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

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

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

Browar Říčanský

Browar Černokostelecký pivovár

Browar mieszczański w Kutné Hoře

Miasto niedźwiedzi Beroun – jego historia to zarazem 
historia jednego z najstarszych miejsc na mapie Czech. W 
1295 roku król Wacław II lokował je na miasto królewskie, tym 
samym przyznając jego mieszczanom prawo warzenia piwa 
i produkcji słodu. Delikatny trunek warzono tu od ponad 
500 lat, do czasu gdy tradycję tę przerwał miniony ustrój 
w 1978 roku. Jednak nie na długo, ponieważ dwadzieścia 
lat później tradycję browarniczą przejęli małżonkowie 
Mayer odnawiając i przywracając ją w budynkach dawnej 
cukrowni. Ciekawostką jest, że częścią minibrowaru jest 
własna słodownia w pobliskich Suchomastech.

Ossuarium, kościół św. Barbary, kopalnie srebra, zabytkowe 
domy, średniowieczna atmosfera, UNESCO. Jeśli te powody 
nie wystarczą Ci do odwiedzenia Kutné Hory, mamy dla 
Ciebie poufną wskazówkę. Browar, założony w 1573 roku przez 
Mikuláša Dačického z Heslova, ponownie otworzył bramy. W 
2015 roku zdewastowany lokal kupił nowy właściciel i odnowił 
w ten sposób ponad 400 letnią tradycję warzenia piwa w 
Kutné Hoře. Aby przeżyć prawdziwe i niezapomniane biesiady 
piwne i skosztować niezwykłych specjałów, warto wyruszyć do 
Kutné Hory w dniach święta piwa. W spokojnej okolicy Kutné 
Hory pyszny czeski trunek będzie smakował jeszcze lepiej niż 
gdziekolwiek indziej.

Pomysł utworzenia pierwszego minibrowaru w Mielniku powstał 
w głowie dwóch przyjaciół, Piotra i Marcina. W 2012 roku otworzyli 
Beer bar Němý Medvěd, który lubią nazywać niedźwiedzim 
barłogiem. Początkowo oferowali gościom konkurencyjne piwa, 
ale od 2015 roku ofertę rozszerzyli o własne produkty. Dzięki temu 
można zdegustować jedno z czterech tutejszych oryginalnych 
piw. Ponadto warto skosztować znakomitych burgerów, które z 
pasją przygotowują w barłogu i popić jednym z niedźwiedzich 
piw. Zaleca się uprzednią rezerwację.

Do Všeradic warto się wybrać nie tylko na pyszne piwo. Miejsce 
urodzenia Magdaleny Dobromily Rettigovej – czeskiej Marthy 
Stewart – po latach popadania w ruinę ponownie ożywa. Na 
terenie dawnego zespołu dworskiego znajduje się zajazd, 
muzeum, pole do gry w minigolfa i oczywiście miejscowy 
browar. Woda, z której warzy się piwo, pochodzi z podziemnego 
jeziora krasowego, które zasila miejscową studnię. Ci z Państwa, 
którzy chcieliby poznać piękno regionu Czeskiego Krasu, mogą 
przenocować w dworskim pensjonacie. Niezdecydowanych 
może zachęcić jedno z wielu regularnie organizowanych tu 
wydarzeń.

Na brzegu zbiornika wodnego Vrchlice znajduje się gotycka 
twierdza z XIV wieku. Jej nowoczesna historia rozpoczęła się w 
2002 roku, kiedy to grupa przyjaciół postanowiła tchnąć nowe 
życie w zniszczoną twierdzę. „Zadanie było jasne – za żadną 
cenę nie może runąć.“ Tak więc, po dziesiątkach tysięcy godzin 
pracy twierdza rozbłysła gotyckim pięknem i otworzyła się dla 
odwiedzających, którzy mają okazję dowiedzieć się, jak żyło się 
w średniowieczu. Kolejnym celem było przywrócenie tradycji 
warzenia piwa w Malešově i uratowanie starych piwnic browaru. 
To „zadanie“ również spełnili malešovscy pasjonaci, dzięki którym 
masz wyjątkową możliwość zawitać do ich minibrowaru, który 
zachwyca przyjazną atmosferą i daje powody do powracania.

