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Sobota 7. května 2022 
  

Místo a čas srazu:  

Sraz v 10:00 u hlavní brány krematoria, odchod v 10:10. 

 

Předpokládaný odjezd vlakem zpět: v 16.48 hod. (do Pardubic přijede v 17:03) 
 

Popis trasy:   Celková délka trasy: 13 km 
Od hlavního vstupu se vydáme okolo hřbitova do ulice K Židovskému hřbitovu, po níž dojdeme k vstupní bráně do 
přírodního parku Červeňák. Bránu obejdeme a po cestě dojdeme k mostu Červeňák. Ten si prohlédneme a od něj sejdeme 
ke Chrudimce. Půjdeme okolo zahrádkářské osady stále podél Chrudimky a dojdeme na silnici, která vede do Nemošic. Po 
ní půjdeme cca 300 m a dojdeme do Nemošic k čerpací stanici na plyn, před níž přejdeme na pravou stranu k cestě, která 
nás povede k silnici mezi Dražkovicemi a Ostřešany. Až k této silnici dojdeme, dáme se po ní vlevo do mírného stoupání, 
po cca 500 m chůze budeme vidět odbočku do mírnějšího kopce. Po této cestě dojdeme k pozorovatelně civilní obrany, 
kterou spravuje Military klub Ostřešany. Zde si dáme přestávku.  

Bude možné si pozorovatelnu prohlédnout i s výkladem, průvodci budou v dobovém oblečení. 
Od pozorovatelny dojdeme k silnici, na níž se dáme vpravo ke kostelu se hřbitovem, který si z venku prohlédneme. Od 
kostela sejdeme po silnici do Mikulovic a hned první odbočkou se dáme vlevo a hned vpravo. Prokličkujeme obcí, (pokud 
možno se budeme držet ve skupině) a dojdeme ke staré silnici, která spojuje Pardubice a Chrudim. Po chodníku, který 
kolem této silnice vede, dojdeme do Medlešic. Na kraji Medlešic přejdeme na chodník na pravé straně po němž dojdeme  
před autobusovou zastávku, kde se dáme vpravo a z mírného kopečku dojdeme k silnici na níž se dáme vpravo a po níž 
dojdeme k pivovarské hospodě, kde se zastavíme na pivko. Upozorňuji, že zde nevaří, mají jen utopence a hermelín. Od 
pivovarské hospody je to již co by kamenem dohodil a zbytek došel na nádraží do Medlešic. 
Celý výlet měří maximálně 13 km a není náročný, je vhodný i pro děti. 
Vlak z Medlešic jede ve 14:46, další v 16:48, do Pardubic na hlavní nádraží přijede v 15:01 resp. v 17:03. 
 
 

Občerstvení:  
Pivovar v Medlešicích, kde krom piva, nealko nápojů, preclíků a nanuků si lze objednat jen utopence a 

hermelín. Proto občerstvení sebou. 

 
 

Mapa:  edice KČT  č. 45 Železné hory  1:50 000. 
 edice Shocart  č. 448 Pardubicko Chrudimsko   1:40 000. 
 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070 (operátor T-

Mobile). 
 

Trasu vybral a výlet vede:  

Petr Kožený tel. 739 766 695 (operátor T-mobile)  

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:egova@seznam.cz
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Turistický místopis 

Most zvaný Červeňák 

 
Most, který byl postaven roku 1911 při regulaci Chrudimky v centu města nedaleko staré reálky. Šířka vozovky 
byla 5 m, šířka chodníků 1,5 m. V roce 1935 byl z důvodu nedostatečné kapacity nahrazen mostem novým, 
pojmenovaném po bývalém pardubickém starostovi Ing. Josefu Prokopovi. 
Aby po dobu výstavby nového silničního mostu nebyla doprava přerušena, provedli příslušníci Železničního 
pluku dočasné posunutí původního mostu o několik metrů severněji. Po dokončení výstavby byl původní most z 
roku 1911 rozebrán a odvezen o 2 km jižněji do prostoru vojenského cvičiště, kde byl jako silniční most 
příslušníky Železničního pluku opět postaven přes tok řeky Chrudimky. Pro svůj nátěr na bázi suříkové barvy, 
která mostu dodala červeno-oranžový sytý odstín, byl most nazýván „Červeňák“. (Suříková základová barva 
poskytuje vysoce odolný antikorozní nátěr, zajišťující mimořádnou a dlouhotrvající ochranu všem železným a 
ocelovým prvkům. Nátěr velice dobře odolává veškerým druhům povětrnostních vlivů. Zároveň jedinečně 
chrání konstrukce ve vodě a lze ho aplikovat i pod vodní hladinou.) 
Tento most je složen ze tří částí, což je při bližším pohledu patrné. Střední část je původní Červeňák, ale krajní 
části jsou jiné. Podle dostupných informací byly vyrobeny v roce 1885 v Sobotíně. Výrobcem krajních částí 
mostu je pravděpodobně firma Sobotínsko – Štěpánovské železárny a strojírny, která již ale neexistuje. 

