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Konferenční a společenské centrum SECESE nabízí širokou škálu možností 
pronájmu reprezentačních, historických i jiných prostor pivovaru Plzeňský 
Prazdroj a Pivovarského muzea v Plzni. Pro velké prezentační akce je 
k dispozici i rozlehlé nádvoří. Opravdovou specialitou jsou dvě Šalandy – 
salonky ukryté v labyrintu rozlehlých ležáckých sklepů.

Nabízíme vám komplex služeb při plánování, přípravě, organizaci 
a realizaci vašeho záměru. Jsme připraveni zorganizovat a zajistit pro vás 
konferenci, seminář, pracovní setkání, firemní večírek, společenskou akci, 
svatbu či rodinnou oslavu.

Přednosti konferenčního a společenského centra SECESE
• Stylové a netradiční prostory 
• Bohaté zkušenosti s pořádáním konferenčních, firemních či společenských 

akcí
• Kompletní zajištění a organizace vaší akce 
• Kvalitní cateringové služby 
• Široká nabídka doplňkových služeb a programů (hudba, květiny, dekorace, 

dárky s puncem tradice, atraktivní doprovodný program, prohlídky pivovaru) 
• Technické zázemí a kvalitní vybavení, wi-fi zdarma 
• Příhodná lokalita (15 minut od dálnice D5)

Věříme, že vás naše nabídka Konferenčního a společenského centra Secese 
zaujme. V případě jakýchkoli dotazů se nás neváhejte obrátit. 
Těšíme se na spolupráci.

Konferenční a společenské centrum SECESE
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
T: +420 735 189 019
E: secese@prazdrojvisit.cz
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SECESE
Hledáte netradiční 
prostředí s unikátní 
atmosférou 
a vysokou kvalitou? 
Využijte služby 
Konferenčního 
a společenského 
centra SECESE 
umístěného v srdci 
pivovaru Plzeňský 
Prazdroj. 
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ZLATÝ SALONEK
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Reprezentační 
sály v pivovaru
Seznamte se 
s reprezentačními 
prostorami 
Plzeňského Prazdroje, 
které byly budovány 
od roku 1908, kdy 
se právováreční 
měšťané rozhodli 
přestavět jednu 
z budov pivovaru 
na konferenční 
místnosti pro 
zasedání valných 
hromad a přijímání 
návštěv.
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ZAHRADNÍ PAVILON 
FORMANKA

Kapacita prostor

Název / kapacita
Plocha 

v m2 

Max. 
počet 
osob raut divadelní školní banket U forma T forma 

Sál Pilsner 
Urquell 150 150 150 150 52 90 72 36

Červený sál 64 56 56 50 20 40 40 26

Sál Školy 
čepování 50 44 — 44 18 — 26 —

Zelený 
salonek 32 10 10 — — 10 — — 

Zlatý 
salonek 30 20 — — — 18 — 20

Zahradní 
pavilon 
Formanka 

112 60 60 60 20 30 40 28

Zahrádka 50 50 50 — — — — — 

Reprezentační prostory zahrnují pět sálů a zahradní pavilon Formanka. 
Za dobu jejich existence měl pivovar čest hostit v těchto výjimečných 
prostorách nejen významné obchodní partnery, ale i řadu známých 
českých a zahraničních osobností, umělců a politiků.

Technické vybavení, které lze objednat
• Dataprojektor, plátno, ozvučení, flipchart, mikrofon

Doporučujeme pro tyto akce 
• Pracovní jednání, školení, semináře, prezentace, firemní večírky, 

společenské akce, oslavy narozenin nebo promoce, svatby aj.
SÁL PILSNER URQUELL
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Reprezentační 
sály v pivovaru
Reprezentační 
místnosti si do dnešní 
doby zachovaly 
svoji osobitost 
a neopakovatelnou 
atmosféru, zároveň 
však splňují 
náročné požadavky 
na moderní 
společenské 
a konferenční 
centrum.
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ČERVENÝ SÁL
ZAHRADNÍ PAVILON 
FORMANKA

SÁL
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Uspořádání sálů

ZELENÝ SALONEK
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Šalanda
Nabídněte svým 
klientům unikátní 
zážitek s pivem 
Pilsner Urquell 
v labyrintu 
historických 
ležáckých sklepů. 

