Hanácká trasa

Minipivovary
východní Moravy
1. selský pivovárek, Kroměříž

Pivovar | Čokoládovna | Hotel | Restaurace

Sortiment piv: Základem nabídky je
12% ležák Sedlák
a 11% Sedláček,
speciály vč. irských, amerických
či bavorských typů
piva.
Služby:Nemá
vlastní restauraci,
ale má letní zahrádku a vyhlídkovou
terasu u pivovaru,
kde se nabízí lahvové i točené pivo. Komentovaná prohlídka pivovaru
a degustace aktuálně navařených piv pro skupiny
8–20 osob, po předchozí telefonické objednávce,
a to i během víkendu. Pivo dodává do obchodů a restaurací v Kroměříži, Olomouci, Brně a Zlíně.

Karpatská trasa

Kontakt: avlíčkova 4252/130, 767 01 Kroměříž
Tomáš Váňa, tel.: +420 776 465 304
e-mail: 1selskypivovarek@gmail.com
www.selsky-pivovarek.cz

Jarošovský pivovar, Jarošov
Sortiment piv: Nefiltrovaná
a nepasterovaná piva typu
„Pilsner“: Ležák 12%, Šohaj
14%, Jura 11% a Desítka 10%.
Pivní speciály včetně svrchně
kvašených piv (APA a IPA).
Služby: Oslavy a firemní
večírky v pivovarské Šalandě. Exkurze vč. degustace,
min. skupina 5 osob, nutno dohodnout předem. Pivo
koupíte v podnikové prodejně a v obchodech v okolí
Uherského Hradiště i Zlína. Na čepu je v cca 25
restauracích, převážně na Slovácku.
Kontakt: Pivovarská 303, 686 01
Uh. Hradiště–Jarošov
tel.: +420 608 136 482
e-mail: info@jarosovskypivovar.cz
www.jarosovskypivovar.cz

Topolský pivovar, Topolná

Zlínská trasa

Sortiment piv:
Topolské výčepní pivo,
Topolský polotmavý
ležák, Topolský světlý
extra chmelený ležák
+ sezónní sortiment,

Valašská trasa

Pivovar Černý Orel, Kroměříž

Pivovar Chmelnice, Napajedla
Sortiment piv: Chmelnická
polotmavá 11% a Chmelnická světlá 12% – Chmelničák.
Piva plzeňského typu jsou
vyráběna tradičním způsobem.
Služby: Stylová restaurace
s kvalitní gastronomií, sál
pro společenské a firemní akce, jednací salonek.
V létě venkovní zahrádka. V objektu bude od léta
2018 možnost ubytování (20 lůžek ve DBL pokojích,
svatební apartmá).
Kontakt: Palackého 115, 763 61 Napajedla
e-mail: kuchyn@pivovarchmelnice.cz
www.pivovarchmelnice.cz
pivovarchmelnice

Pivovar Valášek,
Vsetín

Sortiment piv: 8 druhů,
hlavní nabídka 11% Vsacan
(originální receptura),
kvasnicová piva a některé
speciály jsou nositeli ocenění z degustačních soutěží.
Služby: Minipivovar má
vlastní restauraci s širokou nabídkou jídel, ubytování
pro 14 osob v penzionu (5 DBL pokojů, 4L apartmán).
Vlastní parkoviště pro hosty. Poloha nedaleko centra
Vsetína.
Kontakt: Dolní Jasenka 190, 755 01 Vsetín
tel.: +420 605 565 921
e-mail: provozni@minipivovar.com
www.minipivovar.com

Karlovský minipivovar
Pod Pralesem, Velké Karlovice
Sortiment piv: 10 druhů podle období, nejčastěji
11% Šibal polotmavé a 11% SKŘÍTEK světlý. Kromě
klasických ležáků vaří také speciální piva jako ALE či
pšeničné pivo.
Služby: Minipivovar Pod Pralesem je součástí
komplexu, který zahrnuje ubytování v apartmánech

Sortiment piv:
11% světlé, 12% polotmavé, v nabídce je
sezonně v průměru
5 druhů piva, včetně
několika speciálních,
např. 17° Dunkel Bock.
Pivovar získal několik
ocenění Pivních pečetí,
Pivo České republiky,
Jarní cena českých
sládků a další.

