


Pivovar Radegast – jeden ze symbolů Moravskoslezského 
kraje – není jen společností, která vaří nejoblíbenější pivo  
na Moravě, ale nabízí také komplexní služby v oblasti  
cestovního ruchu.

OBSAH NABÍDKY: 

Prohlídková trasa pivovaru Radegast 
Radegastova škola čepování  
Doplňkové služby
• Rozšířené ochutnávky piva a občerstvení k prohlídce pivovaru (na objednávku) 
• Radegastův obchod – prodejna dárkového zboží a suvenýrů 
• Pronájem prostor

Praktické informace 
V tomto oddíle najdete kompletní ceník našich služeb, podmínky rezervací, plateb, 
motivační program pro naše stálé partnery a kontakty.

Nabídka služeb pro sezónu
2018/2019

úvod



PROHLÍDKA PIVOVARU RADEGAST

10–40

5–40 °C

CZ, DE, EN, PL

150 Kč

duben–září: 
Út–So 10.00–17.00
Ne 10.00–14.00
pondělí zavřeno

říjen–březen
Út–So 10.00–16.00
Po, Ne zavřeno

120 min.

Ukažte Vašim klientům, jak se na Moravě vaří  
správně hořké pivo!

Základní kámen pivovaru Radegast v Nošovicích byl položen roku  
1966. První várka pak byla uvařena 3. prosince 1970. Moravský  
pivovar dostal své jméno podle mýtického boha Radegasta, kterého  
staroslovanské pohanské kmeny uctívaly jako boha ohně, slunce, 
sklizně a pohostinnosti.

Moderní technologické prvky výroby spolu s profesním uměním  
špičkových odborníků, kteří v pivovaru působí, přináší českému  
pivnímu trhu mimořádné pivo. Typově odpovídá klasickému českému  
ležáku a je charakteristické příjemnou a výraznou hořkostí, plnou chutí,  
dobrým řízem a pěnivostí.

Prohlídka pivovaru Radegast začíná v Návštěvnickém centru  
– Radegastově svatyni. Ta je pomyslnou branou do pivovaru Radegast  
a návštěvníci se zde mohou těšit na úvodní zážitkový film o Radegastu.  
Na samotné prohlídkové trase se podívají přímo do provozů pivovaru  
a tamním sládkům nahlédnou doslova přes rameno. Navštíví stáčírnu  
lahví s kapacitou 55 000 lahví za hodinu, ležácké sklepy, kde kvasí a zraje  
mladé pivo a také varnu Jaromíra Franzla, prvního sládka pivovaru,  
kde kvalitu vody z řeky Morávky hlídají pivovarští pstruzi. Nesmí  
samozřejmě chybět ochutnávka piva, kterou si návštěvníci  
vychutnají ve vyhlídkové věži s výhledem na panorama beskydských  
vrchů. Na zdraví!

Náročnost prohlídky je střední – nutno zdolat schody.  
Na základě předchozí domluvy lze však v menší  
skupince prohlídku absolvovat i bezbariérově.

prohlídková 
trasa

Prohlídky mimo otevírací  
dobu jsou možné za příplatek  
dle platného ceníku.  
Kompletní ceny viz Ceník  
služeb.



zážitkový 
program

10–30

5–40 °C

CZ, DE, EN, PL

350 Kč

duben–září: 
Út–So 10.00–17.00
Ne 10.00–14.00
pondělí zavřeno

říjen–březen
Út–So 10.00–16.00
Po, Ne zavřeno

180 min.

Zážitkový program je nutné 
objednat minimálně 3 pracovní 
dny předem.

Radegastova škola čepování

Nabídněte svým klientům jedinečný zážitkový program,  
během kterého odhalí tajemství správně načepovaného  
piva a naučí se zásady péče o pivo.

Program zábavnou formou představí zásady správné péče o pivo,  
které by měl znát každý hospodský. Vaši klienti se sami postaví  
za výčep a pod vedením pivovarského odborníka se naučí, 
jak správně načepovat pivo „na hladinku“ nebo jak načepovat třeba 
ochutnávkový „šnyt“.

