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Strakonický měšťanský pivovar byl založen v roce 1649. Historie 
zdejšího pivovarnictví však začíná rokem 1367, kdy Bavor IV. 
udělil strakonickým měšťanům mimo jiné právo várečné. Tehdy 
se pivo vařilo v malých objemech přímo v měšťanských domech. 
Společný pivovar vznikl právě až v roce 1649 v domě čp. 47 
na Velkém náměstí. V něm se pivo vařilo až do roku 1874, kdy 
se pivovar přestěhoval do nově postavených budov na břehu 
Otavy, kde stojí dodnes. 
Po celá staletí spolu soupeřily měšťanský a panský pivovar, který 
stával v areálu hradu na protějším břehu řeky Otavy. Od roku 1909 
pak ve Strakonicích zůstává pivovar jediný – měšťanský.
Po 2. světové válce byl znárodněn a stal se součástí národního 
podniku Jihočeské pivovary. V roce 2004 koupilo pivovar od 
státu město Strakonice. V současné době je jediným českým 
průmyslovým pivovarem vlastněným městem. V rámci českého 
pivovarnictví patří s ročním výstavem okolo 55 000 hl piva mezi 
malé pivovary.

We use traditional methods to brew our beer. The essential 

ingredients are malt, hops, water, and yeast. The beer 

ferments in open vats and matures in lager tanks. Until the 1960s, 

it was cooled with ice from the river and poured into wooden lager 

barrels. 

In 1367, Bavor IV granted Strakonice’s inhabitants the right to brew 

beer. A new brewery was jointly founded by brewmasters and 

societies in building number 47 located on Velké náměstí (‘the Large 

Town Square’) in 1649. The new steam-powered brewery was built on 

the river bank in 1874. 

In 2004, the brewery was transferred to the ownership of the town 

of Strakonice, and today the brewery’s name is Dudák – Měšťanský 

pivovar Strakonice a.s.

Od roku 2011 vystupuje společnost pod názvem 
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
Pivovar důsledně používá klasickou technologii výroby, která 
spočívá v kvašení v otevřených kádích na spilce a dlouhém 
dokvašování ve studeném ležáckém sklepě. Všechna piva vyráběná 
v pivovaru Dudák jsou nepasterovaná a zachovávají si tak původní 
charakter z ležáckého tanku. Jako základní suroviny pivovar 
používá moravský slad, žatecký chmel a pitnou vodu z řeky Otavy 
vyráběnou sofistikovanou technologií. 
Ještě do 60. let minulého století se pivo chladilo ledem z řeky 
a leželo v dřevěných ležáckých sudech. 
V roce 2014 byla postavena přímo v areálu pivovaru originální 
degustační místnost pro exkurze nebo firemní akce. Od roku 2016 
vznikají po České republice restaurace, tzv. Dudákovny, které mají 
jednotný design. V létě 2018 byla otevřena moderní prodejna piva 
přímo před areálem pivovaru.
Každoročně pivovar pořádá na konci června pivovarskou pouť. 
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varna spilka ledování lahvárna stáčírna sudů