Pivovar Maxmilián, Kroměříž
Sortiment piv: Nefiltrovaná piva 10%, 11%, 12%, 13%
na Vánoce 14% (i v zimních měsících), i svrchně kvašená
piva (IPA, APA).
Služby: Pivovar je situován v průmyslovém areálu
na okraji města, v centru Kroměříže provozuje restauraci
Maxmilián v ulici U Mincovny. Kvalitní gastronomie.
Možnost exkurzí do pivovaru pro skupinu 5–20 osob
po předchozí domluvě.
Kontakt: Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 500 573, +420 797 990 600
e-mail: obchod@pivomaxmilian.cz
www.pivomaxmilian.cz • www.restauracemaxmilian.cz

Služby: Pivovar je situován v centru Kroměříže na Velkém náměstí. Ve stejném objektu je restaurace, pivní
bar, penzion, hotel, výrobna čokolády a pralinek, připravují se také wellness služby. Součástí většiny ubytovacích balíčků je exkurze do pivovaru či čokoládovny, tu
lze domluvit pro malé skupiny individuálně.

Záhlinický pivovar, Záhlinice
Sortiment piv: Hospodář, 11% světlé, Hanák 12%
světlé, Procházka, 11% Vídeňský ležák, Sváteční 13%
polotmavý ležák. Dvě piva byla v r. 2017 oceněna Zlatou
pivní pečetí, jsou vyráběna výlučně z regionálních
surovin.
Služby: Navazuje na tradici původního akciového pivovaru.
Je umístěn v rozsáhlém areálu humnové sladovny, která
zásobuje sladem řadu pivovarů. Organizuje akce pro milovníky piva i rodiny s dětmi. Areál leží u železniční stanice
Záhlinice na trase cyklostezky spojující Kroměříž s Otrokovicemi a Zlínem. Pivo je k dostání přímo v pivovaru.
Kontakt: 768 24 Záhlinice 67
tel.: +420 773 632 727
e-mail: pivovar@zahlinickypivovar.cz
www.zahlinickypivovar.cz

Kontakt: Velké náměstí 24, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 332 769
e-mail: recepce@cerny-orel.eu • www.cerny-orel.eu
převážně svrchně kvašených speciálů (APA,IPA,
American Stout, Pšeničné, Märzen,...)
Služby: Provoz restaurace, ubytování v penzionu
(11 pokojů), prodej piva v KEG sudech a ve skleněných
lahvích 0,75l. Exkurze po předchozí domluvě.
Kontakt: Topolná 224,
PSČ 687 11, tel.:732 934 210;
e-mail: sladek@topolskypivovar.cz,
www.topolskypivovar.cz

Pivovar Janáček, Uherský Brod
Sortiment piv: 10% Perun,
11% Patriot, 11% polotmavý
ležák Kounic, 12% Prémium
Služby: Pivovar Uherský Brod
je jediný velký průmyslový
pivovar ve Zlínském kraji.
Pivovar pronajímá prodejnu,
kde nabízí své produkty.
Na historické varně organizuje
na objednávku posezení,
případně ochutnávky piva v rámci exkurzí.

Pivovar Slavičín-Hrádek
Sortiment piv: 10% Rejtín – světlé výčepní,
11% Karpat – světlý ležák, 12% Horehleď – světlý ležák,
12% Lambert – polotmavý ležák, 13% Ocelot – světlý
speciál, 13 % Vánoční tmavý speciál, 14% Mladotic –
světlý speciál.
Služby: Možnost exkurze až pro 50 osob. Minipivovar
zásobuje cca 60 restaurací a pivnic ve Slavičíně a v okolí (Valašsko, Haná a Slovácko), ale také v Brně, Jihlavě,
Praze a Plzni.
Kontakt: Družstevní I 195,
763 21 Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze
tel.: +420 603 503 148
e-mail: info@pivovar-hradek.cz
www.pivovar-hradek.cz