Šalanda v minulosti bývala místnost, kde se stravovala a odpočívala 
pivovarská chasa. Navázali jsme na tuto tradici a v ležáckých sklepech 
jsme vybudovali dva unikátní salonky – menší Bednářskou Šalandu a větší 
Siberskou Šalandu. Zde nabízíme originální posezení u nefiltrovaného 
nepasterizovaného piva Pilsner Urquell, vyrobeného tradiční metodou. 

Speciality Šalandy
• Unikátní nefiltrovaný a nepasterizovaný Pilsner Urquell, který lze 

ochutnat pouze během prohlídky pivovaru nebo právě při posezení zde 
na Šalandě, kvasí v otevřených dubových kádích a dozrává v dubových 
ležáckých sudech. Pivo se nefiltruje a nezbavuje kvasnic, které mu dávají 
nezaměnitelnou chuť, vůni a vzhled. 

• Sklepmistr přináší na Šalandu pivo načepované přímo z ležáckého sudu 
v kovových třílitrových mázech, z kterých se pivo dříve běžně rozlévalo 
hostům.

• Příjemnou atmosféru dotváří výzdoba autentickým pivovarským 
nářadím, které se skutečně užívalo při výrobě piva. Vybavení šalandy 
vyrobila současná pivovarská bednářská parta.

Pronájem Šalandy
• Standardní doba pronájmu je 3 hodiny (lze upravit na základě dohody).
• V ceně je zahrnuto studené občerstvení, obsluha sklepmistrem 

a konzumace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell. 
• K pronájmu Šalandy je možné si doobjednat tradiční české pohoštění 

(vepřové koleno nebo pivovarský guláš), nealko nápoje. Pro zachování 
pivovarské tradice nenabízíme v prostorách Šalandy konzumaci vín.

• Pokud u nás vaši hosté ještě nebyli, doporučujme vám objednat jim 
před posezením na Šalandě prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj 
za zvýhodněnou cenu.

Doporučujeme pro tyto akce
• Setkání s klienty či obchodními partnery, firemní večírky, soukromé oslavy

Plocha v m2 Kapacita prostor

Šalanda Bednářská 36 26

Šalanda Siberská 72 50
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Gambrinus 
Varna 1869
Uspořádejte pro své 
klienty večírek nebo 
prezentaci v srdci 
pivovaru Gambrinus. 
Využijte naši nabídku 
netradičních prostor, 
jejichž historie sahá 
až do roku 1869.

Pivovar Gambrinus nabízí ke komerčnímu využití prostory své historické 
varny z roku 1869. Pro vaše klienty se tak nabízí unikátní možnost 
společenského večera v místech, kde skutečně začala historie piva 
Gambrinus. 

Prostor historické Varny 1869 je členitý a je vybaven dvěma výčepy. 
Jedna část nabízí sezení u stolů až pro 50 lidí, v druhé části s výhledem 
do současné varny pivovaru Gambrinus se nachází kruhový barový pult.

Doplňkové služby
• Catering, projekce, atraktivní doprovodný program
• K pronájmu je možné si objednat školu čepování a degustaci piv značky 

Gambrinus.

Technické vybavení, které lze objednat
• Dataprojektor, plátno, ozvučení, flipchart

Doporučujeme pro tyto akce
• Neformální setkání, pracovní jednání, školení, semináře, prezentace, ale 

také firemní večírky, teambuildingové akce aj.

