělých kanálů, které dodnes 
slouží svému účelu. Důkazem zručnosti dávných stavitelů je také 
rybník Rožmberk, největší ve střední Evropě o úctyhodné rozloze 
489 ha. K nejmalebnějším částem historického centra Třeboně 
patří náměstí s renesančními a barokními domy, jemuž vévodí 
budova radnice s mohutnou věží s ochozem. V těsné blízkosti 
můžete navštívit renesanční zámek Třeboň v rámci prohlídek nebo 
zavítat do pivovaru Bohemia Regent, který svým založením roku 
1379 patří k nejstarším na světě. Unikátem je i Schwarzenberská 
hrobka z 19. století, Divadlo J. K. Tyla či kostel Panny Marie 
Královny a sv. Jiljí ze 13. století se světoznámou madonou z doby 
kolem roku 1400. Historii vývoje rybníkářství a rybářství je 
věnována nová expozice v Domě Štěpánka Netolického. 
Za návštěvu rozhodně stojí také Dům přírody Třeboňska, který 
nabízí netradiční nahlédnutí do historie přírody a krajiny této 
oblasti. Město svým návštěvníkům nabízí nejen cenné historické 
památky, ale i příjemnou relaxaci v Městských slatinných lázních. 
Při návštěvě města nesmíte zapomenout na návštěvu některé 
z místních restaurací, kde vám připraví čerstvé sladkovodní ryby 
z okolních rybníků.

Co navštívit...
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Vydejte se na Cestu kolem Světa, která Vám nezabere více 
než hodinu. Plavba lodí po hladině rybníka Svět vás okouzlí 
nádhernými pohledy na město Třeboň.

Tip na zážitek

Třeboň:
Anifi lm, každoročně v květnu.

Historické slavnosti Jakuba Krčína, 
každoročně v červenci.

Třeboňská nocturna, každoročně v červenci.

TOP kulturní akce
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 26  Pivovar Jílovice   
Provoz byl zahájen v červnu roku 2015 uvařením první várky 12% 
ležáku. K výrobě piva se používá velmi kvalitní voda z Novohradského 
podhůří, český slad a chmelový granulát z českého chmele. Při použití 
klasického technologického postupu vaření piva ve varně, studeného 
hlavního kvašení v otevřených kádích a dlouhého zrání v ležáckých 
tancích dostaneme pivo českého typu plné chuti, dobrého řízu 
a optimální hořkosti. V současné době je pivovar schopen vyrobit za 
rok cca 850 hl piva.

Vyráběná piva: Jílovice – světlé nefi ltrované výčepní pivo 10°; světlý 
nefi ltrovaný ležák 11°; světlý nefi ltrovaný ležák 12°; polotmavý 
nefi ltrovaný speciál 13° pouze sezónně

Kde ochutnat a nakoupit: Prodej piva v obalech probíhá přímo 
v prodejním okénku pivovaru Jílovice po celý rok.

Návštěva pivovaru: po předchozí domluvě

Kontakt:
Pivovar Jílovice 
Jílovice 147 
373 32 Jílovice 
+420 602 233 265 
www.pivovarjilovice.cz

Město Borovany 
Město Borovany leží v krásné přírodě a svůj název získalo od 
hlubokých borových lesů, jež obklopují toto malebné městečko. 
K největším atraktivitám města patří nově zrekonstruovaný 
Augustiniánský klášter a zámek, kde je možné zhlédnout stálé 
expozice i mimořádné výstavy. Během letní sezony, od května do 
září, jsou k dispozici prohlídky s průvodcem. Nedaleko Borovan 
stojí za návštěvu rodiště slavného husitského vojevůdce Jana Žižky 
z Trocnova. Kromě rozlehlého přírodního areálu s monumentálním 
pomníkem zde můžete navštívit také stálou expozici věnovanou 
právě historické éře husitství. 

www.borovansko.cz 

Co navštívit...
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Necelé 4 km od Borovan směrem na Trhové Sviny navštivte 
ZOO Dvorec, kde se dlouhodobě daří odchovávat ohrožené 
druhy kočkovitých šelem. 

www.zoodvorec.cz

Tip na zážitek

Borůvkobraní v Borovanech u Českých Budějovic, 
každoročně v červenci.

Trocnovské slavnosti u památníku 
Jana Žižky z Trocnova, každoročně v září.

TOP kulturní akce
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 27  Pivovar Žumberk
Minipivovar Žumberk najdete ve stejnojmenné obci Žumberk 
u Nových Hradů. Lahodné domácí pivo se připravuje tradičním 
rukodělným způsobem dekokční metodou dva rmuty. K výrobě piva 
se používají jen ty nejkvalitnější suroviny – hanácké slady, žatecký 
hlávkový chmel a varní voda z pramenů, které se nacházejí za 
poutním chrámem Panny Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů.
 
Vyráběná piva: Žumberk – světlý ležák 11°; polotmavý speciál 13°; 
tmavý speciál Černá mamba 14°; světlý speciál India Pale Ale 16°; 
vánoční speciál polotmavý 13° pouze sezónně

Kde ochutnat a nakoupit: možnost koupě sudového i lahvového 
piva přímo v pivovaru, ochutnávka piva možná v penzionu Marie 
v Žumberku

Návštěva pivovaru: neprovádí se

Kontakt:
Pivovar Žumberk
Žumberk 15
374 01 Trhové Sviny
+420 774 232 886

Navštivte Terčino údolí, přírodní park s řadou okrasných stromů 
a keřů v údolí říčky Stropnice, který v 18. století založil hrabě 
Buquoy na přání své manželky Terezie. Zdejší naučná stezka 
o délce 7 km má celkem 12 zastavení, kde se dozvíte 
o zaniklých stavbách či unikátní fl óře a fauně. Terčino údolí 
se stalo dějištěm mobilní hry pro zvídavé děti a hravé rodiče. 
Stačí si stáhnout do svého mobilního telefonu aplikaci Skryté 
příběhy (www.skrytepribehy.cz) a přenést se do roku 1812, kdy 
hrabě Buquoy hledá možnosti, jak oživit sklářskou výrobu.
.

Tip na zážitek

Hudební festival Jihočeské Nové Hrady, 
každoročně přelom července a srpna.

TOP kulturní akce
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Tvrz Žumberk
Přímo v Žumberku můžete zhlédnout stálou expozici lidového 
malovaného nábytku z jižních Čech a výstavu „Ryby a lidé, 
Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách a ve Waldviertlu“. 
Obě expozice jsou umístěny do tvrze založené v polovině 
13. století. Její návštěva, a tedy i prohlídka expozic, je možná 
v rámci organizovaných prohlídek s průvodcem.

Město Nové Hrady
Město v nejjižnějším cípu Jihočeského kraje je vstupní 
bránou do Novohradských hor. Městu dominuje mohutný 
opevněný hrad, více než tři sta let spjatý s rodem Buquoyů. 
Vaší pozornosti by neměla uniknout ani obnovená historická 
kovárna, kde si můžete prohlédnout expozici kovářského 
řemesla a v létě vidět i kováře při práci. Zajímavou památku 
představuje také buquoyská hrobka zdobená mozaikou podle 
Maxe Švabinského. Milovníci přírody by si neměli nechat ujít 
návštěvu romantického Terčina údolí, anglického parku na 
západním okraji města.

Co navštívit...
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