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Antošova piva se vyznačují neobvyklou chutí a osobitými ná-
zvy, za kterými se skrývají zajímavé příběhy. Tak například Ra-
rach je slánský lstivý a zákeřný skřítek žijící dodnes v podzemí 
pivovaru. Mimochodem, historické sklepy ze 13. století na-
vštívíte při prohlídce, která je možná po předchozí domluvě. 
Tak pozor, ať vás Rarach neskolí! Čekání na pěnivý mok nebo 
chutnou baštu v Antošově krčmě si můžete zkrátit hraním 
her se speciálně ilustrovanými Antošovými kartami. A pokud 
stále váháte, třeba vás zláká stálá nabídka piv doplňovaná  
až 18 speciály v průběhu celého roku.

Nejen za pivními zážitky se vydejte do Všeradic. Rodiště české 
Marthy Stewartové – Magdalény Dobromily Rettigové – po le-
tech chátrání opět ožívá. Vedle hostince, muzea a minigolfu 
nezapomeňte zavítat také do dvorního pivovaru. Voda, ze které 
se pivo vaří, pochází z podzemního krasového jezera, které na-
pájí místní studnu. A kdo by snad chtěl poznat krásu okolního 
Českého krasu, může v zámeckém dvoře složit hlavu. A pokud 
stále váháte, třeba vás naláká jedna z mnoha pravidelných akcí.

Rarach 10°  |  Antošův ležák  |  Tlustý netopýr 17°

Vinařického 10, Slaný
+420 731 413 711   |   www.pivovarantos.cz

Všeradice 1, Všeradice
+420 606 944 074 | www.vserad.cz

Medvědí město Beroun svou historií představuje jedno 
z  nejstarších míst na českých mapách. Když ho roku 1295 
král Václav II. povýšil na královské město, zároveň tím udě-
lil měšťanům právo várečné a sladovnické. Lahodný mok  
se zde vařil více než 500 let, než ho roku 1978 ukončil minulý 
režim. Avšak ne na dlouho, neboť o dvacet let později se tra-
dice ujali manželé Mayerovi a v budově bývalého cukrovaru 
pivovarnictví v Berouně obnovili. Zajímavostí je, že součástí 
minipivovaru je vlastní sladovna v  nedalekých Suchomas-
tech.

U Cukrovaru 135, Beroun
+420 311 625 239  |  www.berounskymedved.com

2.

Kostnice, chrám sv. Barbory, stříbrné doly, historické domy, stře-
dověká atmosféra, UNESCO. Pokud vám tyto důvody nestačí  
k návštěvě Kutné Hory, máme pro vás tajný tip.  Pivovar založený 
roku 1573 Mikulášem Dačickým z Heslova znovuotevřel své brá-
ny. Roku 2015 zakoupil zdevastovaný areál nový majitel a obnovil 
tak více jak 400letou tradici vaření piva v Kutné Hoře. Abyste 
zažili opravdové a nezapomenutelné pivní hody a ochutnali 
neobvyklé speciality, vypravte se sem ve dnech pivního svátku. 
V prostředí poklidné části Kutné Hory vám lahodný český mok 
zachutná ještě více než kdekoliv jinde. 

Psal se rok 2019 a bývalé řevnické nádraží znovuožilo čilým ru-
chem. Noblesní budova získala nové využití. V rámci projektu 
Corso Řevnice zde vznikl poctivý řemeslný pivovar, jehož veli-
telem se stal Roman Řezáč. Mladý sládek odstartoval svoji pi-
vovarskou kariéru ve finančním oddělení a od dob, kdy doma 
uvařil svou první várku piva v obyčejném zavařovacím hrnci, ušel 
pořádný kus cesty. Dnes tu vzpružení a něco na zub hledají míst-
ní, kolemjdoucí i cyklisté, kterým vyhládlo při sjíždění Českého 
krasu nebo Brd.

Na břehu vodní nádrže Vrchlice se ukrývá gotická tvrz  
ze 14. století. Její novodobé dějiny se začaly psát v  roce 2002, 
kdy se parta přátel rozhodla vdechnout chátrající tvrzi nový ži-
vot. „Rozkaz ten zněl jasně - nesmí spadnout za žádnou cenu.“  
A tak se po desítkách tisíc hodin práce, tvrz znovu zaskvěla ve své 
gotické kráse a otevřela se veřejnosti, která má tak možnost zjis-
tit, jak se žilo ve středověku. Dalším cílem bylo obnovení tradice 
vaření piva v Malešově a záchrana starých pivovarských sklepů.  
I tento „rozkaz“ malešovští nadšenci splnili a vy máte jedinečnou 
možnost zavítat do jejich minipivovaru, který vás nadchne přá-
telskou atmosférou a dá vám důvod se sem znovu vracet.

