Szlak Hanácki

Minibrowary
Moraw Wschodnich
Browar 1. selský pivovárek,
Kroměříž

Oferta piw
Podstawą oferty są
12 % lager (czes.
ležák) Sedlák i 11 %
Sedláček, piwa
specjalne, w tym piwa
typu irlandzkiego,
amerykańskiego oraz
bawarskiego.
Usługi
Browar nie ma restauracji, ale zaprasza
do letniego ogródka oraz na taras widokowy przy
browarze, gdzie podawane jest piwo butelkowe i lane.
Zwiedzanie browaru z przewodnikiem oraz degustacja
aktualnie warzonych piw dla grup od 8 do 20 osób,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, również
w weekendy. Piwo dostarczane jest do sklepów
i restauracji w Kromieryżu, Ołomuńcu, Brnie i Zlinie.

Szlak Zliński

Szlak Karpacki

Dane kontaktowe
Havlíčkova 4252/130, 767 01 Kroměříž
Tomáš Váňa, T: +420 776 465 304
E: 1selskypivovarek@gmail.com
www.selsky-pivovarek.cz

Jarošovski browar, Jarošov
Oferta piw
Niefiltrowane i niepasteryzowane
piwa typu „Pilsner”: Lager 12 %,
Šohaj 14 %, Jura 11% i Desítka
(Dziesiątka) 10 %. Piwa specjalne,
w tym piwa górnej fermentacji (APA i IPA)
Usługi
Imprezy okolicznościowe i firmowe w sali biesiadnej,
zwanej po czesku Šalandą. Zwiedzanie, połączone
z degustacją dla min. 5-osobowych grup należy
zamówić z wyprzedzeniem. Piwo można kupić w sklepie
firmowym w browarze oraz sklepach w okolicach
Uherskiego Hradiště i Zlína. Rozlewane jest w blisko 25
restauracjach, głównie w czeskim regionie Słowacko.
Dane kontaktowe
Pivovarská 303, 686 01 Uh. Hradiště – Jarošov
T: +420 608 136 482 • E: info@jarosovskypivovar.cz
www.jarosovskypivovar.cz

Browar Chmelnice, Napajedla

Browar | Czekoladownia | Hotel | Restauracja
Oferta piw
11 % jasne, 12 % półciemne, w ofercie jest
sezonowo zwykle 5 rodzajów piwa, w tym kilka
specjalnych, np. 17°
Dunkel Bock Browar
został kilka razy nagrodzony Piwną Pieczęcią,
zdobywał też nagrody za Piwo Republiki Czeskiej,
Wiosenną Nagrodę Czeskich Piwowarów i inne.
Usługi
Browar jest położony w centrum Kromieryża (Kroměříž)
na rynku Velké náměstí. W tym samym obiekcie mieści
się restauracja, bar piwny, pensjonat, hotel, zakład
produkcji czekolady i pralinek, świadczone są tutaj także
usługi spa. Większość pakietów zakwaterowania obejmuje zwiedzanie browaru i czekoladowni, wizytę w czekoladowni można zamówić indywidualnie dla małych grup.

Usługi
Stylowa restauracja ze znakomitą kuchnią, sala
na imprezy społeczne i firmowe, salonik VIP. Latem
ogródek. W obiekcie od lata 2018 roku będzie
możliwość zakwaterowania (20 miejsc w pokojach
dwuosobowych, apartament dla nowożeńców).

Browar Valášek,
Vsetín

Oferta piw
8 gatunków, główna oferta
11% Vsacan (oryginalna
receptura), piwa o większej
zawartości drożdży (czes.
kvasnicová piva) i niektóre piwa special zostały nagrodzone w konkursach degustacyjnych.
Usługi
Minibrowar ma własną restaurację z bogatą ofertą
dań, zakwaterowanie dla 14 osób w pensjonacie
(5 pokoi dwuosobowych, apartament czteroosobowy). Własny parking dla gości. Położenie niedaleko
centrum Vsetína.
Dane kontaktowe
Dolní Jasenka 190, 755 01 Vsetín
T: +420 605 565 921
E: provozni@minipivovar.com • www.minipivovar.com

Karlovski minibrowar
Pod pralesem, Velké Karlovice
Oferta piw
10 gatunków w zależności od pory roku, najczęściej
11 % Šibal półciemne i 11 % SKŘÍTEK jasne. Oprócz
klasycznych lagerów warzy się tutaj także piwa specjalne, takie jak ALE lub piwo pszeniczne.
Usługi
Minibrowar Pod Pralesem jest częścią kompleksu,