Pivovar Bylnice, Brumov-Bylnice
Sortiment piv: Piva nefiltrovaná, nepasterizovaná.
Spodně kvašený světlý a polotmavý ležák, výčepní světlé. Svrchně kvašené speciály IPA, letní ALE.
Služby: Pivo se čepuje
v hospodě na místním
fotbalovém hřišti v Bylnici.
Lze domluvit individuálně
prohlídku výroby. Pivo
lze koupit v sudech KEG
nebo v 1litrových PET
lahvích.
Kontakt: Mýto 44,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: +420 777 571 719
e-mail: robert.sudicky@tiscali.cz
www.pivovarbylnice.cz

Kontakt: Neradice 369, 688 16 Uherský Brod
tel.: +420 739 201 630
e-mail: info@pivovarub.cz
www.pivovar-uherskybrod.cz

Harley Pub, Otrokovice
Sortiment piv:
8 druhů, např.: světlá
piva Topper 10%,
Scat 11%, Shovel
12%, polotmavé
Panhead 11%, tmavé
King 13%.
Služby: Stylová
pivnice a restaurace se specialitami české i mezinárodní
kuchyně, penzion s 18 lůžky. Ojedinělé Muzeum Harley
Davidson s největší sbírkou v Evropě. Možnost prohlídky
muzea i exkurze v pivovaru.
Kontakt: Dr. E. Beneše 512, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 722 940 940, +420 605 966 669
e-mail: info@harleypub.com • www.harleypub.com
a penzionech (celkem 90
lůžek), má vlastní restauraci
s širokou nabídkou krajových specialit. Leží nedaleko
Cyklostezky Bečva v atraktivní lokalitě Léskové.
Kontakt: Léskové 911,
756 06 Velké Karlovice
tel.: +420 603 281 052 • e-mail: recepce@podpralesem.cz
www.karlovskyminipivovar.cz • www.podpralesem.cz

Rožnovský pivovar, Rožnov p. R.
Sortiment piv: Světlý ležák Radhošť 11%, tmavý ležák
Čert 12%, speciály: světlý Rožnov 13%, polotmavý
Rothschild 13%, tmavý Rytíř
Gutmann 16%, světlý Baron
Armín Popper 16%, Barrique
Jim Beam a další vesměs
16% výroční piva. Pivovar je
držitelem řady ocenění (např.
Pivních pečetí, Ceny Sládků
a dalších).
Služby: Pivovar má vlastní
pivnici s letní zahradou, pivovarskou kavárnu, zážitkovou
restauraci. Část mladého
piva (tzv. mladiny) používá
do koupelí pro relaxační procedury v Rožnovských pivních

Pivovar Malenovice, Zlín
Sortiment piv: Pivo Zlínský
švec, výčepní, ležáky, speciály, světlá, polotmavá, tmavá
piva od 8% do 13%. Držitel
ocenění Zlatá pivní pečeť.
Služby: Hospůdka v pivovaru
– posezení v klenutých prostorách původního ležáckého
sklepa Pivovaru Malenovice,
dvě zastřešené zahrádky,
120 míst, studená kuchyně.

Pivovar Vraník, Trnava u Zlína
Sortiment piv: 10% světlá, 11% světlý ležák, 11% žitný
ležák, 12% vídeňské polotmavé, 12% Premium, APA, IPA
Služby: Restaurace, salonky pro firemní akce a svatby, posezení ve stodole (až 130 osob). Možnost exkurze i svatebního obřadu. Ubytování v penzionu (35 lůžek v 8 pokojích
a 3 apartmánech). Dětské hřiště, venkovní posezení.
Kontakt: 763 18 Trnava u Zlína č. p. 23
• tel.: +420 577 988 210 e-mail: info@pivovarvranik.cz
• www.pivovarvranik.cz

Kontakt: Švermova 101,
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: +420 731 710 550 • e-mail: info@zlinskysvec.cz
www.zlinskysvec.cz •
pivovarmalenovice
lázních. Možnost ubytování přímo v objektu pivovaru,
exkurze pro skupiny od 8 osob.
Pivovar nabízí vlastní pobytové balíčky.
Kontakt: Pivovarská 6, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
tel.: +420 774 430 000
e-mail: recepce@roznovskepivnilazne.cz
www.roznovskypivovar.cz • www.roznovskepivnilazne.cz

