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Klenčí (ČR) 
14:00 – 18:00 

česká „pohostinnost“ ve starém poštovním úřadě od 14:00 do 18:00 hodin 

• Výčep a pohoštění třemi místními pohostinstvími 

• Hudební program s dechovou hudbou a country-skupinou „Mastnej flek“ 

           

Waldmünchen  
11:00 – 13:00 

Dům dětí a mládeže od 11:00 do 13:00 hodin  

• Otevření dřívějšího věžního žaláře se „žalářským barem“  

• Pohoštění specialitami domu, nabídka různých druhů piva za snížené ceny 

Vedená prohlídka města, kromě jiného k tématu „pivní kultura“, začátek ve 13:00 
hodin u pohraničního a Trenckova muzea 

           

Tiefenbach 
10:00 – 16:00 

Akční den v pivovaru Russenbräu od 10:00 do ca. 16.00 hodin 

• Vaření piva po domácku – informace, tipy a praktická ukázka vaření piva a výčepu jako 
domácího nápoje  

• Od 11 hodin polední tabule s rozmanitou kulinářskou nabídkou z „pivního jídelního 
lístku“, vyzkoušení výčepu různých pivních druhů  

• Pro velké zvědavce: nahlédnutí do pivního sklepa s historickými pivními potřebami 

                  

Gleißenberg  
13:00 – 17:00 

Den otevřených dveří v dřevěné kuželkárně od 13:00 do 17:00 hodin 

• Kuželky a výčep 

                   

Schönthal – 
Rhan 
10:00 - 17:00 

Den otevřených dvěří v pivovaru Rhanerbräu od 10:00 do 17:00  
hodin 

• Vedené prohlidky pivovaru 

• Výčep piva a pohoštění spolkem Rhanerské lesní kapelyv  
dvorních prostorech pivovaru 

        

Rötz 
10:00 – 17:00 

Den otevřených dveří v družstevním pivovaru, od 10:00 do 17:00 
hodin 

• Vedené prohlídky pivovaru 

• Výčep piva a pohoštění s hudbou v dvorních prostorech pivovaru 

Vedená prohlídka města, kromě jiného k tématu „pivní kultura“, 
začátek ve 14:00 a 16:30 hodin na náměstí Marktplatz 

 

Bavorsko-český akční den 
“pivní kultura“  

konaný 16. září 2007   
 
 Waldmünchner Urlaubsland 



 
Využijte prosím našeho bezplatného kyvadlového autobusu  

 
Trasa Klenčí – Rötz 

 
Klenčí  
(náměstí Markt-
platz) 

Waldmünchen 
(parkovičtě u domu 
dětí a mládeže) 

Tiefenbach  
 (pivovar Russen-
bräu) 

Rhan   
(pivovar Rha-
nerbräu) 

Rötz (družstevní 
pivovar) 

10:00 10:20 10:35 10:50 11:00 
12:30 12:50 13:05 13:20 13:30 
15:15 15:35 15:50 16:05 16:15 
18:00 18:20 18:35 18:50 19:00 
 

Trasa Rötz - Klenčí 
 
Rötz (družstevní 
pivovar) 

Rhan 
(pivovar Rha-
nerbräu) 

Tiefenbach 
(pivovar Russen-
bräu) 

Waldmünchen 
(parkovičtě u domu 
dětí a mládeže) 

Klenčí 
(náměstí Markt-
platz) 

11:15 11:25 11:40 11:55 12:15 
14:00 14:10 14:25 14:40 15:00 
16:30 16:40 16:55 17:10 17:30 

 
 
 
 

       …několik slov k „pivní kultuře“ 
 

Pivo v našem bavorsko-českém regionu není pouze nápojem, nýbrž kulturním statkem. K dnešnímu dni se pivo v 
naší akční oblasti doposud vaří ve dvou pivovarech na bavorské straně:  v družstevním pivovaru v Rötzu a v pivo-
varu Rhanerbräu v Rhanu. Na české straně naší akční oblasti dnes oproti tomu neexistují žádné další pivovary, v 
blízkosti se však nachází rodinný pivovar Kouty na Šumavě s tradicí od roku 1736. 

Vaření piva a pivní pohostinství zde ovšem přesto mají rozsáhlou minulost, jejíž svědci jsou všudypřítomní. Již v 
roce 1283 je listinami poprve zmíněný dodnes existující pivovar Rhanerbräu, v roce 1341 byl založen klášterní 
pivovar Schönthal, v Rötzu je vaření piva poprvé zmíněno ve 14. století. Privilegium vařit a čepovat pivo bylo 
následkem toho udělováno stále více občanům, tzv. komunálním pivovarcům. Ve Waldmünchenu a v Rötzu byly 

komunální pivovary provozovány od nepaměti. Od roku 1923 družstvem provozovaný  pivovar v Rötzu vznikl z 
takového komunálního pivovaru.   
 
V 16. Století z Čech přišlo světlé neboli pšeničné pivo. Toto pivo se těšilo se veliké oblibě, bylo ovšem brzy 

prohlášeno právem zemského panovníka. Právo na vaření piva pro normální občany tak bylo znovu omezeno na 
“hnědé pivo”.  
Tišší a za normálních okolností neviditelní svědkové starých pivních kultur jsou rozlehlé sklepy, které dřímají 
všude v naší akční oblasti. Varna piva v klášterním pivovaru Schönthal stojí jako markantní zemské značení na 

starých klášterních sklepech. K pivu patří i pivní kultura. Zatímco komunální pivovarci směli čepovat pouze jejich 
vlastní pivo a na dveře proto věšeli tzv. „Zoigl“, smělo se v tafernových hostincích vyvářet a ubytovávat cizinci. V 
roce 1930 bylo v samotném Rötzu nasčítáno 22 hostinců (9 z toho byly komunální hostince) a také ve Waldmün-
chenu v roce 1927 existovalo 10 hostinců a 8 komunálních pivovarců. 

 

Proto Vás srdečně zveme k našemu akčnímu dni: zažijte minulost a přítomnost naší bavorsko-české pivní 

kultury! 

 
Prameny:  
Hansjörg Schneider: „Waldmünchens Bierbrauer, Gastwirte und Kommunbrauer/ Pivovarci, hostinečtí a komunální pivovarci“, v: Waldmünchner 
Heimatbote/ vlastenecký kurýr, výtisk č. 32, 1998  /   650 let Klášterního pivovaru Schönthal – Slavnostní vydání  k jubileu založení soukromého 
pivovaru  Erhardt Schönthal  /  Město Rötz (vyd.): „Unsere Heimat in Geschichte und Gegenwart/ Naše vlast v minulosti a přítomnosti“, 1981  / 
Město Rötz (vyd.): „Rötz 500 Jahre Stadterhebung 750 Jahre Pfarrei St. Martin/ Roetz 500 let od jmenování městem, 750 let farnosti Sv. Mar-
tin“, 2005 


