
Konec Konec ččeskeskéého ho 
pivapiva

Aneb pijeme stále ještě staré poctivé české pivo?

Kdepak, to, co se dnes točí v našich restauracích a hospodách, jsou patoky, které patří do 
řady eurobierů – tedy napodobenin evropských piv s univerzální chutí a zápachem. 
Zatímco ležáky se dají tu a tam ještě pít, klasická výčepní piva se změnila v instantní
europatoky, které v kombinaci s kysličníkem uhličitým působí na střevní trakt poživatele 
tohoto nápoje, což může mít v některých případech i blahodárné účinky. Pojďme se podívat 
na nejčastěji užívaná piva v Česku.



PilsnerPilsner
Tradiční české pivo nejvyšší kvality, 

ovšem už není to, co bývalo. 
Původní plzeňská dvanáctka je 
prakticky jedenáctkou a její typická
chuť se vytrácí. Přesto se jedná o 
mok, který se dá ještě pít.



BudvarBudvar

Firma, kterFirma, kteráá toto pivo vyrtoto pivo vyráábbíí, je , je 
ččeským unikeským unikáátem, prototem, protožže zate zatíím m 
nebyla vytunelovnebyla vytunelováána, ani ukradena, na, ani ukradena, 
ani prodani prodáána za babku, jak to bylona za babku, jak to bylo
bběžěžnnéé, nýbr, nýbržž zzůůststáávváá ststáále nle náárodnrodníím m 
podnikem. Originpodnikem. Origináálnlníí dvandvanááctistupctistupňňový ový 
Budvar se dBudvar se dáá ststáále ple píít, ovt, ovššem em 
desdesíítka aspiruje do tka aspiruje do šširokirokéého kruhu ho kruhu 
ččeských eských europatokeuropatokůů..



ZlatopramenZlatopramen

AktivnAktivníí pivovar v pivovar v ÚÚststíí nad Labem nad Labem -- KrKráásnsnéém Bm Břřeznezněě. . 
Vzhledem k tomu Vzhledem k tomu žže pivovar se nache pivovar se nacháázzíí po proudu po proudu 
hned podhned pod SpolchemiSpolchemiíí, vznik, vznikáá zde unikzde unikáátntníí pivo, pivo, 
kterkteréé se mse můžůže e ččepovat nezamepovat nezaměěstnaným hornstnaným hornííkkůům m 
za 12,50. Ti dokza 12,50. Ti dokáážžíí ocenit delikocenit delikáátntníí chuchuťť
SeverozSeverozáápadnpadníích ch ČČech. Shodou neech. Shodou neššťťastných astných 
nnááhod ve sprhod ve spráávnvníí radraděě pivovaru nesedpivovaru nesedíí (ani nele(ani neležžíí, , 
ani nespani nespíí) prim) primáátorka Ivanatorka Ivana ŘŘáápkovpkováá. Tato . Tato 
aktivistka za lidskaktivistka za lidskáá prprááva minorit ava minorit a mimomimořřiiťť totitotižž
v tv téé dobdoběě studovala Prstudovala Práávnickou fakultu Zvnickou fakultu ZČČU v U v 
Plzni a zastupovala obPlzni a zastupovala obččany ve sprany ve spráávnvníí radraděě ČČSA.SA.



GambrihnusGambrihnus
recyklovaný odpad z výroby Pilsner Urquell. Oblíbené
pivo slabších sociálních vrstev a dělnické třídy, téměř
standardní nápoj v hospodách nižší třídy.