Pivovar Bon, Zašová
Sortiment piv: Pivo pod značkou Portáš – spodně kvašené typu „Pilsner“, a to filtrované 11%
výčepní a 12% ležák nebo nefiltrované
12% a 14% tmavý speciál. Dále vaří
svrchně kvašené pivo typu Weissbier,
a to pšeničné 12%. Všechna piva jsou
nepasterovaná.
Služby: Pivo se dodává do několika restaurací v regionu
(Zašová, Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm, Nový
Hrozenkov), je k dostání i v Ostravě.
Kontakt: 756 51 Zašová 98, tel.: +420 727 870 146
e-mail: info@pivovarzasova.cz
www.pivovarzasova.cz

Pivovar Holendr, Valašské Meziříčí
Sortiment piv: Spodně kvašené: 10% (Pivo oceněné
Zlatou pivní pečetí), 11%, 12%, 13% světlé, 13% jantarové, 14% bavorské, svrchně kvašené: 10% ALE, 12%

ALE, 13% APA, 14% IPA, 18% IDIPA, 20%
STOUT.
Služby: Pivovar Holendr je umístěn v příjemné restauraci s nabídkou krajových specialit. Zásobuje především restauraci v místě sídla, část produkce směřuje do Brna
a Zlína. V blízkosti možnost ubytování.
Kontakt: Hřbitovní 484, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 724 587 591 (sládci)
e-mail: sladci@holendr.cz • www.holendr.cz

Krásenský pivovar,

Valašské Meziříčí-Krásno
Sortiment piv
11° a 12°světlý ležák, 13°tmavé
pivo, 12°pšeničné, svrchně kvašené speciály (PALE ALE, BOCK)
Služby
Provoz restaurace.
Kontakt
Na Tržnici 78/1, Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01
tel: +420 577 012 577
e-mail: info@krasenskypivovar.cz
www.krasenskypivovar.cz

www.vychodni-morava.cz, www.region-kromeriz.cz, www.slovacko.cz, www.zlinsko-luhacovicko.cz, www.visit-valassko.cz
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Valašská pivní trasa Turisticky atraktivní prostředí v typické horské krajině Vsetínských Beskyd a Podbeskydí. Kvalitní cyklostezka Bečva, terénní trasy pro pěší i cykloturisty, zajímavé muzejní expozice v čele s vyhlášeným Valašským
muzeem v přírodě, památkově chráněné dřevostavby, jedinečná gastronomie a celoroční nabídka atraktivních
zábavných, sportovních a kulturních akcí.

Zlínská pivní trasa Od Napajedel, nejníže položeného města zlínského okresu až do Hostýnských vrchů, kde leží
obec Trnava u Zlína, se můžete vydat za novými značkami piva. Napajedla, Otrokovice a Zlín mají navíc společnou
historii podnikání spojenou s firmou Baťa. K dispozici jsou cyklotrasy, turistické chodníky, historicky zajímavá místa,
nabídka ubytování, neschází kultura a zábava.

Karpatská pivní trasa Podhůřím Bílých Karpat se vydejte za historií. Královská města Uherské Hradiště a Uherský
Brod jsou jí plná. Hrad v Brumově patřil k nejstarším na Moravě, ve Slavičíně vzpomínají dobu, kdy tudy procházel
český patron svatý Vojtěch. Dokonce i tradice vaření piva je zde dlouhá – ve Slavičíně a Brumově od 16. století,
v Uherském Brodě a Jarošově od 17. století. Druhým fenoménem je příroda, Bílé Karpaty jsou biosférickou rezervací
UNESCO.

Hanácká pivní trasa Poznejte středověké město Kroměříž s památkami zapsanými na seznam UNESCO a úrodnou
krajinu kolem řeky Moravy. Ubytování všech kategorií, hustá síť tras pro cyklisty, řada zábavných a kulturních akcí,
kvalitní gastronomie – to je charakteristika prostředí, ve kterém budete ochutnávat skvělá piva.

Minipivovary
Východní Moravy

Lukov

www.vychodni-morava.cz

