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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.
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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 v roce 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 neﬁltrované 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:
Pivnice Budvar v areálu pivovaru, Restaurace Masné Krámy,
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
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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, 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 neﬁltrované pivo 11°; Dudák driver nealko
pivo. V průběhu roku se vaří též piva speciální, např. Sváteční
medový speciál či 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
neﬁltrovaného 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
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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 stovky 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:
Pivo Platan - světlé výčepní 10°; světlý ležák 11°; světlý ležák
kvasnicový; Premium světlý ležák 12°; Protivínský Granát
polotmavý ležák; nealkoholické.
Pivo Lobkowicz - Premium ležák 12°; Premium Ale 12°;
Premium černý 12°; Premium kvasnicový 12°; Premium
pšeničný 12°; Premium nealkoholický.
Kde ochutnat a nakoupit:
Vlastní restaurace a podniková prodejna v areálu pivovaru maloobchodní prodej piva včetně dárkových balení a prodej
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
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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
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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:
Pivo Samson - světlé výčepní 10°; světlý ležák 11°; světlý
ležák 12°; tmavý ležák 12°; Dianello 10°, 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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Minipivovar BEERANEK

Aktuálně nejmenší varnou piva co do objemu varny (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 neﬁltrovaného
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 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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Minipivovar Eggenberg

Historie Pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově se datuje
ke dni 7. 9. 1991, kdy byl pivovarský závod odkoupen v rámci
malé privatizace jako první český pivovar od státního podniku
Jihočeské pivovary. Na jaře 2014 byla výroba piva v původním
areálu ukončena a sortiment byl zajišťován pivovarem
Pardubice. V prosinci 2015 byl postaven společností Brewery
Český Krumlov s. r. o. nový minipivovar Eggenberg o ročním
výstavu 5 000 hl, který zahájil svou výrobu na jaře 2016.
Vyráběná piva:
Světlý ležák 11° ﬁltrovaný a neﬁltrovaný, světlý ležák
12° ﬁltrovaný a neﬁltrovaný, tmavý ležák 11° ﬁltrovaný
a neﬁltrovaný.
Kde ochutnat a nakoupit:
Pivovarská restaurace Eggenberg a pivnice Formanka v areálu
pivovaru.
Návštěva pivovaru:
Neprovádí se.
Kontakt:
Pivovar Eggenberg
Latrán 27
381 01 Český Krumlov
+420 380 711 426
www.eggenberg.cz
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Minipivovar Horní Chrášťany

Rodinný minipivovar v Horních Chrášťanech je součástí
rozlehlého areálu ekofarmy. Pivnice s pohledem přímo do
provozu pivovaru je pro návštěvníky otevřena celoročně od
května 2017. Nově založená tradice v příjemném a klidném
prostředí jihočeského venkova na hranici chráněné krajinné
oblasti Blanský les. K pivu můžete ochutnat domácí klobásky
a domácí chléb, které jsou připravovány přímo z produktů
ekofarmy.
Vyráběná piva:
Světlé pivo 10°, světlé pivo 12°, polotmavé pivo 13°,
svrchně kvašené pivo Wapity 14° typu IPA, sezónní speciály
(velikonoční, vánoční). Aktuální nabídka bude zveřejněna vždy
na stránkách ekofarmy.
Kde ochutnat a nakoupit:
Ve vlastní pivnici přímo na Ekofarmě Horní Chrásťany.
Návštěva pivovaru:
Z pivnice je možné vidět přímo do provozu pivovaru.
Prohlídky pivovarem se neprovádí.
Kontakt:
Ekofarma Horní Chrášťany
Horní Chrášťany 43
384 11 Netolice
+420 720 549 204, 776 197 285
www.ekofarmachrastany.cz
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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 pivo 11° neﬁltrované, tmavé pivo 13°,
řezané pivo 12°, konopné pivo 12° a příležitostné dávky piv
speciálních.
Kde ochutnat a nakoupit:
Městský hotel Bobík ve Volarech.
Návštěva pivovaru:
Komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou piva,
maximální počet osob ve skupině 15.
Kontakt:
Městský hotel Bobík
Náměstí 325
384 51 Volary
+420 398 990 909
www.hotelbobik.eu
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Minipivovar Kněžínek

