Za pivem a vínem
Pokud patříte k milovníkům zlatavého moku či lahodných vín, pak právě
pro Vás je připravena „stezka za pivem a vínem“ procházející Litoměřicemi.
Poznáte tak místa, která jsou úzce spjata s tradicemi pěstování révy vinné
a vaření piva.
Víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o zdejších vinicích
obsahuje už zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057. Velkého
rozmachu vinařství dosáhlo za vlády Karla IV., který na dobu 10 let osvobodil
vinaře zakládající vinice od daní a poplatků. Po uplynutí této doby povinně
odevzdávali každý desátý sud vína do litoměřického hradu.
Právo várečné, tedy vaření piva, obdrželi litoměřičtí měšťané již ve
středověku. V Litoměřicích existovaly dva velké pivovary – nejstarší
Měšťanský (založený r. 1720) a Labskozámecký (z roku 1858). Dnes již
neexistuje ani jeden. Historie litoměřického piva však pokračuje v malých
soukromých pivovarech.
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Biskupský pivovar U sv. Štěpána

Minipivovar s restaurací byl otevřen v Diecézním domě
kardinála Trochty v roce 2015. Pivo, které zde můžete ochutnat,
je spodně kvašený světlý nebo polotmavý nepasterizovaný
ležák vlastní výroby. Díky samovýčepům máte příležitost si
sami načepovat. www. biskupskypivovar.cz
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Radobýl

A nejste-li unaveni degustací vín a piv, vydejte se na nedaleký
Radobýl (399 m), kuželovitý kopec s křížem na vrcholu.
Odměnou vám bude nádherný výhled do okolí, skýtající kromě
soutoku řek Labe a Ohře i pohled na okolní vinice, jejichž
svahy stejně jako Radobýl daroval městu Karel IV. Vinice patří
k nejsevernějším v Evropě a nacházejí se zde dodnes.

Věž Kalich

Neobvyklá věž ve tvaru kalicha sloužila hlavně ke společenským
setkáním, ale také jako vyhlídka. Měla připomínat zdejší vinařskou
tradici a stala se symbolem města.
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Klášterní vinné sklepy Litoměřice

Litoměřické vinařství sídlí v prostorách bývalého dominikánského
kláštera ve Velké Dominikánské ulici, kde je možné si objednat
nejen prohlídku vinařství a dozvědět se více o historii vinařské
tradice na Litoměřicku, ale také degustaci výtečných vín. Další
možností je návštěva Vinného šenku přímo na Mírovém náměstí.
www.radobyl.cz.
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Minipivovar Labuť

V prostorách původně secesního hotelu, který se nachází
v historickém centru města, najdete minipivovar Labuť, kde můžete
ochutnat pivo s výjimečně lahodnou a zakulacenou chutí. Připraveny
jsou zde ležáky plzeňského typu nebo sezónní vícestupňové
speciály. Kromě ochutnávky piva minipivovar nabízí „den ve
společnosti sládka“, který vás zasvětí do tajů vaření lahodného
moku. www. minipivovarlabut. cz
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Litoměřický pivovárek Koliba

Minipivovar nabízí ochutnávku z výběru prvotřídních neﬁltrovaných
a nepasterovaných piv, které jsou vařené z kvalitních přírodních
surovin bez chemických přísad. Pravidelně se zde konají kurzy „uvař
si vlastní pivo“ a také prohlídky minipivovaru s odborným výkladem
sládka. Kromě pivovaru zde najdete i pivní lázně, hotel a restauraci.
www. kolibahotel.cz
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Expozice českého vinařství

Srdcem bývalého gotického hradu je expozice nazvaná „Cesta za
vínem“. Moderní výstava věnovaná českému vinařství je turistickou
atrakcí nejen pro milovníky výtečného vína. Umožňuje poznat téma
vinařství z mnoha úhlů pohledů. Zábavnou formou seznamuje
s rozvojem vinařství v dobových souvislostech. K návštěvníkům
promlouvá sám král Karel IV. Objednat si můžete i ochutnávku vín.

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
Otevírací doba infocentra:
duben – září denně od 9 do 18 hod.
říjen – březen Po až Pá od 9 do 17 hod.
So od 9 do 12 hod.

Vydal Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice.
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