Plocha v m2 Kapacita prostor

Gambrinus Varna 1869 120 50 

TIP: Užijte si to v pivovaru Gambrinus na plno a objednejte si 
zážitkový program Párty v pivovaru Gambrinus.
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Návštěvnické 
centrum
Pokud potřebujete 
k uspořádání akce 
pro své klienty 
atraktivní členité 
prostory, nabízíme 
možnost pronájmu 
Návštěvnického 
centra na nádvoří 
pivovaru.

Návštěvnické centrum vzniklo rekonstrukcí historické budovy bývalých 
„chladicích štoků“. V současné době nabízí atraktivní členité prostory, 
které lze pronajmout samostatně, nebo jako celek. 

Velký kinosál je plně vybaven moderní audiovizuální technikou 
a disponuje jedinečnou akustikou prověřenou komorními kytarovými 
koncerty.

Prostory k pronájmu
• Přízemí s galerií, kinosál nebo kompletně celé Návštěvnické centrum

Technické vybavení, které lze objednat
• Dataprojektor, plátno, ozvučení, pódium, flipchart

Doporučujeme pro tyto akce
• Společenské události, rauty, přednášky, koncerty, konference

Plocha v m2

Kapacita prostor

raut divadelní

Návštěvnické centrum 
bez kinosálu

300 150 170

Návštěvnické centrum 
s kinosálem

600 300 —

Kinosál 300 150 90
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Nádvoří 
pivovaru
Pro velké prezentační 
akce nabízíme 
k pronájmu malebné 
nádvoří pivovaru, 
které je zasazeno 
mezi historické 
pivovarské budovy.

Potřebujete plochu pro uspořádání velké akce? Využijte nádvoří pivovaru, 
kde si můžete pronajmout i kryté pódium včetně ozvučení. Získáte 
tak prostor odpovídajících parametrů pro pořádání koncertů, festivalů 
a společenských setkání.

Technické vybavení, které lze objednat
• Pódium, ozvučení

Doporučujeme pro tyto akce
• Prezentační akce např. automobilů, open air akce, srazy, společenské 

akce, koncerty

Plocha v m2 Kapacita prostor

Nádvoří bez pódia méně než 400 400

Nádvoří bez pódia více než 400 3 000

Cena pronájmu nádvoří s pódiem závisí na požadovaném technickém vybavení. Rádi vám 
ji zašleme po upřesnění vašich požadavků.
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Pivovarské 
muzeum
Využijte možnost 
pronájmu 
atraktivních 
společenských 
prostor Pivovarského 
muzea, jež se nachází 
v historickém centru 
Plzně v unikátně 
zachovaném 
právovárečném domě 
z 15. století, který 
dýchá atmosférou 
středověku.

Pivovarské muzeum nabízí zajímavé vnitřní i venkovní prostory, které lze 
pronajmout samostatně, nebo jako celek.

Valečka
Atraktivní prostor, tzv. valečka, sloužil původně k uložení a předsoušení 
zeleného sladu – k tzv. válení. Zajímavostí je zde umístěný funkční model 
varny parního pivovaru. Model je evropskou technickou zvláštností 
a může vyprodukovat třicet litrů piva v jedné várce. 

Nádvoří
Na autentickém středověkém nádvoří jsou rozmístěny exponáty vztahující 
se k transportu piva. Zvláštností je kamenný pozdně gotický portál 
z doby kolem roku 1500, přenesený ze zrušeného právovárečného domu, 
a barokní zvon z 18. století, kterým se v pivovaru oznamovalo ukončení 
várky.