V ceně programu je zahrnuto:

• Prohlídka pivovaru Radegast 
• Škola čepování a péče o pivo 
• Občerstvení k pivu 
• Konzumace piva Radegast Ryze hořká 12 
• Certifikát o absolvování školy čepování

Na tento balíček platí speciální storno podmínky viz. Praktické informace. 
Program není určen pro školy a jiné organizované skupiny nezletilých  
návštěvníků. 



CENÍK SLUŽEB

Prohlídkové trasy
(cena v Kč vč. DPH za osobu, platný od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019)

Plné vstupné
Zvýhodněné vstupné 

(děti 6 –15 let, studenti,
 senioři nad 70 let, TP, ZTP)

Okruh Délka okruhu

Prohlídka pivovaru Radegast 120 min 150 Kč 100 Kč

• s prodlouženou ochutnávkou a občerstvením* + 30 min +40 Kč + cena občerstvení

Radegastova škola čepování 180 min 350 Kč

Příplatek za prohlídku mimo otevírací dobu 50 Kč

Vstup zdarma: průvodce skupiny a řidič, děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod (1 osoba). 
* Nabídku a ceník občerstvení k prohlídce rádi zašleme na vyžádání.

Získejte slevy na vstupném! Požádejte o zařazení do motivačního programu!
Plzeňský Prazdroj si vyhrazuje právo změnit ceny i v průběhu platnosti této nabídky.  
O případné změně cen budete včas informováni.

praktické
informace



Praktické informace

Otevírací doba – Návštěvnického centra a Radegastova obchodu
Letní provoz: 
duben–září: úterý–sobota 10.00–17.00 
neděle 10.00–14.00 
pondělí zavřeno 

Zimní provoz: 
říjen–březen: úterý–sobota 10.00–16.00 
pondělí, neděle zavřeno 

Pro skupiny od 10 osob zajistíme, na základě rezervace, prohlídku kdykoliv během 
otevírací doby Návštěvnického centra i o víkendech.

Prohlídky mimo tyto časy jsou možné na základě předchozí dohody za příplatek 
dle aktuálního ceníku. Poslední prohlídku je možné začít 1/2 hodiny před koncem 
otevírací doby. 

Rezervace prohlídek 
• Kapacita 1 skupiny pro prohlídku pivovaru je max. 40 osob. 
• U všech organizovaných skupin je nutná předchozí rezervace a to telefonicky 
 nebo e-mailem. Minimálně vždy 3 dny před plánovanou prohlídkou,  
 nebo Radegastovou školou čepování. 
• Zrušení rezervace nebo zpoždění je nutné oznámit alespoň telefonicky. 
• Průvodce čeká na skupinu 30 minut po smluveném termínu, po uplynutí této 
 doby účtujeme skupině za každou započatou hodinu 150 Kč.

Plzeňský Prazdroj, a. s. si vyhrazuje právo na úpravu  
cen, otevírací doby a časů prohlídek v průběhu  
platnosti nabídky.

praktické
informace



Máte-li zájem o zapojení  
do motivačního programu  
a získání slev na vstupném, 
kontaktujte:

Návštěvnické centrum 
pivovaru Radegast

Pivovar Radegast,  
379 51 Nošovice

Tel: +420 558 602 566

Email: exkurze@radegast.cz 

Také je možné objednat zboží  
z Radegastova obchodu  
v našem internetovém  
obchodě na adrese:  
www.eshop.radegast.cz