Piwa Antoša wyróżniają się niezwykłym smakiem i 
charakterystycznymi nazwami, pod którymi są ukryte 
ciekawe historie. Na przykład Rarach to chytry i podstępny 
skrzat ze Slán żyjący stale w podziemiach browaru. 
Mimochodem, zabytkowe piwnice z XIII wieku można 
zwiedzić po uprzedniej rezerwacji. Także uwaga, aby Cię 
Rarach nie pognębił! Czekanie na pienisty napój lub smaczne 
jadło w Karczmie Antoša można sobie skrócić grając gry 
specjalnymi, ilustrowanymi kartami Antoša.
A jeśli nadal się wahasz, może skusisz się na stałą ofertę
piw uzupełnianą kolekcją nawet 18 specjałów w trakcie 
całego roku.

Minibrowar Němý Medvěd

2.5.

Browar Klášter 11.

Browar Podlesí

Przyjazny browar Malešov
Rarach 10°  |  Trotl 12°  |  NENE 14°  |  Tlustý netopýr 17°

Cyklopivo 8°  |  Klepáček 14°  |  Grizzly 18°

Královský ležák  |  11 Mušketýr  |  Desítka originální

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

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

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

Był rok 2019, gdy dawny dworzec kolejowy w Řevnicach 
ponownie zatętnił życiem. Elegancki budynek zyskał nowe 
zastosowanie. W ramach projektu Corso Řevnice powstał tu 
browar rzemieślniczy, którego szefem został Roman Řezáč. 
Młody piwowar rozpoczął swoją karierę browarniczą od pracy 
w dziale finansowym i przebył długą drogę, odkąd uwarzył 
swoje pierwsze piwo w zwykłym garnku do zagotowywania 
przetworów. Dziś na kufel orzeźwiającego napoju i przekąskę 
zaglądają tu miejscowi, turyści i rowerzyści, którzy zgłodnieli 
podczas wycieczek po Czeskim Krasie i regionie Brd.

Malowniczy browar Velké Popovice jest połączony z imieniem 
barona Františka Ringhoffera II, spadkobiercy fabryk Ringhoffer, 
które zasłynęły głównie z produkcji tramwajów, wagonów 
kolejowych i urządzeń parowych dla browarów. Piękny 
neogotycki budynek browaru został dokończony w 1874 roku, rok 
po śmierci założyciela. Jest to jedyne przedsiębiorstwo sławnej 
przemysłowej rodziny, które działa na tym samym miejscu 
do dzisiaj. Oprócz codziennych wycieczek można również 
skorzystać z Koźlej szkoły nalewania piwa, po której ukończeniu 
otrzymasz Koźli certyfikat zawodowy. Na zakończenie wycieczki 
do browaru spotkasz się z jego oficjalną maskotką – kozłem 
Oldou.

W 2011 roku małżeństwo Tkadlec odnowili niemal 400-letnią 
tradycję warzenia piwa w Úněticích. Właśnie wtedy przejęli 
opiekę nad zrujnowanym budynkiem browaru, który służył 
jako magazyn produktów mleczarskich i rozpoczęli gruntowną 
renowację. Zgodnie z datą wyrzeźbioną na filarze w dawnym 
klepisku budynek browaru powstał prawdopodobnie w 1710 
roku. Dziś w tych pomieszczeniach znajduje się wyszynk 
browaru, w którym można zaspokoić pragnienie niefiltrowaną 
dziesiątką lub przegonić głód jakąś specjalnością z kuchni 
browarniczej. Zwiedzanie browaru jest możliwe po uprzedniej 
rezerwacji.

W lustrze rzeki Sázava odbija się uroczy budynek jednego 
z najstarszych czeskich browarów, którego założenie jest 
datowane na 1457 rok. Okres największego rozkwitu browar 
przeżył na początku XX wieku pod rządami cesarza Karola I.
Już wtedy w Kácově było warzone piwo pod marką Hubertus. 
Budynek uchronił przed dewastacją, spowodowaną 
zamknięciem browaru po II wojnie światowej, dopiero 
obecny właściciel, który kupił go w 2001 roku i nawiązał do 
tradycji browarnictwa w Kácově. Hubertus stał się dzięki 
temu popularnym przystankiem dla kajakarzy i miłośników 
poczciwego czeskiego piwa.