Browar Maxmilián, Kroměříž
Oferta piw
Niefiltrowane piwa 10 %, 11 %, 12 %, 13 % na Boże Narodzenie 14 % (również w miesiącach zimowych), a także
piwa górnej fermentacji (IPA, APA).
Usługi
Browar mieści się w obiekcie przemysłowym na obrzeżach miasta, w centrum Kromieryża prowadzi Restaurację Maxmilián przy ulicy U mincovny. Znakomita
kuchnia. Możliwość zwiedzania browaru dla grup od
5 do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dane kontaktowe
Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž
T: +420 573 500 573, +420 797 990 600
E: obchod@pivomaxmilian.cz
www.pivomaxmilian.cz • www.restauracemaxmilian.cz

Záhlinicki browar Hospodář,
Záhlinice

Oferta piw
Hospodář, 11 % jasne, Hanák 12 % jasne, Procházka,
11 % Wiedeński (Vídeňský) lager, Świąteczne 13 %
półciemny lager. Dwa piwa w 2017 r. zostały nagrodzone Złotą Pieczęcią Piwną, są produkowane wyłącznie
z regionalnych surowców.
Usługi
Nawiązuje do tradycji dawnego browaru, działającego jako
spółka akcyjna. Znajduje się w dużym obiekcie słodowni
klepiskowej, która zaopatruje w słód liczne browary.
Organizuje imprezy dla miłośników piwa i rodzin z dziećmi.
Obiekt znajduje się przy stacji kolejowej Záhlinice przy trasie rowerowej łączącej Kromieryż z Otrokovicami i Zlínem.
Piwo można również kupić bezpośrednio w browarze.
Dane kontaktowe
768 24 Záhlinice 67
T: +420 773 632 727
E: pivovar@zahlinickypivovar.cz
www.zahlinickypivovar.cz

Dane kontaktowe
Velké náměstí 24, 767 01 Kroměříž
T: +420 573 332 769
E: recepce@cerny-orel.eu • www.cerny-orel.eu

Browar Janáček, Uherský Brod
Oferta piw
10 % Perun, 11 % Patriot, 11 % półciemny lager Kounic,
12 % Prémium
Usługi
Browar Uherský Brod to jedyny duży browar
przemysłowy w Kraju Zlińskim. Browar wynajmuje
sklep, w którym oferuje
swoje wyroby. W historycznej
warzelni na zamówienie są
organizowane imprezy albo
tylko degustacje piwa w
ramach zwiedzania.
Dane kontaktowe
Neradice 369,
688 16 Uherský Brod
T: +420 739 201 630
E: info@pivovarub.cz
www.pivovar-uherskybrod.cz

Harley Pub, Otrokovice
Oferta piw
8 gatunków, np.: piwa
jasne Topper 10 %,
Scat 11 %, , Shovel
12 %; półciemne Panhead 11 %; ciemne
King 13 %.

Oferta piw
Chmelnickie półciemne 11 %
i Chmelnickie jasne 12 % –
Chmelničák. Piwa typu pilsner
są produkowane w tradycyjny
sposób.

Dane kontaktowe
Palackého 115, 763 61 Napajedla
E: kuchyn@pivovarchmelnice.cz
www.pivovarchmelnice.cz
pivovarchmelnice

Szlak Wołoski

Browar Černý Orel, Kroměříž

Usługi
Stylowa piwnica i restauracja ze specjałami kuchni
czeskiej i międzynarodowej, pensjonat z 18 miejscami
noclegowymi. Wyjątkowe Muzeum Harley Davidson
z największą kolekcją w Europie. Możliwość zwiedzania
muzeum i wycieczki do browaru.
Dane kontaktowe
Dr. E. Beneše 512, 765 02 Otrokovice
T: +420 722 940 940, +420 605 966 669
E: info@harleypub.com • www.harleypub.com

oferującego zakwaterowanie w apartamentach
i pensjonatach (w sumie
90 miejsc), z własną restauracją, serwującą wiele
regionalnych specjałów.
Leży w pobliżu Trasy
rowerowej Bečva w atrakcyjnym regionie Léskovej.
Dane kontaktowe
Léskové 911, 756 06 Velké Karlovice
T: +420 603 281 052 • E: recepce@podpralesem.cz
www.karlovskyminipivovar.cz • www.podpralesem.cz