Motivační program praktické
informace

duben–září: 
Út–So 10.00–17.00
Ne 10.00–14.00
pondělí zavřeno

říjen–březen
Út–So 10.00–16.00
Po, Ne zavřeno

Všem partnerům, kteří na naše prohlídky v rámci Plzeňského Prazdroje  
pravidelně vozí návštěvníky, nabízíme možnost zapojení do jednotného  
motivačního programu, díky kterému získají výhodné slevy na vstupném.
Princip motivačního systému:
• Každý rok vyhodnocujeme u registrovaných partnerů, kolik návštěvníků   
 v předchozí sezóně (duben 2017 – březen 2018) přivezli na všechny  
 naše prohlídkové trasy v rámci Plzeňského Prazdroje.
• Dle počtu přivezených osob je daný partner zařazen do příslušné  
 kategorie, která je platná na celou další sezonu (duben 2018 – březen  
 2019) a určuje výši slevy na vstupném.
• Vždy na počátku října probíhá revize počtu přivezených návštěvníků  
 za uplynulých 6 měsíců. Pokud počet návštěvníků přesáhne hranici  
 opravňující nárok na vyšší kategorii slevy, je tato výhodnější kategorie  
 klientovi přidělena pro zbývající období (říjen 2018 – březen 2019). 
• Sleva pro danou kategorii je počítána jako procentuální sleva  
 ze vstupného (platí pro kategorie Plné a Zvýhodněné vstupné).

Přehled kategorií a k nim se vážící slevy:

Příklad: Klient přivezl v období duben 2017 – březen 2018 na všechny prohlídkové trasy Plzeňského Prazdroje celkem  
230 návštěvníků. Pro období duben 2018 – březen 2019 je zařazen do kategorie Bronz a má nárok na 5% slevu na  
vstupném. V říjnu 2018 proběhne revize počtu přivezených návštěvníků za období duben 2018 – září 2018 s výsledkem  
505 osob. Klient je pro zbývající období říjen 2018 – březen 2019 do výhodnější kategorie Gold se slevou 13% na vstupném.

• Motivační program platí na všechny nabízené prohlídkové trasy Plzeňského Prazdroje od 1. 4. 2018.
• Motivační program se nevztahuje na cenu doprovodných programů a zážitkových balíčků.
• Pro nestandardní rezervace je sjednání individuálních podmínek možné.

Kategorie Celkový počet návštěvníků 
přivezených v předchozí sezóně

Sleva 
v následující 
sezoně

Bronz  0–249 5 %

Silver 250–499 9 %

Gold 500 a více 13 %



ORIGINÁLNÍ DÁRKY Z RADEGASTOVA 
OBCHODU
Radegastův obchod sídlí v Návštěvnickém centru a nabízí široký sortiment originálních 
pivních dárků a suvenýrů, který potěší každého milovníka či milovnici piva. 
Návštěvníci zde mohou vybrat unikátní dárek jak sobě, tak svým blízkým.

PRONÁJEM V PIVOVARU 
Uspořádejte svou akci v pivovaru – v netradičním prostředí s unikátní atmosférou, 
zajímavým doprovodným programem a vysokou kvalitou technického zázemí a doplňkových 
služeb. Nabízíme k pronájmu Návštěvnické centrum, které je ideálním místem pro uspořádání 
firemní akce, vánočního večírku či akce pro Vaše klienty.  
 
V případě zájmu si vyžádejte nabídku na tel.: +420 558 602 566.  
Více info také na  www.pivovar.radegast.cz

další
služby



Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj

prohlídková 
trasa

Historie legendárního ležáku Pilsner Urquell se začala psát 
roku 1842 a od té doby se jeho věhlas šíří do celého světa.  
Pilsner Urquell stal inspirací pro více než dvě třetiny všech  
piv vyrobených na světě, dodnes označovaných pils,  
pilsner, pilsener.

Klasická prohlídka pivovaru 
Prohlídka vede autentickými místy, kde se pivo Pilsner Urquell vyrábí  
od roku 1842. Návštěvníci ochutnají suroviny, ze kterých se zlatý ležák  
vaří. Poznáte celý jeho unikátní varní proces a seznámí se s lidmi  
a profesemi, bez kterých by se příběh plzeňského piva neodehrál.  
V labyrintu pivovarských sklepů ochutnají nefiltrované pivo  
Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů.

Doprovodné programy a služby 
Nabídněte svým klientům doprovodné zážitkové programy a další  
služby z nabídky Plzeňského Prazdroje. Využijte například Školu  
čepování Pilsner Urquell nebo týmový program Cesta pivovarského  
tovaryše. Nabízíme také pronájem unikátních prostor Konferenčního  
a společenského centra Secese, nebo služby našich Dárkových  
obchodů a e-shopů.

