
PIVOVARY 2018 

(18 – 22. 8.) 

 

1. Den 1 – Setkání „První pivo“ Praha 

První den se setkáme vzhledem ke strategické pozici hlavního města v hlavním městě 

naší malé republiky. 

Zde posedíme v jednom z místních pivovárků (Restaurační pivovar Sup, Restaurační 

pivovar Loď) poblíž Masarykova nádraží, zkompletujeme náš pivní tým, a přesuneme se na 

nádraží odkud vyrazíme do druhé destinace. Budeme doufat, že zde pivo nebude slané. 

Praha Masarykovo nádraží minimálně každou hodinu Os 

Kralupy nad Vltavou Navazuje Os 

Slaný Cesta 1:20  

Slaný je mimo pivovarského, také moc krásné město. O vyplnění času nebude nouze. 

Lze vylézt na Slánskou horu, navštívit vlastivědné muzeum, klášter bosých kramelitánů nebo 

velvarskou bránu. Tyto „atrakce“ lze projít před večerním občerstvením nebo před ranním 

odjezdem. 

Pivovary tu jsou dva. Jeden přímo před nádražím – Továrna (navrhuji uhasit žízeň a 

vyrazit do víru velkoměsta). Ve druhém z pivovarů – Antoš si můžeme objednat večeři a pivo 

k tomu (každopádně obě restaurace vychází cenově i hodnocením podobně). 

Po večeři vyrazíme do Slaného kempu, který je do 30 minut chůze od pivovaru Antoš. 

Od Továrny je ještě blíže. Zde je možné ubytování ve vlastních stanech. Blízko kempu je i 

plovárna a rybník, pro veselejší i dětské hřiště. 

 

2. Den 2 – „Ohře o hře Louny“ 

Slaný 9:27 (každé 3 hodiny) Os 

Louny Navazuje 20 min, nebo pěšky Os 

Louny město Cesta 1:15  

V Lounech jsou 3 minipivovary. Bohužel nenavštívíme všechny, ale o to více 

pokoukáme po městě a zajímavostech v něm. Abychom prohlédli město, tak vyrazíme pěšky 

už z první Lounské železniční stanice. Půjdeme přímo na jih a zanedlouho narazíme na 

MiniZOO, která leží ve stejném areálu jako první z pivovarů. Dále narazíme na doslova největší 

atrakci, a to na největší jízdní kolo v ČR možná i ve světě. 

Po prohlídce města vyrazíme na vlak. Ten nás poveze přes Most až do Kyselky. Pokud 

bude hodně času, projdeme i Most a stavíme se v pivovaru na jedno nebo vyšplháme na Děvín. 

Pravděpodobně se to stihne až následující den. Kemp je přímo před vlakovou stanicí Kyselky. 

Louny město Každou půlhodinu Os 

Most Navazuje Os 

Bílina kyselka   

 



3. Den 3 – Konečně Žatec 

Bílina Kyselka Každou chvíli Os 

Most Navazuje Os 

Žatec Cesta 1:30  

Tento den vyrazíme z Bíliny do Žatce. Zde snad není nutno popisovat, co nás tu čeká. 

Aktivit je tu celá řada, počínaje Chrámem piva a chmele a konče 3 pivovary. I pivovary jsou tu 

ve 3 podáních, tedy má tu zastoupení průmyslový, restaurační i klasický minipivovar. 

Večer nastane jediný okamžik, kdy budeme muset dát košem vláčkům. Je zde totiž 

špatné železniční spojení a síť kempů je ještě horší. Ale 15 minut autobusem ke kempu snad 

zvládneme. Z Vadkovic se dá dojít 1,5 km pěšky (do Vadkovic poslední bus 20:33) do kempu 

do Vikletic. Cestou opačným směrem je to podobné. 

Žatec Každou hodinu Bus 

Chbany (Vadkovice) Poslední 17:33 bus 

Vikletice   

 

4. Den 4 – Perštejn není Pernštejn 

Vadkovice Bus Bus 

Žatec Každou chvíli Os 

Chomutov 30 min  

Přes Chomutov do Perštejna. První dnešní zastávka bude v Chomutově, kde zajdeme do 

místního pivovaru Karásek a Stülpner, kde si dáme malý oběd a ochutnáme zdejší pivní 

speciality. Než se vydáme z Chomutova, navštívíme supr věc. Přímo u nádraží se nachází 

Železniční depozitář národního technického muzea. Je zde vystaveno přes 100 kousků 

historických lokomotiv a kolejových vozidel, včetně těch parních. Jedná se o největší železniční 

sbírku v ČR. 

Až si užijeme lokomotivy, vydáme se do Perštejna. Tam na nás bude čekat pivečko a 

kemp. Vlak zastaví přibližně 2 km od kempu, potažmo pivovaru. Pokud nebude počasí úplně 

pod psa, tak to zvládneme pěšky, cestou se nám tak naskytne možnost občerstvení u studánky 

nebo procházky loukou „vstavačů u Černýše“. Po večeři zdoláme kopec a vyšplháme na 

zříceninu hradu Perštejn. 

Chomutov Každých 50 min Os 

Perštejn 35 min  

 

5. Dem 5 – Zakončení v centru piva 

Perštejn 6:51 Os 

Cheb 8:33 Ex 

Plzeň 9:54  

O Plzni asi není třeba se rozepisovat, je to krásné historické město a o pivo zde není 

nejmenší nouze. Kromě velkého Pilsneru jsou zde i další čtyři minipivovary. V případě zájmu, 

lze letošní pivovary zakončit exkurzí v našem nejznámějším pivovaru. Popřípadě prohlídkou 

Plzeňského podzemí nebo dalších atrakcí. Po obědě budou následovat odjezdy domů, popřípadě 

volná zábava. 