Minipivovar Kněžínek se pyšní svým prvenstvím v Českých
Budějovicích. Byl založen v r. 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 je vyráběno v malých objemech
výroby a je spotřebováno v relativně krátké době po stočení
a tak jej není třeba ﬁltrovat ani pasterizovat a proto si
uchovává původní charakter ležáckého tanku. V současné
době je využíváno zejména spodní kvašení piva. Všechny
vyráběné druhy piv můžete ochutnat v restauraci anebo
si jej můžete zakoupit domů.
Vyráběná piva:
Pivo Kněžínek - světlý ležák 11°; polotmavý ležák 11°;
světlé medové pivo 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,
maximální počet osob ve skupině 15.
Kontakt:
Rekreační a Kongresové Centrum
Nové Dvory 2235
370 05 České Budějovice
+420 774 910 155
www.knezinek.cz
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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 minipivovar vaří 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, ﬁltrována ani
pasterována. Díky tomu mají nezaměnitelnou chuť a uchovávají
si množství přírodních látek, vitamínů skupiny B, tříslovin apod.
Vyráběná piva:
Pivo 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
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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. Vychutnejte si
zde stabilně čepované světlé pivo Desaterák a Dvanácterák,
polotmavý speciál Galapetr nebo se nechte překvapit pivem
z právě hotové várky.
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

17

Průvodce po pivovarech
13

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:
Pivo 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
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Jihočeské univerzity

Univerzitní minipivovar Zemědělské fakulty byl založen
v květnu 2016. Jeho cílem není pouze zásobovat okolí
akademickým pivem, ale zejména pracovat na poli
výzkumu a výuky v oblasti pivovarnictví. Toto je ve městě,
které se pyšní dvěma velkými pivovary se staletou historií
a zkušenostmi s výrobou piva, velká odvaha a výzva.
Vyráběná piva:
Pivo Čtyrák světlý ležák 12°, světlý ležák 11°, světlé výčepní
10°, Granát 11°, tmavý ležák 12°, speciál.
Kde ochutnat a nakoupit:
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity. Univerzitní klub.
Návštěva pivovaru:
Minipivovar nabízí 4 verze prohlídek.
Kontakt:
Minipivovar ZF JU
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
+420 387 772 568
http://pivovar.zf.jcu.cz

19

Průvodce po pivovarech
15

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:
Pivo 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,
maximální 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

20

Průvodce po pivovarech
16

Pivovar Jílovice

Provoz byl zahájen 2. června 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:
Pivo Jílovice - světlé neﬁltrované výčepní pivo 10°; světlý
neﬁltrovaný ležák 11°; světlý neﬁltrovaný ležák 12°;
polotmavý neﬁltrovaný 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
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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:
Hotel GOLD v Chotovinách, AUX Café Tábor.
Návštěva pivovaru:
Neprovádí se.
Kontakt:
Mayzus Breweries Company s. r. o.
Na Nádvoří 1
391 37 Chotoviny
www.pivovarchotoviny.cz
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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.
Vyráběná piva:
Světlý ležák 11° neﬁltrované a nepasterizované pivo; světlý
ležák 12° neﬁltrované 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:
Po předchozí domluvě je možná prohlídka pivovaru
s degustace právě čepovaných piv.
Kontakt:
Pivovar Prachatice
Horní 174
383 01 Prachatice
+420 702 190 861
www.pivovarprachatice.cz
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Pivovar Žumberk

Minipivovar Žumberk najdete ve stejnojmenné obci Žumberk
u Nových Hradů. Naše lahodné domácí pivo připravujeme
tradičním rukodělným způsobem dekokční metodou dva
rmuty. K výrobě piva používáme jen ty nejkvalitnější suroviny
- hanácké slady, žatecký hlávkový chmel a varní vodu
z pramenů, které se nacházejí za poutním chrámem Panny
Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů.
Vyráběná piva:
Pivo 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:
Nakoupit sudové i lahvové pivo je možné přímo v pivovaru.
Ochutnat pivo pak můžete v Penzionu Marie v Žumberku.
Návštěva pivovaru:
Neprovádí se.
Kontakt:
Pivovar Žumberk
Žumberk 15
374 01 Trhové Sviny
+420 774 232 886
www.pivozumberk.cz
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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:
Pivo 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:
Nakoupit sudové i lahvové pivo je možné přímo v pivovaru.
Návštěva pivovaru:
Komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou piva,
maximální 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
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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:
Pivo 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,
maximální 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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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. 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 a Špejchar Želeč, AUX Café Tábor, Náš
Grunt Tábor, WallClub Sezimovo Ústí.
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
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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
a podniková prodejna v areálu pivovaru - maloobchodní
prodej piva, prodej reklamních předmětů.
Návštěva pivovaru:
Komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou piva,
maximální počet osob ve skupině po dohodě.
Kontakt:
Šumavský pivovar
Steinbrenerova 48/1
385 01 Vimperk
+420 777 189 345
www.sumavskypivovar.cz
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Zámecký Pivovar Blatná