RadegastRadegast
PojmenovPojmenováán podle slovanskn podle slovanskéého boha Radegasta. ho boha Radegasta. ÚÚdajndajněě hohořřkkéé pivo, ale pivo, ale 

to nento neníí uužž drahndrahněě let pravda. V doblet pravda. V doběě vzniku to bylo vzniku to bylo výbornvýbornéé pivopivo. . 
Po rPo růůzných modernizaczných modernizacíích výroby se kvalita dch výroby se kvalita dáále zhorle zhorššovala a po ovala a po 
ppřřechodu na normy EU jiechodu na normy EU jižž nenneníí popožživatelnivatelnéé, ale zato je zdravotn, ale zato je zdravotněě
neznezáávadnvadnéé. Posledn. Posledníí ranou bylo, ranou bylo, žže sle sláádek pivovaru zdek pivovaru zááhadnhadněě zmizel, zmizel, 
podle nepotvrzených zprpodle nepotvrzených zprááv spadl do kv spadl do káádděě a beze stopy se rozpustil. a beze stopy se rozpustil. 
Jak k tomu doJak k tomu doššlo nenlo neníí znznáámo, s nejvmo, s nejvěěttšíší pravdpravděěpodobnostpodobnostíí vvššak ak 
spspááchal sebevrachal sebevražždu, kdydu, kdyžž si ve slabsi ve slabéé chvilce vzpomnchvilce vzpomněěl, jak ml, jak máá
chutnat pivo.chutnat pivo.



KruKruššoviceovice

Královský patok, Koruna mezi českými sajrajty ...chemicky 
vyráběné pivo prapodivné barvy a odporné chuti, které způsobuje 
bolest hlavy, zvracení a průjem. Jsou dokonce známy případy, kdy 
vypití většího množství krušovického piva způsobilo u dotyčného 
jedince silný a bohužel neléčitelný odpor k jakémukoli pivu



Staropramen (Staropramen (StarStaráápromipromiňň))
patří do široké rodiny europatoků. Dříve se toto populární pražské

pivo vařilo z obyčejného sladu a chmele. V současné době je 
pivo vyráběno z drceného vápence, pocházejícího z lomu 
Koněprusy, z kvalitního ekologicky pěstovaného heřmánku a 
z nejkvalitnějších vrtů vyčistěné vody na Císařském ostrově
v Trojské kotlině. Když se v Praze dozvěděli, že se v Brně
vaří kvalitnější pivo, jako v Praze, poslali tam svého sládka. 
V současné době chutná díky němu Starobrno stejně, jako 
Starápromiň.



StarobrnoStarobrno

Moravská mutace německého das Bier, kromě stejně odporné chuti 
se navíc vyznačuje odpudivým zápachem a příměsí biologicky 
aktivních choroboplodných zárodků z vody plné sinic, která se 
vyskytuje v Brněnské přehradě a v kašně na Zelném rynku. Jeho 
kvalita se zhoršila po příchodu sládka z Prahy.



Velkopopovický kozelVelkopopovický kozel

Další z řady českých europatoků. Od 90. Let 20. století se konaly 
pokusy vyrábět toto pivo z pelyňku a bobků od kozla. Pivo nebylo 
špatné, ovšem zjistilo se, že je nedostatek kozlů. Chemici v místním 
pivovaru však přišli na to, že tyto bobky lze nahradit bobky z ovcí, 
chovaných V Čínské lidové republice, které se do Velkých Popovic 
dovážejí v granulovaném stavu.



OstravarOstravar
je moravsko-slezské národní pivo příznivců FC Baník Ostrava a to i 
přesto, že tento pivovar vlastní pražská firma Staropramen. Je 
prokazatelně návykové a silně halucinogenní pivo.



PlatanPlatan

Když něco pochází z Protivína, je třeba něco dodávat? Známé
jihočeské přísloví staré snad jako toto „pivo“ samo praví, že „kdo 
pije Platan, sere jak satan“.



Eurosračky do 6,- Kč

Nápoje pro bezdomovce, žebráky a lidi s normálními příjmy, kteří
šetří na Škodu Octavii. Vyráběny ze směsi močůvky a silážních 
šťáv, které nejdou jinak ekologicky zlikvidovat, doplněno CO2. 
Nechlazené chutná stejně, jako vstupní suroviny. 



Bude se u Bude se u ČČesku jeesku ješšttěě nněěkdy vyrkdy vyráábběět t 
opravdovopravdovéé pivo? Nebo pivo? Nebo „„po npo náás potopa!s potopa!““
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