Území zvané Červeňák 
Někdejší vojenský prostor, dnes území podél toku Chrudimky. Jeden z železných obloukových mostů kdysi 
opatřený červeným nátěrem, pro který se mu říkávalo „Červeňák“, tak dal jako hlavní dominanta lokality 
pojmenování nynějšímu celému přírodnímu území.  
V roce 1919 se Pardubice staly sídlem nově vznikajícího železničního pluku. Pro výcvik tohoto pluku bylo 
zapotřebí velikého prostoru v členitém terénu s vodním tokem. Proto již na počátku 20. let byla připravována 
výstavba technického cvičiště na řece Chrudimce pod Pardubičkami. Při polním cvičení v roce 1922 byl u 
hřbitova v Pardubičkách montován vysoký ocelový most soustavy Roth – Wagner, zatím jen na montované 
podpěry, a také byla vybudována lanovka až k nemošické stráni se zlomovou stanicí nedaleko uvedeného 
mostu. V roce 1923 byla položena polní drážka o rozchodu 600 mm z Karantény k Chrudimce, kde byly 
vybudovány i potřebné mosty. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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V letech 1924 až 1925 probíhaly úpravy technického cvičiště na Chrudimce, kde byly mj. zřízeny vysoké náspy. 
Součástí cvičiště byla i řada cvičných a stavebních tratí. Jedna z nich, tzv. „Špitálka“ dokázala po svahu vystoupat 
až ke hřbitovu a vedla až do prostoru dnešní nemocnice. 
V roce 1934 započala stavba nového mostu (Prokopova). Vojáci starý ocelový most z roku 1910 nejprve 
přesunuli o 20 m vedle a nakonec jej v roce 1937 jako dar od města převezli na technické cvičiště, kde je 
„Červeňák“ umístěn dodnes.  
Po převzetí vojenského prostoru německou okupační armádou v březnu roku 1939 provoz na vojenských 
drážkách utichl. V roce 1945 sice vojenské území převzalo opět železniční vojsko, nicméně poválečný provoz na 
torzu polních drážek v Pardubicích byl mizivý. Provozní výcvik vojenských železničářů se přesunul do České 
Třebové a pardubické drážky tím zcela ztratily význam. V padesátých letech probíhal v Pardubicích ještě výcvik 
stavby mostů a zbytky úzkorozchodných tratí na technickém cvičišti byly užívány pro přesuny materiálu. Později 
cvičiště opanovali ženisté. Působení železničního vojska v Pardubicích trvalo až do roku 1994, kdy bylo 
usnesením vlády číslo 323 jako takové k 31. říjnu zrušeno. Do posledního působiště, železničních skladů za ulicí 
S. K. Neumanna, se nastěhovaly různé firmy a na jaře 2005 byl odpojen a zlikvidován i zdejší rozsáhlý vlečkový 
areál. 
 

Nemošice 

dříve samostatná obec jižně od Pardubic na levém břehu Chrudimky. Nemošice jsou od r. 1976 částí města Pardubice, 
které tehdy vzrostly na 92 tisíc obyv. Dnes součást městského obvodu Pardubice IV. Katastrální území Nemošice je druhá 
největší místní část, která se rozkládá na cca 450 ha. Počet obyvatel k 1. 1. 2019 na tomto území činil celkem 1286. 
Základní občanská vybavenost: 
- obecní dům - sportovní areál 
- mateřská škola - ostatní vybavení jako např. restaurace, obchody apod. 