Malebný velkopopovický pivovar je spjat se jménem barona 
Františka Ringhoffera II., dědice Ringhofferových závodů, které 
se proslavily především výrobou tramvají, železničních vagónů 
a parních zařízení pro pivovary. Nádherná novogotická budova 
pivovaru byla dokončena roku 1874, rok po smrti jejího zaklada-
tele. Jedná se o jediný podnik slavné průmyslové rodiny, který 
funguje na svém místě až do dnešní doby. Kromě každoden-
ních prohlídek můžete absolvovat Kozlovu školu čepování piva,  
po jejímž absolvování obdržíte Kozlův výuční list. Na závěr vaše-
ho výletu vás v pivovaru čeká setkání s oficiálním živým masko-
tem – kozlem Oldou.

V roce 2011 obnovili manželé Tkadlecovi téměř 400letou tradici 
vaření únětického piva. Právě tehdy převzali péči o chátrající 
budovu pivovaru, která sloužila jako sklad mléčných výrobků,  
a pustili se do rozsáhlé rekonstrukce. Dle letopočtu vytesaného 
na pilíři v bývalém sladovním humnu, byla budova pivovaru prav-
děpodobně postavena v roce 1710. Dnes se v těchto prostorách 
nachází Pivovarský výčep, kde můžete zahnat žízeň nefiltrova-
nou desítkou nebo se zasytit nějakou specialitou z  pivovarské 
kuchyně. Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě.

Na hladině řeky Sázavy se zrcadlí půvabná budova jednoho 
z nejstarších českých pivovarů, jehož založení se datuje k  roku 
1457. Největšího rozkvětu doznal pivovar na počátku 20. století 
za správy rakouského císaře Karla I. Již tenkrát se v Kácově vařilo 
pivo pod značkou Hubertus. Devastaci budovy, způsobené uza-
vřením pivovaru po 2. světové válce, zabránil až současný majitel, 
který budovu zakoupil v  roce 2001 a navázal na tradici kácov-
ského pivovarnictví. Hubertus se tak stal oblíbenou zastávkou 
vodáků i milovníků poctivého českého piva.

Bronzová 10°  |  Stříbrná 11°  |  Zlatá 12°

Řevnická 11 India Pale Lager | Řevnická 10 | Řevnická 6 Infra 
Neipa

Desítka výčepní 10°  |  American Pale Ale  |  Indian Pale Ale

Brdonoš 10°  |  Podleský ležák 12°  |  Mikeš 13° 

Kozel Světlý  |  Kozel 11  |  Kozel Černý  |  Mistrův ležák
Mikeš 10°  |  Valda 12°  |  Baba Jaga 13°  |  Dorota 15° 

Únětické pivo 10°  |  Únětické pivo 10,7°  |  Únětické pivo 12°

Hubertus 10°  |  Hubertus 12°  |  L. P. 1457  |  Tři sestry

U Lorence 11, Kutná Hora – Šipší
+420 724 412 978 |  www.pivokutnahora.cz

Pod Lipami 71, Řevnice
+420 702 265 782 | www.pivovar-revnice.cz

Malešov 56, Malešov
+420 777 352 990 |  www.pivovarmalesov.cz

Ringhofferova 1, Velké Popovice
+420 323 683 425  |  www.kozel.cz

Rýznerova 19, Únětice 
+420 773 767 868  |  www.unetickypivovar.cz

V Podskalí 6, Kácov
+420 327 324 693 |  www.pivovarkacov.cz

5.

Pivo má blahodárné účinky na tělo i duši. Přesvědčte  
se o tom v rodinném Olivově pivovaru v  Dolních Břežanech. 
Pivovar s restaurací, penzionem a pivními lázněmi byl s  láskou 
vybudován v  roce 2015 panem Olivou a jeho rodinou. Přijeďte 
si odpočinout v pivní koupeli s  teplotou 36°C či se nechte roz-
mazlovat při relaxační masáži. Pivovar se dnes nachází v budově 
bývalé zámecké konírny v centru obce, jejíž historická architek-
tura kontrastuje s moderním laserovým centrem HiLASE v sou-
sedství.

Dolnobřežanská 10°  |  Metuzalém  |  Kníže Václav

Za Radnicí 739, Dolní Břežany
+420 241 403 697 | www.olivuvpivovar.cz
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Původně šlechtický pivovar ze 16. století zakoupil roku 1583 
císař Rudolf II. a připojil ho ke křivoklátskému panství. Pi-
vovar tak získal titul jediného královského pivovaru v  čes-
kých zemích, který dodával pivo pro Pražský hrad. Pivo se 
v Krušovicích vaří bez přestávky již více než 430 let a čepuje  
se téměř po celé České republice. Krušovická piva se pyšní 
chráněným zeměpisným označením České pivo.