Plzeňský Prazdroj – Návštěvnické centrum 
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň 
tel.: +420 377 062 888 
e-mail: exkurze@prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz | www.eshop.prazdroj.cz

15–45

5–40 °C

CZ, DE, EN, ES,
FR, IT, RU

250 Kč

duben–září denně 
8.00–18.00
říjen–březen denně 
8.00–17.00

100 min.

NAVŠTIVTE DALŠÍ PROHLÍDKOVÉ  
TRASY PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE



Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské  

historické podzemí

prohlídková 
trasa

CZ, DE, EN,
FR, RU

120 Kč

duben–září denně 
10.00–18.00
říjen–březen denně 
10.00–17.00
leden zavřeno

60 min.

I. 15–25 
II. 15–20

I. Pivovarské muzeum v Plzni vypráví příběh piva a je jediné  
 svého druhu, které sídlí v původním právovárečném domě.  
 Dům, který se dochoval ve své podobě z 15. století, dýchá  
 atmosférou středověku a odhaluje tajemství výroby, způsobu  
 podávání a pití piva od věků dávno minulých až po současnost.

II. Plzeňské historické podzemí bylo pod historickým centrem 
 města Plzně budováno od 13. do 19. století. Tvoří ho složitý 
 systém chodeb, dvou až třípatrových sklepů a stovky studní. 
 Svým rozsahem téměř 19 kilometrů chodeb se řadí k největším 
 historickým podzemním systémům ve střední Evropě.

Součástí prohlídek je ochutnávka piva Pilsner Urquell 
(pouze pro starší 18 let).

Vstup do Plzeňského historického podzemí se nachází v budově 
Pivovarského muzea, kam dojdete z pivovaru Plzeňský Prazdroj 
příjemnou 15 minutovou procházkou městskými sady podél řeky 
Radbuzy.

Pivovarské muzeum v Plzni

Prohlídky Pivovarského muzea v Plzni  
a Plzeňského historického podzemí 
Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň 
tel.: +420 377 224 955 
e-mail: muzeum@prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz 
www.plzenskepodzemi.cz 



PROHLÍDKA PIVOVARU VELKÉ POPOVICE 

Nedaleko Prahy leží malebný Pivovar Velké Popovice,  
který patří k nejkrásnějším u nás. Prohlídka pivovaru  
„Po stopách Kozla“ vypráví příběh poctivého piva 
Velkopopovický Kozel a jeho pivovaru, který se píše  
od roku 1874.

Nahlédněte s vašimi klienty pod pokličku velkopopovickým sládkům,  
kteří od dob uvaření první várky dodržují tradiční recepturu a kladou  
důraz na dobře odvedenou řemeslnou práci. Prohlídka prochází  
historickou i současnou varnou, ukáže sklepy, kde naše pivo kvasí 
a zraje. Starší 18 let se zde mohou těšit na ochutnávku piva 
Velkopopovický Kozel čepovanou z unikátního výčepu.  

Tunel s pivovodem dlouhý 40 metrů vede návštěvníky do stáčírny  
lahví a sudů. Zde se seznámí s exportními úspěchy pivovaru a zjistí,  
kde všude po světě si Velkopopovického Kozla oblíbili.  
Posledním bodem prohlídky je návštěva maskota  
pivovaru – kozla Oldy.

Pivovar Velké Popovice – Návštěvnické centrum 
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice 
tel.: +420 323 683 425 
e-mail: exkurze@kozel.cz

www.pivovar.kozel.cz  
www.eshop.kozel.cz 

10–40

5–40 °C

CZ, DE, EN, RU

90 min.

150 Kč

duben–září denně 
10.00–18.00 hodin

říjen–březen denně  
10.00–16.00 hodin

prohlídková
trasa



Kontakty
a otevírací doba
PROHLÍDKY PIVOVARU RADEGAST A RADEGASTŮV OBCHOD
Pivovar Radegast, 379 51 Nošovice
tel.: +420 558 602 566
e-mail: exkurze@radegast.cz

www.pivovar.radegast.cz 
www.eshop.radegast.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
duben–září 
úterý–sobota 10.00–17.00 hodin
neděle 10.00–14.00 hodin
pondělí zavřeno

říjen–březen
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin
pondělí, neděle zavřeno