Historie 
Nemošice patří mezi nejstarší osady pardubického okresu. Svědčí o tom pravěké pohřebiště (odryté v průběhu výstavby 
školy v roce 1914), kde byly nalezeny nádoby a bronzové jehlice lužického typu, které jsou uloženy v pardubickém muzeu. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Byly zde nalezeny také groše Václava II. V roce 1295 náležela ves ke kostelu sv.Jiljí v Pardubičkách, který patřil misijnímu 
řádu cyriaků. Až v roce 1318 je obec doložena jako majetek Viléma z Nemošic, který měl tvrz na pravém břehu Chrudimky. 
V roce 1492 prodal Jan Makovský z Potštejna Nemošice Vilému z Pernštejna a od té doby byly Nemošice spojeny s 
panstvím pardubickým. Po připojení Nemošic k pardubickému panství nebyla tvrz obývána a pravděpodobně záhy zpustla. 
V roce 1790 začala Vojenská správa z pověření státu stavět hřebčinec na vysušeném nemošickém rybníku Klárce. 
Postavila areál stájí, obytných i hospodářských budov, k němuž patřily rozsáhlé louky. Po r. 1924 se areál stal civilním s 
názvem Státní hřebčinec Nemošice. 90% hřebců bylo teplokrevných a 10% chladnokrevných. Po r. 1950 podléhal hřebčínu 
v Kladrubech. Po r. 1990 byl areál zprivatizován se zaměřením na chov chladnokrevných koní. 
 

Mikulovice, pozorovatelna civilní obrany 

 
Malé muzeum ČSLA; Military klub Ostřešany, z.s.  objekt rekonstruuje a zpřístupňuje veřejnosti od roku 2015. 
Pozorovací objekt konstrukce typické pro 60. léta byl vybudován roku 1964 (datum betonáže 24. 4. 1964) 
(tel:2441964) na úpatí Mikulovického kopce, v přibližné nadmořské výšce 276 metrů. 
Jedná se o železobetonovou monolitickou stavbu o konstantní síle stěn 25 cm, solidního betonu armovaného 10 
mm ocelovými pruty. Můžeme zde vysledovat řadu typizovaných prvků. Jako příklad lze uvést vstup do objektu, 
který je vyřešen svislým průlezem a uzavřeným klasickým ocelovým poklopem (síla pancíře 10 mm). Po jeho 
odklopení se po stupačkách sestupuje do malé předsíňky, která je od hlavní místnosti pro pobyt osádky 
oddělena ještě pancéřovými vraty. Objekt byl mimo jiné vybaven filtroventilačním zařízením typu FVZ 55c/60. 

Pozorovatelna dříve sloužila k ochraně Pardubic před jaderným útokem. Jedná se o jeden z mála 
opravených objektů tohoto typu u nás. Objekt spadal do teritoriální hlásné sítě (TRSH) na Pardubicku. Zde 
sestavu tvořily čtyři pozorovací objekty a jeden hlavní velitelský CO kryt.  

• CO kryt na zámku v Pardubicích – velící středisko pozorovatelen na Pardubicku. 

• Pozorovatelna na úpatí Mikulovického kopce (krycí jméno Ivana). Ventilační komínek vyúsťuje do týlové 
místnosti pákovým šoupátkem, opatřeným přírubou. Zajímavým fragmentem je také anténní stožár stojící 
vedle pozorovatelny, z nějž do hlavní místnosti vede elektrický kabel k radiostanici. Celkově je vnitřní 
výstroj objektu nepříliš zastaralá, údržba zřejmě probíhala až do 80. let. 
Hermeticky utěsnitelným průlezem, a pak nahoru po stupačkách, se vstupuje do pozorovací místnosti. Ta je 
vybavena osvětlením, elektrickou zásuvkou a kovovou sklápěcí židlí. Pozorovatel odtud mohl šesti průzory 
sledovat situaci nad letištěm a celými Pardubicemi a okolím. Vlastní průzor je stupňovitě modelován v 
betonu a interiér objektu je od okolní atmosféry oddělen skleněnou vložkou, s možností zmenšit 
pozorovací štěrbinu pomocí plechové vložky. V době míru byl celý průzor chráněn dřevěnou okenicí. 
Posádku tvořili tři lidé ( velitel, pozorovatel a radista ). V případě konfliktu byla posádka doplněna pěti 
vojáky, kteří objekt bránili zvenku. 