V samé blízkosti blatenského zámku postavil baron František
Hildprandt roku 1812 cukrovar, přestavěný v roce 1885 na
lihovar. Od té doby se traduje výroba jak lihu, tak konečných
výrobků, především ovocných destilátů. Zrekonstruovaný
pivovar navazuje na tradici rodiny Hildprandtů a obnovuje
vaření blatenského piva Kohout.
Vyráběná piva:
Pivo Blatenský Kohout - světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12°.
Kde ochutnat a nakoupit:
Vlastní podniková prodejna s širokou nabídkou sortimentu.
Návštěva pivovaru:
Možnost exkurze s ochutnávkou. Rezervace předem,
minimální počet osob ve skupině 10.
Kontakt:
Liqui B, Zámecký ovocný lihovar Blatná s. r. o.
Plzeňská 315
388 01 Blatná
+ 420 739 459 333
www.liquib.cz
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Zámecký pivovar Český Rudolec

Otevřením minipivovaru 21. března roku 2015 byla obnovena
tradice vaření piva, která byla v Českém Rudolci započata již
roku 1539. Pivovarské varny se nacházejí přímo v restauraci
v budově Zámeckého penzionu. Kvasné tanky a ležácký
sklep s ležáckými tanky jsou v bezprostředně přiléhající
rekonstruované historické budově bývalé kovárny. Pivo nám
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 také možnost koupě stáčeného piva
a pivovarských suvenýrů.
Návštěva pivovaru:
Prohlídky pivovaru s ochutnávkou se provádí pro minimálně 5
a maximálně 15 osob. Prohlídku je nutné si dopředu zamluvit
na emailové adrese info@zamek-ceskyrudolec.cz
Kontakt:
Zámek Český Rudolec
Český Rudolec 75
378 83 Český Rudolec
+420 384 320 320
www.zamek-ceskyrudolec.cz
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Náš tip
Muzeum pivovarnictví Tábor
Ve sklepení pod restaurací Beseda na Žižkové náměstí
v historickém centru města se dozvíte vše o tom, jak se pivo
dělá a jak se pivo vařilo v Táboře. V roce 2017 by zde měl
začít fungovat minipivovar.
www.muzeumpivovarnictvi-tabor.cz

Expozice sladovnictví ve Sladovně v Písku
Celá budova Sladovny sloužila kdysi k výrobě sladu pro
jihočeské pivovary. Dnes je to multifunkční budova s řadou
originálních výstav. Jedna ze stálých expozic se věnuje
sladovnictví. Výhledově je v plánu zřízení minipivovaru.
www.sladovna.cz
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Významné akce:
Mezinárodní pivní festival, Výstaviště České Budějovice,
pravidelně v únoru
www.pivnipecet.cz
Pivní slavnosti Tábor, Hotel Palcát,
pravidelně v březnu
www.pivnislavnostitabor.cz
Slavnosti českých minipivovarů, areál zámecké zahrady
v Borovanech, pravidelně v květnu
www.borovansko.cz
Slavnosti piva, Výstaviště České Budějovice,
pravidelně v červnu
www.vcb.cz
Pivovarská pouť, Pivovar Dudák ve Strakonicích,
pravidelně v červnu
www.strakonice.eu
Pivovarské slavnosti v Protivíně, Pivovar Platan,
pravidelně v červenci
www.pivovar-protivin.cz
Festival piva Prachatice, areál na Parkáně,
pravidelně v červenci
www.prachatice.eu
Tradiční šumavské slavnosti piva, Vimperk,
pravidelně v červenci
www.vimperk.cz
Pivní slavnosti pivovaru Regent, areál pivovaru Bohemia
Regent v Třeboni, pravidelně koncem července
www.pivovar-regent.cz
Blatenské pivní slavnosti, Zimní stadion Blatná,
pravidelně v srpnu
www.mesto-blatna.cz
Zálezské pivní hry, areál koupaliště Zálezly u Čkyně,
pravidelně srpnu
www.pivnihry.cz
SEPTEMBER FEST, Horní Planá,
pravidelně v září
www.horniplana.cz
Slavnosti piva Písek, Palackého sady v Písku,
pravidelně v září
www.pivopisek.cz
Pivní slavnosti Jindřichův Hradec, Tyršův stadion,
pravidelně v září
www.pivnislavnostijh.cz
Milevské pivní slavnosti, Dům kultury Milevsko,
pravidelně v říjnu
www.milevsko-mesto.cz
Festival Gastrofest, Výstaviště České Budějovice,
pravidelně v listopadu
www.vcb.cz

Více informací naleznete na www.jiznicechy.cz
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