Technické vybavení, které lze objednat
• Dataprojektor, plátno, ozvučení, flipchart

Doporučujeme pro tyto akce:
• Raut, koktejl, hudební vystoupení, svatební obřad, firemní prezentace, 

staročeská zabijačka

Plocha v m2

Kapacita prostor

raut divadelní

Valečka 80 60 60

Nádvoří 50 60 —

Pivovarské muzeum 200 150 —
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Další služby
K pronájmu 
vám nabízíme 
nejen prvotřídní 
cateringové služby, 
ale zajistíme 
i květinovou 
výzdobu, dekoraci, 
dárky pro vaše 
hosty a další služby 
a doprovodné 
programy. 
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Cateringové služby
Rádi pro vás připravíme nabídku kávových přestávek pro konferenční 
akce, oběd formou rautu nebo slavnostní večeři s banketovým servisem.

Catering nabízíme ve venkovních prostorách – na nádvoří pivovaru 
či zahrádce Konferenčního centra – formou grill party. Naše bohaté 
zkušenosti s organizací velkých firemních a společenských akcí, koncertů 
a festivalů jako Pilsner Fest v prostorách Plzeňského Prazdroje rádi 
přeneseme i na vaši akci.

Neváhejte se na nás obrátit, nabídku občerstvení sestavíme na míru vašim 
požadavkům.

Dárek pro vaše hosty 
Potěšte své klienty originálním dárkem z nejslavnějšího českého pivovaru.
Nabízíme nápojové sklo, dárkově balené pivo, porcelánové korbele, 
unikátní rukodělné dřevěné výrobky bednářů Plzeňského Prazdroje, 
kolekci oblečení a doplňků Pilsner Urquell a Gambrinus, golfové oblečení 
a doplňky značky Pilsner Urquell a mnoho dalších „pivních specialit“.
Náš sortiment dárkového zboží si můžete prohlédnout  
i na www.eshop.prazdroj.cz.

TIP: Sklenice s věnováním
Hledáte osobní originální dárek? 
Věnujte svým hostům originální pivní sklenici, s vybroušeným jménem, 
osobním věnováním či logem vaší společnosti.
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Doprovodný 
program
K akcím pořádaným 
v našich prostorách 
nabízíme pestrou 
škálu doprovodných 
služeb a programů. 
Neváhejte se na nás 
obrátit a zpestřete 
svou akci v pivovaru, 
aby se stala 
nezapomenutelným 
zážitkem. 

Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj
Přesvědčte se na vlastní oči, jak vzniká legenda Pilsner Urquell. 
Prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se zlatý ležák vaří již 
od roku 1842. Seznámíte se s jeho výrobou, historií a současností 
a ochutnáte nefiltrovaný a nepasterizovaný Pilsner Urquell čepovaný 
přímo z dubových ležáckých sudů. Prohlídku pivovaru lze objednat 
ve standardním režimu nebo s průvodcem v historickém kostýmu.

Prohlídka Pivovarského muzea
Prohlídka Pivovarského muzea umožní vašim klientům prožít příběh piva 
od starověku do současnosti. Muzeum se nachází v unikátně zachovaném 
právovárečném domě, který dýchá atmosférou středověku a vypráví 
o výrobě a způsobu podávání i pití piva napříč staletími.

Prohlídka Plzeňského historického podzemí 
Objevte život pod městem v labyrintu chodeb, sklepů a studní. Plzeňské 
historické podzemí bylo budováno již od 14. století. Odhalíte zde tajemství 
autentických nálezů a zákoutí, která podzemí skrývá.

 100 min.  max. 45 (min. 10)  CZ, DE, EN, ES, FR, IT, RU 

 60 min.  max. 25 (min. 10)  CZ, DE, EN, FR, RU

 50 min.  max. 20 (min. 10)  CZ, DE, EN, FR, RU
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Doprovodný 
program
Pivovarská 
řemesla, projížďku 
formanským 
povozem, historickou 
tramvají, hudební 
vystoupení, to je jen 
zlomek aktivit, které 
rádi zorganizujeme 
jako doplňkový 
program vašeho 
firemního eventu 
nebo společenské 
akce.
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Pivovarská zpestření
Poznejte tradiční pivovarská řemesla na vlastní kůži!
• Vyvalte sudy – vaši hosté si vyzkouší, jak dříve sklepmistři v pivovaru 

manipulovali s dřevěnými sudy. 
• Staňte se bednářem – vaši hosté se stanou na okamžik pivovarskými 

bednáři a v bednářské dílně budou mít za úkol postavit miniaturu 
pivovarského sudu. Stejným způsobem pivovarští bednáři dubové sudy 
vyráběli a dodnes vyrábějí.