• Pozorovatelna na úpatí Kunětické Hory (krycí jméno Vlastislav) 

• Pozorovatelna na malém kopečku v blízkosti obce Lány na Důlku (krycí jméno Blahoslav) 

• Polní pozorovatelna a objekt UŽ-6 (krycí jméno Zikmund 6) 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Mikulovice 
K Mikulovicím patří také vedlejší Blato. A právě tam se dokládá nejstarší historie obce a také významné 
archeologické nálezy. Především celá kostra nosorožce srstnatého, který vyhynul kolem roku 8 tisíc před naším 
letopočtem. Jde o unikátní objev, který nemá nikde na světě obdobu. Tohoto pravěkého savce teoreticky mohli 
potkat také lidé žijící v Blatě. Jen podle toho, co nám říkají archeologické nálezy, tam žili už 6 tisíc let před naším 
letopočtem. 
Dnes zde žije 1265 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1384, kdy je vesnice zmiňována v listinách 
pardubického panství. Místní část Blato je prvně zmiňována již o dva roky dříve, a sice v souvislosti s existencí 
tvrze a panského dvora. V obou vesnicích tehdy nezávisle na sobě fungovaly gotické poplužní dvory. 
Mikulovice bývaly významnější než Pardubice. V Pardubicích bylo ještě pusto, když si v nedalekých Mikulovicích 
stavěly honosné pravěké domy - na tzv. mikulovické planině zvláště v místech, kde dnes stojí nové rodinné 
domy pod kostelem, bylo velmi živo už v pravěku a počínajícím středověku. Archeologové tam objevili 
pozůstatky honosných obydlí s bohatým inventářem včetně bronzových šperků, pak také zbraní, nádobí… 
Pamětihodnosti: 

 
• krásný kostel sv. Václava, z roku 1387. Během třicetileté války byl kostel vypálen, jeho současná barokní 

podoba pochází z let 1768-69. Nejstarší památkou, která se v kostele nachází, je cínová křtitelnice z roku 

1487. Krom ní překvapí jeho návštěvníky také malovaný oltář, zobrazený tak plasticky, že vypadá jako ze 

dřeva či kamene. V kostele jsou také původní, už restaurované lavice nebo nezvyklý malovaný lustr. 

• Zvonička snad z 18. století na návsi v Blatě 

• Pomník obětem 1. světové války v zahradě školy (legionář Josef Staněk míval na památníku obětem války 

pamětní desku. Tu v 70. letech minulého století jako nežádoucí zakryli). 

• Pamětní deska odbojáře Adolfa Švadlenky ve Švadlenkově ulici (parašutisté skupiny Silver A se tehdy 

ukrývali v obci v rodinách Františka Valenty a Adolfa Švadlenky. Toho gestapo umučilo. 
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Medlešice - obec 

Ves (původně Mezilesice) je připomínána již v r. 1229, kdy byla v majetku opatovického kláštera. Medlešice jsou 
částí města Chrudim. Ve vesnici se nachází malý fungující pivovar s pivovarskou hospodou. Západně od obce 
je železnice. K Chrudimi byly Medlešice připojeny k 1. červenci 1985. V Medlešicích v roce 2011 žilo 555 stálých 
obyvatel. 
Významná obyvatelka: operní pěvkyně Dagmar Pecková – pod její záštitou je od r. 2017 pořádán hudební 
festival Zlatá Pecka Chrudim, který vstoupí letos od 21. 8. – 29. 8. do svého šestého ročníku pod názvem 
Fenomén Amadeus.  
 

Medlešice - zámek,tvrz 

 

Tvrz poprvé připomínána v roce 1626, kdy byla v majetku vdovy Anny po Janu Bohušínském z Božejova. Kolem 
roku 1725 za Marie Terezie z Vernieru, rozené Strakové z Nedabylic, byla tvrz upravena do dnešní podoby 
barokního zámku s krásným a přístupným parkem. Zámek tvoří jednopatrová budova v neobvyklém tvaru 
písmena "T", se sedmiosým hlavním průčelím, krytá mansardovou střechou s vikýři. Jednotlivá průčelí jsou 
členěna pilastry (reliéfní plastický architektonický prvek klasické řádové architektury, který připomíná sloup, je 
však plochý a má pouze dekorativní účel. Vystupuje ze stěny a je opatřen patkou a hlavicí). Zdivo tvrze se 
dochovalo v severní a částečně i střední části zámku. Zámecký park je osázen vzácnými stromy. Najdete zde 
památný buk lesní (obvod kmene 410 cm). Přímo před zámkem je malé parkoviště. Vlaková i autobusová 
zastávka je přímo v obci. 
V současné době má v zámku klubovnu M-klub Medlešice, který zprostředkovává dětské aktivity. 