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

Malešov 56, Malešov
+420 773 604 181 |  www.pivovarmalesov.cz

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

Rýznerova 19, Únětice
+420 220 515 687  |  www.unetickypivovar.cz

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

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

Piwo ma korzystny wpływ na ciało i duszę. Możesz się
o tym przekonać w rodzinnym browarze Olivy w Dolních 
Břežanech. Browar z restauracją, pensjonatem i piwnym spa 
został wybudowany z pasją w 2015 roku przez pana Olivę i 
jego rodzinę. Zapraszamy do odpoczynku w kąpieli piwnej 
w temperaturze 36°C lub do masażu relaksacyjnego. Browar 
znajduje się obecnie w obiekcie dawnych stajni zamkowych 
w centrum miejscowości, której zabytkowa architektura 
kontrastuje z nowoczesnym centrum laserowym HiLASE
w sąsiedztwie.

Za Radnicí 739, Dolní Břežany
+420 241 403 697 | www.olivuvpivovar.cz

Jedną z najmłodszych ratolośli w Czechach Środkowych jest 
minibrowar Na Vývoji, otwarty w 2018 roku. Można go znaleźć w 
obiekcie o tej samej nazwie, który powstał w wyniku przebudowy 
dawnej fabryki maszyn do pakowania.
W przemysłowych pomieszczeniach pod okiem blanickich 
rycerzy warzonych jest 5 rodzajów piw, które można zdegustować 
w restauracji lub zabrać do domu. Oprócz restauracji polecamy 
również skorzystanie z usług hotelu lub oferty uprawiania 
sportów.

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

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

Klášter Hradiště nad Jizerou 16
+420 800 987 789    |   www.pivo-klaster.cz

Pražská 581, Nymburk
+420 325 517 201  |  www.postriziny.cz

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

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

Zwiedzanie Restauracje Zakwaterowanie

U Pivovaru 1, Krušovice
+420 737 224 087 |  www.krusovice.cz

Jeśli już widziałeś wystarczająco dużo warzelni z 
miedzianymi kotłami i pomieszczeniami z „kafelkami“, 
wybierz się do browaru Černokosteleckého, gdzie przywita 
Cię ekipa entuzjastów, którzy kupili zniszczony browar i 
stworzyli w nim wyjątkowe Muzeum browarnictwa. Pokażą 
Ci urządzenia technologiczne z lat 30-tych ubiegłego wieku, 
jedyny zachowany funkcjonalny aparat prysznicowy w RCz, 
maszynę parową, warsztat bednarzy, zabytkowy kierat i 
inne udogodnienia z czasów naszych pradziadków. Można 
także odwiedzić jedną z tradycyjnych imprez, podczas której 
zapoznasz się z rzetelnym rzemiosłem browarniczym.

Powróciliśmy do Kraju Lady, tym razem jednak po raz ostatni. 
Ostatni i najmłodszy browar w tym bajkowym regionie można 
znaleźć w Říčanech pod Pragą. U jego zrodu była rodzina Kantor, 
która wybudowała browar na miejscu dawnego gospodarstwa 
rolnego. Wizytę tu można połączyć ze zwiedzaniem ruin jednego 
z najstarszych czeskich zamków, zwiedzaniem muzeum a w 
upalne dni można się schłodzić
w naturalnym kąpielisku Jureček.

Vycpaná vydra 12°  |  Černá svině 13°  |   Dešťoffka 10°

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

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

Bronzová 10°  |  Stříbrná 11°  |  Zlatá 12°

1. Browar rzemieślniczy Antoš

Browar Berounský medvěd2.

3.

4.

Dolnobřežanská 10°  |  Metuzalém  |  Kníže Václav

8. Browar Olivův pivovar  

2020 MAX 12° | Bartoloměj 13° | Magdalena 13° 
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Lobeč Tripel – Umieszczone w encyklopedii World’s Best Beers 2017
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We wyszynku

Browar Hubertus Kácov10.
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MAPY BROWARY

Majdan jak z ilustracji Lady. Tak wygląda centrum wioski Kytín 
u podnóża Grzebienia Brd. Do stawu i kościoła Wniebowzięcia 
Maryi Panny w 2017 roku przybyła nowa dominanta – browar
z restauracją, w której naje się nawet najgłodniejszy podróżnik,
a wszyscy miłośnicy złotego trunku ugaszą pragnienie.
W karcie dań znajdziesz najlepsze dania z książek kucharskich 
naszych babć. Wszystkie z sercem przygotowywane dania 
są przyrządzane z respektem dla sezonowych i lokalnych 
surowców. Zapraszamy do zaspokojenia głodu i skosztowania 
na przykład piwa dymionego Kytínský doutnák.

