
a  na závěr kapku sentimentu…..

Samotná pivní kultura byla, je a bude stmelujícím 
prvkem každého regionu. Pro  Lomnici  na dohled 
Český ráj a na dosah vrcholky Krkonoš, to nemůže 
být jinak.  Rozhodli jsme se, že naše osudy spojíme 
s Lomnickým pivem a dáme do toho všechno,  že 
to budeme dělat poctivě s láskou a ze srdce… tak 
nám držte  palce!  Dej bůh štestí.

Jan Pazderský - jednatel 
Miroslav Vaníček - sládek 

Kontakty:
Řemeslný pivovar Lomnice nad Popelkou 
Poděbradova 49 
512 51 Lomnice nad Popelkou 
T 777 610054 
E ahoj@lomnickepivo.cz

 lomnickepivo

www.lomnickepivo.cz

Lomnické pivo 
trochu té pivní historie .....

První zmínky o zdejším pivovaru a sladovně 
se datují k roku 1462. Během třicetileté války 
spadal pivovar pod přímou kontrolu frýdlant-
ského vévody Albrechta z Valdštejna, který 
osobně kontroloval kvalitu lomnického piva. 
Například v jednom z dopisů nabádal lomnické-
ho hejtmana, 
aby: „na to pozor dal, aby pivo prve vykoštované 
vyšetřeno, od kvasnic vykysalé, čistotné a světlé, 
však také nekyselé odesíláno napotom bylo.“ Ve 
státním archivu je dochováno mnoho jeho dopi-
sů adresovaných správci lomnického pivova-
ru, stejně tak i mnoho dokumentů o samotném 
provozu pivovaru, recepturách, zaměstnancích 
a to až do roku 1958, kdy komunistický režim 
provoz lomnického pivovaru úplně ukončil.

nyní trochu současnosti .....

Novodobou tradici Lomnického piva píšeme 
od roku 2016, kdy byl založen Řemeslný pivo-
var Lomnice nad Popelkou s.r.o., který volně 
navazuje na historii pivovarnictví ve městě.  V 
našem pivovaru vaříme pivo pro radost nás i Vás 
všech. Baví nás prozkoumávat a proto vaříme jak 
tradiční ležáky tak i experimentujeme s jinými 
pivními styly z různých koutů světa. 

Řemeslný pivovar 
Lomnice nad Popelkou

www.lomnickepivo.cz

Něco o našich pivech

Pivo vaříme tradičním způsobem ze základních 
surovin (slad, chmel, voda,kvasnice). Naše piva 
jsou vždy nefitrovaná a nepasterizovaná .  Snaží-
me se o to, aby se Vám zákazníkům dostala vždy 
piva čerstvá,  správně ošetřená a uskladněná - 
ve tmě a chladu při teplotách 2-8C.  

Zde Vám představujeme piva z naší stále nabíd-
ky, které doplňuje vždy experimentální sezonní 
nabídka různých pivních stylů.   



LOMNICKÁ polotmavá 10

Pivo ze třech druhů sladu a jednoho druhu 
chmele.  Pivo polotmavé barvy s lehkým náde-
chem karamelu ve vůni a chuti, kterou chvíli po 
napití vystřídá příjemná chmelová hořkost 

Slady: 
Český světlý (Plzeňský), Mnichovský, CaraAroma 

Chmel: Rubín 

Obsah alkoholu: 4,1% 

Hořkost: 28 IBU

Barva: 27 EBC

LOMNICKÝ světlý ležák 12

Tradiční prémiový ležák - plzeňského typu. Je 
spodně kvašený, uvařený ze tří druhů českých 
sladů a dvou druhů chmele. Toto pivo vyniká vyso-
kou plnou chutí s medovým nádechem, vyváže-
ným  a jemným chmelovým aroma. Zlatavá barva 
a hustá pěna je pak vizuelně skutečným zážitkem.  
Jeho kvality oceníte zejména v kombinaci s klasic-
kou českou kuchyní. 

Slady: 
Český světlý (Plzeňský), 
Karamelový,Carapils

Chmely: 
Premiant, 
Žatecký poloraný červeňák

Obsah alkoholu: 5,0 %   

Hořkost: 35 IBU

Barva: 12 EBC

LOMNICKÝ světlý ležák 11

Je zástupcem v Čechách nejznámějšího a nejkon-
zumovanějšího piva a to je ležák!
Jedná se o pivo spadající do kategorie ležáků 
plzeňského typu. Toto pivo se vyznačuje zlata-
vou barvou, plnou chutí s vyšší avšak příjemnou 
hořkostí s jemným kořenitě bylinným chmelovým 
aroma. Díky vyvážené chuti a správnému řízu má 
toto pivo výbornou pitelnost. 

Slady: 
Český světlý (Plzeňský), 
Mnichovský 

Chmely: 
Rubín, Harmonie, 
Žatecký poloraný červeňák 

Obsah alkoholu: 4,5%    

Hořkost: 40 IBU

Barva: 10 EBC

LOMNICKÁ IPA 14

IPA je pivní styl v širší kategorii piv zvaných ALE . 
Patří mezi zástupce světlých silných svrch-
ně kvašených piv.  Pivo se vyznačuje plností a 
specifickou hořkostí s výrazným aroma chmele, 
připomínající tropické ovoce (zejména citrusy).

Slady: 
Český světlý (Plzeňský), 
Chit Malt

Chmely: 
Citra, Cascade, 
Mandarina

Obsah alkoholu: 6,0 %   

Hořkost: 60 IBU

Barva: 10 EBC