 
 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Medlešice – pivovar 

Zjistiti přesně rok, kdy byl tento pivovar vystaven, jest naprosto nemožné, neboť podnik tento netvořil dříve 
samostatnou průmyslovou jednotku, nýbrž byl součástí statku Medlešického, / dříve Mezilesice / přecházel tedy 
s prodejem tohoto statku vždy na nového vlastníka, aniž by byl v každé smlouvě nebo pozůstalostním rozdílu 
zvláště uveden, neb v zemské desky zapisován. 
Proto chceme-li dnes zjistiti vznik a sledovati osudy tohoto pivovaru, nezbývá nic jiného, než sledovati postup 
tehdejších událostí a studovati osudy oněch starých šlechtických rodů a ostatních vlastníků tohoto statku 
Mezilesického. 
Začínati v tomto případě s osudem tvrze a vsi Mezilesic, která je uváděna již v roce 1229 bylo by bezúčelné, 
neboť je stávajícími zápisy s naprostou jistotou zjištěno, že po třicetileté válce tento pivovar dosud nestával. 
Ve starých zápisech se uvádí, že v roce 1660 koupila tvrz a rytířské sídlo s poplužním dvorem v Mezilesicích od 
Petra Hubrika z Herndrsdorfu paní Eva Kustošová, rozená z Glouchova se svým manželem Jindřichem Kustošem 
ze Zubří a Lipky. Při tom uvedeno, že zboží to bylo tehdá velmi zpustlé a to následkem třicetileté války, neboť 
kraj Chrudimský byl nejen častými vpády vojska Švédského roku 1634, 1639, 1643, 1645 a 1648 ale i vojskem 
císařským vydrancován, popleněn, vyhuben a takřka v poušť sirou obrácen. 
Tím se stalo, že po skončení války té tvrz Mezilesická byla tak zpustlá, že samé toliko místo zůstávalo, dvory pak 
byly vypáleny, pole a štěpnice zkaženy, chalupy k tvrzi a dvoru příslušející spáleny, na dvorech nebylo ani 
čeládky ani dobytka, neboť dobytek pobralo vojsko císařské a švédské, čeládka pak buď utekla před nepřítelem, 
nebo zemřela zachvácena jsouc ranou morovou a jinými nemocemi. Dále jest uvedeno, že pan Jindřich Kustoš a 
paní Eva manželka jeho, uvázavše se v držení zboží Mezilesického, musili velké náklady činiti, aby zboží to z 
úplné jeho zkázy opět vyzdvihli a zvelebili, pročež tvrz znovu vystavěna, dvory čeládkou a dobytkem obsazeny a 
zřízen zvláštní úředník a písař důchodní, aby vedli správu statku toho. 
A právě vše nasvědčuje tomu, že tento Jindřich Kustoš ze Zubří a Lipky s manželkou Evou rozenou z Glouchova, 
kteří byli tehdy nejen nejpřednější ale i nejzámožnější šlechtou v království, vystavěli nejen tvrz a dvory, ale i 
pivovar, jak další zápisy uvádějí. 
Po smrti jejich syna Ferdinanda Leopolda Kustoše, připadlo zboží Mezilesické dle dědičného rozdílu ze dne 13. 
dubna 1696 synu jeho Ferdinandu Kustošovi, který dne 13. ledna 1716 statek Mezilesický, totiž sídlo a tvrz v 
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Mezilesicích se dvěma poplužními dvory, pivovarem, dvěma krčmami, / v Medlešicích a Dřenicích / pak 
bažantnicí, mlýnem a cihelnou prodal Oktaviánovi Ladislavovi hraběti z Waldštejna. Je s naprostou určitostí 
jisto, že rod Kustošův pivovar tento postavil patrně již před rokem 1696. Pivovar Medlešice založen léta 