Dawny szlachecki browar z XVI wieku kupił w 1583 roku cesarz 
Rudolf II i przyłączył go do włości křivoklátskich. Browar 
dzięki temu zyskał tytuł jedynego królewskiego browaru na 
ziemiach czeskich, który dostarczał piwo na Zamek Praski. 
Piwo w Krušovicích jest warzone bez przerwy już ponad 430 
lat i serwowane niemal w całej Republice Czeskiej. Piwa z 
Krušovic posiadają chronioną nazwę pochodzenia Czeskie 
piwo. 

W dawnych czasach przywilej warzenia piwa nadawany  był nie 
tylko miastom królewskim i domom mieszczańskim, ale także 
klasztorom. I tak właśnie było w tym przypadku. Nazwa browaru 
związana jest z zakonem cystersów, którzy w XII wieku założyli tu 
klasztor. Jednak pierwsze piwo uwarzono w nim dopiero w 1570 
roku. Trzy wieki później browar Klášter należał do największych 
na ziemiach czeskich. W 2020 roku browar został zamknięty, 
a produkcję przeniesiono, piwa można jednak skosztować w 
restauracji, która znajduje się na głębokości osiemnastu metrów 
pod dawnym browarem.

„Nudzisz się? Kup sobie szopa“, niosło się po dziedzińcu 
nymburskiego browaru. Chociaż film Postrzyżyny został 
nakręcony w browarze Dačice, akcja książki odgrywała się w 
Browarze Nymburk, w którym pisarz Bohumil Hrabal spędził 
dzieciństwo. Wybierz się śladami czeskiego pisarza, inspiruj się 
atmosferą tutejszego browaru i poczuj smak Postřižinského 
piwa podczas zwiedzania browaru. Dla odpowiedzialnych 
kierowców browar oferuje piwo bez alkoholu o trafnej
nazwie (Trzeźwuś) Střízlík.

Po całym dniu wędrówki po Pogórzu Brdy z pewnością docenisz 
miejsce, w którym doładujesz energię. Takim miejscem jest 
minibrowar Podlesí w wiosce o tej samej nazwie u podnóża 
Brd. Piwo i jedzenie przygotowują z pasją, a każdy podróżnik 
poczuje się tu mile widziany. Dla kierowców też mamy dobrą 
wiadomość, wszystkie tutejsze piwa można dostać w butelkach 
i zabrać je do domu. Jeśli jednak ulegniesz pokusie i aromatowi 
miejscowego piwa, do dyspozycji na piętrze jest 10 pokojów do 
przenocowania. Jeśli interesuje Cię, jak powstają piwa z Podlesí, 
możesz zamówić urozmaicające pobyt zwiedzanie.

Gdy w 2007 roku małżeństwo Prouza wybrało się na 
romantyczną wycieczkę na Kokořínsko, nie mieli pojęcia, że 
ich życie zmieni się o 180°. W miejscowości Lobeč zakochali 
się w zniszczonym budynku browaru parowego z końca XVI 
wieku. Stopniowo porzucili swoje poprzedni życie w Pradze i 
rozpoczęli rozległy remont tego zabytku techniki. W 2015 roku 
otworzyli bramy browaru dla zainteresowanych i wznowili 
500-letnią tradycję warzenia piwa w Lobči. Podczas wycieczki, 
w której pan Prouza poprowadzi Cię osobiście, dowiesz się o 
historii browaru, warzenia piwa ale też o tym, że gdy podążasz za 
marzeniami, mogą się one spełnić. Budynek jesienią 2015 roku 
został wyróżniony prestiżową nagrodą Patrimonium pro futuro. 
Obecnie warzonych jest tutaj 14 rodzajów piw, z których jedno 
znalazło się w Encyklopedii World’s Best Beers 2017.
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