Browar Rožnovski, Rožnov p. R.
Oferta piw
Jasny lager Radhošť 11 %,
ciemny lager Čert 12 %,
jasne special Rožnov 13 %,
półciemne special Rothschild
13 %, ciemne special Rytíř
Gutmann 16 %, jasne
special Baron Armín Popper
16% Barrique Jim Beam
i inne sezonowe piwa
specjalne, przeważnie piwa
rocznicowe 16 %.
Usługi
Browar ma własną piwiarnię z letnim ogródkiem, kawiarnię i zapewniającą ciekawe wrażenia restaurację. Część
młodego piwa (tzw. brzeczki) wykorzystuje się do kąpieli
i zabiegów relaksacyjnych w Rožnovskim Sanatorium

Browar Slavičín–Hrádek
Oferta piw
10 % Rejtín – jasne pełne , 11 % Karpat – jasny lager, 12 %
Horehleď – jasny lager, 12 % Lambert – półciemny lager,
13 % Ocelot – jasne special, 13 % Vánoční (Bożonarodzeniowe) ciemne special, 14 % Mladotic – jasne special.
Usługi
Możliwość zwiedzania dla grup do 50 osób. Minibrowar
zaopatruje ok. 60 restauracji i piwiarni w Slavičínie
i okolicach (regiony Wołoszczyzna Morawska, Haná
i Słowacko), ale również w Brnie, Jihlavie, Pradze i Pilźnie.
Dane kontaktowe
Družstevní I 195,
763 21 Slavičín – Hrádek
na Vlárské dráze
T: +420 603 503 148
E: info@pivovar-hradek.cz
www.pivovar-hradek.cz

Browar Malenovice, Zlín
Oferta piw
Piwo Zlínský švec (Zliński
Szewc), lagery, specjalne,
jasne, półciemne, ciemne
od 8 % do 13 %. Nagrodzone
Złotą Piwną Pieczęcią.
Usługi
Gospoda w browarze –
można posiedzieć przy piwie
w sklepionych pomieszczeniach dawnej leżakowni w
piwnicy browaru Malenovice,
dwa zadaszone ogródki, 120
miejsc, dania na zimno.

Browar Bylnice, Brumov-Bylnice
Oferta piw
Piwa niefiltrowane, niepasteryzowane. Jasny i półciemny
lager dolnej fermentacji, piwo jasne pełne. Piwa
specjalne górnej fermentacji IPA, letnie ALE.
Usługi
Piwo jest serwowane z beczki
w gospodzie na lokalnym
stadionie piłkarskim
w Bylnicy. Można umówić
się na indywidualne
zwiedzanie działu produkcji.
Piwo można kupić
w beczkach KEG lub
w litrowych butelkach PET.
Dane kontaktowe
Mýto 44, 763 31 Brumov-Bylnice
T: +420 777 571 719
E: robert.sudicky@tiscali.cz • www.pivovarbylnice.cz

Browar Vraník, Trnava u Zlína
Oferta piw
10 % jasne, 11 % jasny lager, 11 % lager żytni,
12 % wiedeńskie półciemne, 12 % Premium, APA, IPA.
Usługi
Restauracja, saloniki na imprezy firmowe i wesela, stodoła
mieszcząca nawet 130 osób. Możliwość wycieczki i zorganizowania uroczystości ślubnej. Zakwaterowanie w pensjonacie (35 miejsc w 8 pokojach i 3 apartamentach). Plac
zabaw dla dzieci, miejsce do posiedzenia na zewnątrz.
Dane kontaktowe
763 18 Trnava u Zlína č. p. 23 • T: +420 577 988 210
E: info@pivovarvranik.cz • www.pivovarvranik.cz

Dane kontaktowe
Švermova 101, 763 02 Zlín-Malenovice
T: +420 731 710 550 • E: info@zlinskysvec.cz
www.zlinskysvec.cz •
pivovarmalenovice
Piwnym (Rožnovské pivní lázňe). Możliwość zakwaterowania bezpośrednio w obiekcie browaru, zwiedzanie
dla grup powyżej 8 osób. Browar oferuje własne pakiety
pobytowe.
Dane kontaktowe
Pivovarská 6, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
T: +420 774 430 000
E: recepce@roznovskepivnilazne.cz
www.roznovskypivovar.cz
www.roznovskepivnilazne.cz

Pivovar Bon, Zašová
Oferta piw
Piwo pod marką Portáš – dolnej fermentacji typu „Pilsner“, filtrowane 11 % jasne
pełne i 12 % lager lub niefiltrowane 12 % i 14 % ciemne
special. Warzy się tutaj także piwo górnej fermentacji typu
Weissbier, czyli piwo pszeniczne 12 %. Wszystkie piwa są
niepasteryzowane.
Usługi
Piwo jest dostarczane do kilku restauracji w regionie
(Zašová, Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm, Nový
Hrozenkov), można je dostać także w Ostrawie.
Dane kontaktowe
756 51 Zašová 98, T: +420 727 870 146
E: info@pivovarzasova.cz • www.pivovarzasova.cz