Když se roku 2007 vydali manželé Prouzovi na romantický výlet 
na Kokořínsko, netušili, že se jejich život obrátí naruby. V obci 
Lobeč se zamilovali do chátrající budovy parostrojního pivovaru 
z konce 16. století. Postupně opustili svůj dosavadní život v Pra-
ze a dali se do rozsáhlé rekonstrukce této technické památky.  
V roce 2015 otevřeli brány pivovaru veřejnosti  a obnovili 500letou 
historii vaření piva v Lobči. Během prohlídky, kdy vás provede 
pan Prouza osobně, se dozvíte něco o historii pivovaru, o vaření 
piva, ale i o tom, že když si půjdete za svými sny, můžete jich 
dosáhnout. Stavba byla na podzim roku 2015 oceněna prestižní 
památkářskou cenou Patrimonium pro futuro. Dnes se zde vaří 
na 14 druhů piv, z nichž jedno se umístilo v Encyklopedii World’s 
Best Beers 2017.

Jedním z nejmladších přírůstků ve středních Čechách je minipi-
vovar Na Vývoji otevřený v roce 2018. Naleznete ho ve stejnojmen-
ném areálu, který vznikl rekonstrukcí bývalé továrny na balící 
stroje. V  industriálních prostorách se pod dohledem blanických 
rytířů vaří 5 druhů piv, které můžete ochutnat v restauraci nebo  
si je odnést domů. Kromě restaurace doporučujeme využít služeb 
hotelu či sportovních aktivit. 

Jsme zpět v  Ladově kraji, tentokrát naposledy. Poslední a nej-
mladší pivovar v tomto pohádkovém kraji naleznete v Říčanech 
u Prahy. Za jeho vznikem stojí rodina Kantorových, která pivovar 
vybudovala na místě bývalého statku. Svoji návštěvu můžete 
spojit s obhlídkou zdejší zříceniny jednoho z nejstarších českých 
hradů, s  prohlídkou muzea nebo se můžete v  parných dnech 
osvěžit u přírodního koupaliště Jureček.

Lobeč 34, Lobeč
+420 777 314 716  |  www.lobec.cz

Havlíčkova 1135, Vlašim
+420 601 376 912  |   www.navyvoji.cz

Olivova 23, Říčany
+420 728 688 288   |   www.ricanskypivovar.cz
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Pokud jste již viděli dost pivovarských varen s  měděnými 
kotli a „vykachličkovanými“ místnostmi, vydejte se do Čer-
nokosteleckého pivováru, kde vás uvítá parta nadšenců, 
která chátrající pivovar zakoupila a vytvořila v něm jedineč-
né pivovarské muzeum. Ukáží vám technologické vybavení  
ze 30. let minulého století, jediný dochovaný funkční sprcho-
vý aparát v ČR, parní stroj, bednářskou dílnu, historický žen-
tour a další vymoženosti z dob našich pradědečků. Rovněž 
můžete zavítat na jednu z tradičních akcí, kde vás seznámí  
s poctivým pivovarnickým řemeslem.

Dešťovka - výčepní 10° (Dešťoffka) | Vycpaná vydra 12° 
| Černá svině 13°

Českobrodská 17, Kostelec nad Černými lesy
+420 736 623 290 |  www.pivovarkostelec.cz

3.

Nápad na založení prvního mělnického minipivovaru se zrodil  
v hlavě dvou přátel, Petra a Martina. V roce 2012 otevřeli Beer bar 
Němý Medvěd, který s oblibou nazývají brlohem. Zpočátku hos-
tům nabízeli konkurenční piva, nicméně od roku 2015 doplnili 
nabídku o vlastní produkty. Ochutnat tak můžete nejen místní 
vyhlášené burgery, ale i třeba jeden ze čtyř pivních originálů, 
jimž dává tvrdá mělnická voda unikátní charakter. Doporučuje-
me zajistit si rezervaci. 

náměstí Míru 27, Mělník
+420 773 898 122   |   www.nemymedved.cz

6.

Výsada vařit pivo v dobách dávno minulých nepatřila pouze krá-
lovským městům a měšťanským domům, ale také klášterům, 
jako tomu bylo v tomto případě. Název pivovaru je spjat s řádem 
cisterciáků, kteří zde založili klášter již ve 12. století. Avšak první 
pivo bylo uvařeno až roku 1570. O tři století později patřil pivovar 
Klášter k největším pivovarům v českých zemích. V roce 2020 
došlo k uzavření pivovaru a přesunutí výroby, pivo však můžete 
ochutnat právě v restauraci, která  se v osmnáctimetrové hloub-
ce pod pivovarem nachází. 