páně 1673 - kvalita podložená tradicí, tak zní současný vývěsní štít. 
Statek Mezilesice se vším příslušenstvím je v průběhu dalších staletí prodáván dalším a dalším majitelům 
z nejrůznějších důvodů včetně Napoleonských válek. Až teprve rytíř Hugo z Wiederspergů se odhodlal tento 
průmyslový podnik samostatně bez statku prodati, avšak teprve po 26ti letech od doby nabytí jeho vlastnictví a 
sice smlouvou trhovou ze dne 8. května 1890 a situačního plánu ze dne 28. dubna 1890 prodal jej akciové 
sladovně v Chrudimi za 80.000 zl. r. č. načež dne 3. srpna 1890 pod č. 36407 byl tento pivovar z vložky č. 901 
zemských desk odepsán a do vlastnictví zmíněné sladovny do vložky č. 215 pozemkové knihy kat. území 
Medlešic zapsán.  
Manželé Richtrovi drželi tento pivovar přes celou světovou válku, načež smlouvou trhovou ze dne 20. května 
1919 prodali jej Vladislavu Zemanovi, kterýž je jeho vlastníkem posud. Tento majitel zmíněný pivovar opatřil 
novým zařízením, přistavěl lednici a vilu, pivovar rozšířil, zvelebil a svým podnikavým duchem přivedl k 
nebývalému rozkvětu, neboť Medlešické pivo je dnes známé, že svojí chutí a kvalitou předčí jiná známá piva a 
proto je daleko široko požadováno a dodáváno. 
Na přání pana Vladislava Zemana v archivech vyhledal a sestavil František Dvorák, V Chrudimi, 30. září 1932; 
soudní revident v. v. a emer. správce knihovního úřadu v Chrudimi. 
 Po letech nucené odstávky zahájil pivovar Medlešice opět svoji činnost. V březnu roku 2001 byla svařena 
první zkušební várka, kterou vařil sedmasedmdesátiletý Adolf Zeman v zchátralém pivovaru podle staré 
rodinné receptury dvanáctistupňový ležák. Byl zároveň sládkem, ředitelem i jediným dělníkem pivovaru, který 
zdědil v restituci po rodičích. Absolvent pražské vyšší pivovarnické školy a nynější americký penzista vařil pivo 
celý život a na různých kontinentech. Založil možná nejsevernější pivovar světa na Aljašce, působil v pivovarech 
v Mnichově a Teheránu, odkud se v padesátých letech dostal do Argentiny a poté do USA. Na stará kolena se 
rozhodl postavit tuzemským pivovarnickým gigantům a prosadit se se svým pivem na českém trhu. V 
současnosti je medlešický pivovar koncipován jako minipivovar s várkou 10 hl a vaří přibližně 300 hl piva ročně. 
"Kdyby byl odbyt, mohu časem vařit až 40 hl piva týdně," řekl v létě 2001 Adolf Zeman (zemřel v prosinci 2008). 
V létě 2002 byla otevřena pivovarská restaurace. 
V Medlešicích se vyrábí dva druhy piva: nefiltrované a nepasterované světlé dvanáctistupňové a černé 
dvanáctistupňové. Nazývají se Medlešický ležák 12° - světlý, černý. Je to pivo plné chuti, obsahující vitamíny, 
bílkoviny a další minerální látky, nezbytné pro zdravou výživu. Pivo není filtrováno a jeho snížená čirost 
dokazuje přítomnost ušlechtilých kvasnic. Pivo má harmonicky sladěnou praženost s jemnou karamelovou 
nasládlostí a to celé až sametově hebké na jazyku. 
Velkým pivovarům se snaží konkurovat především kvalitou a také cenou. Věrní štamgasti už dobře vědí, že na 
originálním a lahodném nápoji si mohou, co hrdlo ráčí pochutnat jen v Pivovarské hospodě v Medlešicích a pak 
také v Měšťanské restauraci v budově chrudimského Muzea. „Nikdy jsme do velké sítě restaurací nedodávali. 
Vždy se jednalo maximálně o čtyři provozovny,“ vysvětlil v dubnu 2008 vedoucí pivovarské restaurace Drahomír 
Chalupa. Své tři stovky hektolitrů tak jako tak za rok bez problémů udají. 
"Pivovar zaměstnává jen jednoho člověka, víc lidí by neuživil," řekla v lednu 2010 Milena Chalupová z pivnice a 
pivovaru, který ročně vyprodukuje okolo 300 až 400 hektolitrů piva. 

V rodině Zemanů nebyl Adolf Zeman jediným pivovarníkem. Jeho bratr Vladislav, který vlastnil malý 
pivovar v městečku El Chaltén v Argentině, za ním zavítal do Čech. "V Čechách je zakládání minipivovaru větším 
a složitějším problémem než jinde ve světě. Například malé pivovary v Argentině mají velkou výhodu, neplatí 
totiž téměř žádné daně. Přestože je ale jejich pivo víc než desetkrát dražší než pivo z velkých pivovarů, a v 
Argentině je výrazně nižší spotřeba piva, prosperují. Žijí totiž více méně z cestovního ruchu," vysvětlil Vladislav 
Zeman. "Brácha říkal, že založil nejsevernější pivovar, ten můj je zase druhý nejjižnější," dodal Vladislav Zeman. 
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