Browar Holendr, Valašské Meziříčí
Oferta piw
Dolnej fermentacji: 10 % (Piwo nagrodzone Złotą Piwną

Pieczęcią), 11 %, 12 %, 13 % jasne, 13 % bursztynowe,
14 % bawarskie, górnej fermentacji: 10 % ALE, 12 % ALE,
13 % APA, 14 % IPA, 18 % IDIPA, 20 % STOUT.
Usługi
Browar Holendr mieści się w przyjemnej
restauracji z kuchnią oferującą regionalne
specjały. Zaopatruje przede wszystkim
restauracje w miejscu siedziby, część
produkcji trafia do Brna i Zlína. W pobliżu
istnieje możliwość zakwaterowania.
Dane kontaktowe
Hřbitovní 484, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí • T: +420 724 587 591
E: sladci@holendr.cz • www.holendr.cz

Browar Dubravius, Kelč
Oferta piw
11 % jasne i półciemne, w ofercie jest
także okazjonalnie 12 %, 14 %, 15 %.
Usługi
Nazwa browaru pochodzi od nazwiska
biskupa ołomunieckiego Jana
Dubraviusa, który w I połowie XVI wieku założył browar
w miejscowości Kelč. Piwo można kupić w butelkach
i w ograniczonym zakresie w lokalnych restauracjach.
Dane kontaktowe
Dubravius Kelč, 756 43 Kelč 112
T: +420 608 456 149, +420 773 669 547
E: pivovarkelc@gmail.com •
Minipivovar Kelč

www.vychodni-morava.cz

W 2018 roku wydała Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s J. A. Bati 5520 | 761 90 Zlín | turistika@vychodni-morava.cz,
z wykorzystaniem materiałów z FAME UTB w Zlínie• Opracowanie: m-ARK Marketing a reklama, s.r.o.,
www.m-ark.cz • Zdjęcia: archiwum browarów • Nieprzeznaczone do niezależnej sprzedaży.

Wołoski (Valašski) Szlak Piwny Atrakcyjny region turystyczny w typowym górskim krajobrazie Beskidów Vsetínskich i Podbeskidzia. Dobrze przygotowana trasa rowerowa Bečva, trasy terenowe dla turystów pieszych i rowerzystów, interesujące
ekspozycje muzealne na czele ze słynnym Skansenem Wołoskim (Valašskim), drewniane budowle objęte ochroną zabytków,
wyjątkowa kuchnia i całoroczna oferta atrakcyjnych imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

Zliński Szlak Piwny Trasą z miasta Napajedla, najniżej położonego w powiecie zlińskim, aż do Hostýnskich vrchów, gdzie leży
miejscowość Trnava u Zlína, można się wybrać, aby posmakować nowych marek piwa. Napajedla, Otrokovice i Zlín mają dodatkowo wspólną historię przedsiębiorczości, związaną z firmą Baťa. Dostępne są trasy rowerowe, chodniki dla turystów pieszych,
można obejrzeć ciekawe historyczne miejsca, skorzystać z noclegu, zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną i rozrywkową.

Karpacki Szlak Piwny Przez Podgórze Białych Karpat wyrusz na szlak śladami historii. Królewskie miasta Uherské Hradiště i
Uherský Brod są jej pełne. Zamek w Brumovie był jednym z najstarszych na Morawach, w Slavičínie pamiętają czasy, gdy przechodził tędy patron Czech święty Wojciech. Także tradycja warzenia piwa jest tutaj długa - w Slavičínie i Brumovie od XVI wieku,
w Uherskim Brodzie i Jarošovie od XVII wieku. Drugim fenomenem jest przyroda, Białe Karpaty to rezerwat biosfery UNESCO.

Hanácki Szlak Piwny Poznaj średniowieczne miasto Kromieryż (Kroměříž) z zabytkami wpisanymi na listę UNESCO oraz
urodzajną krainę nad rzeką Moravą. Zakwaterowanie we wszystkich kategoriach, gęsta sieć tras dla rowerzystów, wiele
imprez rozrywkowych i kulturalnych, znakomita kuchnia – to krótka charakterystyka regionu, w jakim można degustować
wspaniałe piwa.

MINIBROWARY
MORAW WSCHODNICH

Lukov

www.vychodni-morava.cz

kemping I-XII

ciekawe miejsca

ruiny, pałac, zamek

linia kolejowa

drogi drugorzędne, odległości

drogi główne z numerem