Projížďka formanským povozem či historickým vozidlem
• Spřežení pivovarských koní s formanským povozem z roku 1942 

představuje opravdový unikát plzeňského pivovaru. Vaši klienti si 
z formanského povozu mohou prohlédnout areál pivovaru nebo 
historické centrum města Plzně. 

• Zprostředkujeme vám vyjížďku historickou tramvají, trolejbusem 
či autobusem Plzeňských městských dopravních podniků. Aktuální 
nabídku všech služeb naleznete na www.historickejizdy.cz

Další doprovodný program
Abychom vám ušetřili starosti se zajišťováním kulturního programu, 
nabízíme realizaci i dalších aktivit jako hudební doprovod, taneční 
či šermířské vystoupení a další.
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Užijte si nezapomenutelné chvíle v pivovaru Plzeňský Prazdroj a staňte se 
opravdovými pivními znalci. 
Zábavnou formou se naučíte správné zásady čepování piva. Sami 
se postavíte za výčep a pod vedením sládka se naučíte, jak správně 
načepovat pivo „na hladinku“ nebo co se skrývá pod názvy „čochtan“, 
„šnyt“ či “mlíko“. Na památku získáte certifikát o absolvování a půllitr se 
svým jménem. V základní ceně programu je i studené občerstvení k pivu.
K programu je možné si doobjednat i teplý bufet či nealko nápoje. 
Aktuální nabídku vám zašleme na vyžádání. 

Školu čepování nabízíme ve dvou variantách:

I. Škola čepování s prohlídkou pivovaru Plzeňský Prazdroj 
Nebyli jste ještě v Plzeňském Prazdroji? Doporučujeme vám objednat si 
Školou čepování piva s prohlídkou pivovaru. Během hodinové prohlídky 
navštívíte autentická místa, kde se Pilsner Urquell vaří od roku 1842. 
Poznáte tajemství výroby této české legendy, podle které vznikla celá 
kategorie piv typu ležák. V historických pivovarských sklepech ochutnáte 
nefiltrovaný Pilsner Urquell načepovaný z dubových ležáckých sudů. 
Na prohlídku pak navazuje dvouhodinová Škola čepování Pilsner Urquell. 

II. Škola čepování bez prohlídky pivovaru
Už prohlídku pivovaru znáte? Objednejte si samostatnou Školu čepování 
Pilsner Urquell na 3 hodiny. 

Doporučujeme pro tyto akce
• Neformální setkání s klienty či obchodními partnery, firemní večírky, 

soukromé oslavy

Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě vám doporučujeme objednat si program 
s dostatečným předstihem.
Škola čepování je určena pouze starším 18 let.

Škola 
čepování 
Pilsner 
Urquell
Jedinečný zážitkový 
program pro vaše 
klienty, během 
kterého poodhalíte 
tajemství správně 
načepovaného piva. 
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*  Varianta I. – 1h prohlídka pivovaru + 2h Školy čepování 
Varianta II. – 3h Školy čepování

