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Gambrinus, bohatá história i Pattonov 
memoriál
Navštívili sme výrobu Gambrinusu. Pôsobivá 
je aj nová plniareň, ktorú vybudovali v roku 
2006, a najmä jej výrobná kapacita. V plnoauto-
matizovanej plniarni pracuje minimálny počet 
pracovníkov a pivové fľašky priam uháňajú po 
podávacom páse. Čerešničkou na torte oboch 
prehliadok je prezentácia jednotlivých druhov 
piva skúseným pracovníkom a, samozrejme, 
ochutnávka. Návštevníci sa dozvedia zaujíma-
vé informácie, napríklad o spôsobe umývania 
pohárov, a oboznámia sa aj so správnym 
čapovaním piva. Prehliadka podľa programu 
trvá jeden a pol hodiny, trvala však dlhšie, mali 
sme veľa otázok. V jednom z prvých domov 
s právom variť pivo možno navštíviť Pivovar-

ské múzeum, ktoré sa nachádza v pôvodných 
priestoroch stredovekého pivovaru. Súčasťou 
výstavy je aj časť stredovekého mestského 
opevnenia. Neďaleko od múzea možno ochutnať 
špeciality v tradičnej reštaurácii U Salzmannů. 
Okrem dobre známych druhov piva odporúčam 
ochutnať tmavé pivo Master alebo 11-stupňový 
Gambrinus excelent. Návštevníkov mesta určite 
zaujme plzenské historické gotické podzemie, 
najrozsiahlejšie v Českej republike. V mest-
skom centre stojí zato namáhavý výstup po 
viac ako tristo schodoch, odmenou je pohľad 
na mesto z vyhliadkovej veže katedrály sv. 
Bartolomeja, najvyššej kostolnej veže v Českej 
republike. K ďalším významným pamiatkam 
tohto mesta patrí radnica, ktorú označujú ako 
perlu českej renesancie. V Plzni sa nachádza 

Prehliadku mesta v západných Čechách nemožno začať inak ako návštevou 
slávneho plzenského pivovaru. Po druhej svetovej vojne sa podarilo oživiť 
silne poškodený pivovar. Návštevníci si môžu vybrať z viacerých prehliadok 
– prehliadku výroby piva Plzeň alebo Gambrinus. 
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Let stíhačkou ako splnený sen
Mesto Plzeň má veľmi širokú ponuku aktivít 
na voľný čas, okrem tradičných si možno 
zahrať golf, ísť na zorbing alebo paintball a aj 
do kryokomory. Rekreačné a vyhliadkové lety 
ponúka aeroklub Plasy a letisko Plzeň Líně 
lety stíhačkou ako jediné v Českej a Slovenskej 
republike. Letieť stíhačkou patrilo k mojim 
dávnym snom, ale splnil sa mi až teraz. Dove-
zenú stíhačku demilitarizovali a ponúkajú lety 
aj pre civilov. Počasie síce nebolo ideálne, let 
sa posunul, ale letieť stíhačkou je nezabud-
nuteľný zážitok. Pred letom som absolvovala 
predletovú prípravu vrátane nácviku katapul-
táže v prípade nepredvídaných situácií. Pilot 
podrobne a názorne na modeli lietadla vysvet-
lil, čo všetko ma počas letu čaká. Aké výkruty, 
v akej rýchlosti, v akej výške, aké preťaženie. 
Keď sme vzlietli z dráhy letiska, bola som 
veľmi zvedavá, čo všetko ma tam „hore“ čaká. 
Prvý prelet dolu hlavou poskytol vynikajúci, 
ale nezvyčajný pohľad na okolie Plzne a po 
ňom hneď nasledoval veľmi nízky prelet nad 
letiskom. Pri preťažení 4G bolo skutočne nad-
ľudským výkonom pokúsiť sa zdvihnúť ruku 
čo len o kúsok. Pätnásť minút letu uplynulo 
ako voda a úžasné zážitky si môžem opätovne 
priblížiť na videozázname z troch kamier. 

aj tretia najväčšia synagóga na 
svete, ktorú vybudovali v období 
1890 – 1893. Nájdeme tu aj jediné 
múzeum v Českej republike, ktoré 
je venované americkej armáde, 
Pattonov memoriál. V okolí mesta 
možno navštíviť viaceré hrady, 
zámky a kláštory, ako napríklad 
zámok Nebílovy. Tajným tipom na 
vynikajúce pochúťky je v reštau-
rácia v hoteli Švejk v Nepomuku 
neďaleko Plzne. Ak by ste sa 
počas pobytu v Plzni rozhodli 
navštíviť pivovar, v tesnej blízkosti 
je príjemný hotel Angelo a všetko 
zvládnete v pohode peši.

Synagóga

Pivovarské múzeum

Plzenské námestie

Zámok Nebílovy
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