Klášter Světlé výčepní  |  Klášter Ležák  |  Klášter Premium

Klášter Hradiště nad Jizerou 16
+420 326 734 132  |   www.pivo-klaster.cz

11.

1.

7.

ADRESA 

KONTAKT

Turistické informační centrum  

Středočeské centrály cestovního ruchu

Husova 156/21

Praha 1 – Staré Město

Tel.: +420 222 288 911

E-mail: info@sccr.cz

@DestinaceStredniCechy

@VisitCentralBohemia

www.strednicechy.cz

Vydavatel:

© Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, Praha 1

Praha 11/2021   |   5. vydání   |   Neprodejné

„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala“, neslo se dvorem nym-
burského pivovaru. Ačkoliv film Postřižiny byl natáčen v  Da-
čickém pivovaru, knižní originál se odehrával v  Pivovaru Nym-
burk, kde své dětství trávil spisovatel Bohumil Hrabal. Vydejte  
se s námi po stopách českého spisovatele, nechte se inspirovat 
atmosférou zdejšího pivovaru a třeba i opít chutí Postřižinského 
piva při exkurzi. Pro zodpovědné řidiče je v nabídce pivovaru ne-
alkoholické pivo s výstižným názvem Střízlík.

Pepinova 10°  |  Tmavý ležák 11°  |  Barbar 13°  |  Bogan 13°

Lobeč Tripel – zařazeno v encykl. World’s Best Beers 2017

Summer Ale  |  Indian Pale Ale  |  Polotmavý speciál 13°

Pražská 581, Nymburk
+420 325 517 200 |  www.postriziny.cz

13.

Po celodenním toulání po  Brdské vrchovině jistě oceníte 
místo, kde dobijete energii. Takovým je minipivovar Podlesí  
ve stejnojmenné vísce v podhůří Brd. Své pivo i pokrmy připra-
vují s  láskou a každý pocestný se zde bude cítit vítaným hos-
tem. Pro řidiče máme rovněž dobrou zprávu, všechna podleská 
piva si můžete zakoupit v  lahvích a odvézt domů. Pokud však 
podlehnete svodům a vůni místního piva, k  dispozici je vám  
10 pokojů ve vrchním patře. Zajímá-li vás, jak se podleská piva 
vyrábějí, domluvte si prohlídku a zpestřete si tak návštěvu Podlesí.

14.

Náves jako z  Ladových obrázků. Tak vypadá centrum vesničky 
Kytín na úpatí Brdských Hřebenů. K rybníku a kostelu Nanebe-
vzetí Panny Marie přibyla roku 2017 nová dominanta – pivovar 
s restaurací, kde zažene hlad každý pocestný a svlaží hrdlo všich-
ni milovníci zlatavého moku. V jídelním lístku naleznete to nej-
lepší z kuchařek našich babiček. Všechny s láskou připravované 
pokrmy respektují sezónní a lokální nabídku surovin. Tak nevá-
hejte a přijeďte utišit hlad a ochutnat třeba nakuřovaný Kytínský 
doutnák.

Kytínská 10°  |  Kytínská 11°  |  Kytínská 12°

Kytín 205, Kytín
+420 606 064 927 |  www.pivovarkytin.cz

12.

Podlesí 139, Podlesí
+420 326 531 949   |   www.pivovarpodlesi.cz

exkurze restaurace ubytování

Královský ležák | Královské černé |  11 Mušketýr  |  
Desítka originální

Cyklopivo 8°  |  Klepáček 14°  |  Grizzly 18°

U Pivovaru 1, Krušovice
+420 548 134 134 |  www.krusovice.cz

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu
Na čepu

Na čepu
Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

Na čepu

2020 MAX 12° | Bartoloměj 13° | Magdalena 13°

Na čepu

Vopičák 10°  |  Medvěd z Vídně 11°  |  Brtník 12°  |  Kňour 12°

Na čepu

Antošův rukodělný pivovar

Berounský medvěd 

Černokostelecký pivovár  

Královský pivovar Krušovice   

Olivův pivovar  

Pivovar Všerad

Minipivovar Němý Medvěd   

Měšťanský pivovar Kutná Hora    

Parostrojní pivovar Lobeč    

Pivovar Hubertus Kácov    

Pivovar Klášter    

Pivovar Kytín    Pivovar Řevnice

Pivovar Velké Popovice

Pivovar Podlesí 

Přátelský pivovar Malešov

Říčanský pivovar

Únětický pivovar

Pivovar Nymburk

Pivovar Na Vývoji

Na čepu

MAPA
 PIVOVARŮ