 3 hodiny*  max. 45 (min. 15)  CZ, DE, EN, RU 
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Zážitkový program Cesta pivovarského tovaryše je určen pro skupiny 
přátel, kolegů či firemních partnerů, kteří si chtějí návštěvu pivovaru užít 
naplno.
Na úvod své tovaryšské kariéry si projdete Plzeňský Prazdroj křížem 
krážem. Prohlédnete si autentická místa, kde se před 170 lety zrodilo 
proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh dodnes pokračuje. 
V magickém prostředí historických pivovarských sklepů se vrátíte 
na začátek 20. století a s pomocí dobových rekvizit si vyzkoušíte 
historická pivovarská řemesla a proměníte se v ledaře, bednáře, 
sladovníky, výčepní nebo sklepmistry.
Jako správní pivovarští tovaryši také posedíte v „Šalandě“, 
výjimečném salonku ukrytém v labyrintu pivovarských sklepů. Zde 
budete odměněni proslulým nefiltrovaným pivem Pilsner Urquell 
čepovaným přímo ve sklepě z ležáckého dubového sudu.

Zážitkový program zahrnuje:
• Hodinovou prohlídku pivovaru s průvodcem (bez stáčírny)
• Tříhodinové posezení na „Šalandě“ s nefiltrovaným pivem Pilsner 

Urquell a studeným občerstvením
• Týmové soutěže – představení pivovarských řemesel zábavnou formou 
• Dárek na památku – půllitr se jménem pro každého účastníka 

K programu je možné si doobjednat tradiční české pohoštění (vepřové 
koleno nebo pivovarský guláš), nealko nápoje. Z důvodu zachování 
pivovarské tradice nenabízíme v prostorách Šalandy konzumaci vín. 

Doporučujeme pro tyto akce
• Teambuilding, firemní večírky, soukromé oslavy

Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě vám doporučujeme objednat si program 
s dostatečným předstihem.
Program Cesta pivovarského tovaryše je určen pouze starším 18 let.
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Cesta 
pivovarského 
tovaryše
Zprostředkujte svým 
klientům či přátelům 
nezapomenutelný 
zážitek v labyrintu 
starých pivovarských 
sklepů s pivem Pilsner 
Urquell a historickými 
pivovarskými 
řemesly.

 4 hodiny*  max. 50 (min. 15)  CZ, DE, EN, RU

*  1 hod. prohlídka + 3 hod. posezení na Šalandě s pivem Pilsner Urquell – 
po dohodě lze upravit
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Party 
v pivovaru 
Gambrinus
Objevte jedinečné 
prostory pivovaru 
Gambrinus v Plzni 
a svěřte se do rukou 
našim sládkům.

Užijte si s přáteli či kolegy jedinečnou party v srdci pivovaru Gambrinus. 
Zážitkový program nabitý zábavou strávíte v doprovodu těch 
nejpovolanějších – chlapů, kteří se vaření piva Gambrinus a péči o něj 
věnovali mnoho let svého života.
Dozvíte se vše o pivovaru Gambrinus a pivu, které se zde vaří od roku 
1869.  
Čeká na vás tříhodinové posezení v historické Varně Gambrinus 1869 
přímo v srdci pivovaru. Doprovázet jej budou vynikající piva Gambrinus, 
škola čepování piva a studené občerstvení. 

Zážitkový program zahrnuje:
• Tříhodinové posezení v historické Varně Gambrinus 1869 s pivy 

Gambrinus a studeným občerstvením
• Školu čepování a péče o pivo
• Půllitr se jménem pro každého účastníka 

K Party v pivovaru Gambrinus si můžete doobjednat: 
• Rozšířený catering – večeři či raut
• Promítání sportovních zápasů či další doprovodný program

Doporučujeme pro tyto akce
• Neformální setkání s klienty či obchodními partnery, firemní večírky, 

soukromé oslavy

Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě vám doporučujeme objednat si program 
s dostatečným předstihem.
Party v pivovaru Gambrinus je určena pouze starším 18 let.

 4 hodiny*  max. 50 (min. 15)  CZ

* 1 hod. prohlídka + 3 hod. posezení na Varně Gambrinus 1869 – po dohodě lze upravit
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Konferenční a společenské centrum SECESE
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 735 189 019
e-mail: secese@prazdrojvisit.cz

Více informací na www.prazdrojvisit.cz
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