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Oslava prvního výročí podniku Gulden Draak, který se 
specializuje na belgické pivo, byla radostná. Belgičtí hosté, 
kteří přijeli pogratulovat, se shodli, že tento vůbec první 
specializovaný bar značky Van Steenberge mimo Belgii 
prokázal kvalitu, o jaké se u nich doma často jen hovoří.

R
ozhodnutí otevřít v  Praze ty-
pický belgický bierhuis neboli 
pivní bar byl pro nás velký 
krok do neznáma,“ říká jeho 
spolumajitel Jakub Acsay, 

„i  když díky mému otci máme výhodu 
dlouholeté zkušenosti s  dovozem bel-
gických piv do České republiky. Začátky 
nebyly jednoduché, ale původní kon-
cepce se ukázala jako správná a nyní po 
roce se podařilo vybudovat skupinu 
štamgastů a  přátel baru, kteří nás na-
vštěvují pravidelně. Pro některé bylo se-
tkání s  dost odlišnou belgickou pivní 
kulturou velkým překvapením, ale o  to 
rychleji přijali její podstatu za svou.“
Pro Belgii je typický široký výběr jak če-
povaných piv, které podnik v Soukenic-
ké ulici nabízí ze 16 píp, tak lahvových 
(těch je zde na výběr dokonce přes stov-
ku). Vlajkovou lodí se podle předpokla-
du stala nejoblíbenější značka Gulden 
Draak neboli Zlatý drak, po kterém pod-
nik dostal i jméno, z pivovaru Van Steen-
berge. „Zajímavé je, že hosté, kteří se 
k nám vracejí, zapomínají na české ste-
reotypy a jsou ochotní stále více experi-
mentovat, ochutnávat třeba pokaždé 
jiné pivo, od čepovaného často přechá-
zejí k ušlechtilým pivům v  lahvích, a  to 
i k poměrně luxusním archivním,“ všiml 
si Jakub Acsay. „Náš archiv je jediný své-
ho druhu v  Čechách a  nabízí skutečně 
výjimečné zážitky. Jakmile přijmete my-
šlenku, že nejde o kvantitu, ale o kvalitu, 
nemusíte utratit o  mnoho víc než za 
běžný flám v  podniku, ale zažijete 
k  tomu kus nefalšované belgické pivní 
kultury, kterou ocenilo i UNESCO.“

Vzorem pro ostatní
K pivu ve Zlatém drakovi se servírují bel-
gické sýry, šnečí speciality nebo pečlivě 
vybrané uzeniny od venkovského řezní-
ka pana Kudrnovského. Důležitý je pak 
také správný způsob servírování každé-
ho piva, ke kterému podle belgického 
pivního bontonu patří správná sklenice, 
podtácek a  na přání i  představení piva 
dobře vyškolenou obsluhou. Přestože se 
Gulden Draak zaměřuje spíše jen na 
menší jídla jako delikatesy k  pivu, lze 
z  nich poskládat i  několikachodové 
menu včetně speciálního pivního koláče 
jako dezertu.
Výročí pivního baru bylo pro majitele sa-
tisfakcí, zvlášť když se rozhodli použít 
pražský podnik jako vzor pro další pod-
niky, které hodlají otevřít v zahraničí.

PIVNÍ BAR

Bar, kam by chodil 
na pivo Hercule 
Poirot

Večer, kdy padl verdikt, že pražský bierhuis Gulden Draak může sloužit jako vzor i většině belgických pivních barů: zleva 
Juraj Acsay ml., Juraj Acsay st. (zakladatel importu belgických piv do ČR), Bruno van den Bossche (majitel pivovaru Van 
Den Bossche), Jack Van Antwerp (exportní manažer pivovaru Bosteels), Marc Schrauwen (exportní manažer pivovaru Van 
Honsebrouck), Jef Van Steenberge (majitel pivovaru Van Steenberge), Anthony Roedolf, Stijn Benever, Jakub Acsay 
(spolumajitel Gulden Draak Bierhuis v Praze) a Jan Řehák.             

Marcela Titzlová
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„Přátelé a obchodní partneři byli po pří-
jezdu doslova ohromeni, jak kvalitně 
může být prezentováno belgické pivo 
i  u  nás, a  líbilo se jim i  řešení interiéru 
našeho baru,“ vzpomíná Jakub Acsay, 
který je spolu se svou společnicí Erikou 
Řehákovou také autorem architektonic-
kého pojetí celého podniku. Časově ho 
zařadil do meziválečného období a sty-

lově tak, aby vytvořil útulné prostředí 
na vyšší společenské úrovni. A ze zcela 
praktického hlediska chtěl, aby jeho po-
řízení nebylo extrémně finančně nároč-
né. O  jeden výrazný prvek se postaraly 
samotné pípy ozdobené zlatými dráčky, 
dalším výrazným momentem je bar, 
který budí dojem, že je poskládaný 
z  dřevěných beden plných lahví piva. 

Zajímavé osvětlení tvoří jen zdánlivě 
obyčejné pivní sklenice s logem Gulden 
Draak obrácené dnem vzhůru. Ve sku-
tečnosti ovšem byly speciálně vyrobeny 
v  Belgii. I  když je lze mýt v  obyčejné 
myčce na nádobí, vyžadují velmi opatr-
né zacházení. Každá z  nich vyjde na 
zhruba tři tisíce korun. 

„Chtěl jsem vytvořit prostředí nepříliš 
okázalé meziválečné noblesy, podnik, 
kde by se cítil dobře takový trochu 
snobský Belgičan žijící v  Londýně, jako 
je Hercule Poirot. Ale také dáma, kterou 
by tam pozval. A kdyby k nám chtěl slav-
ný detektiv zavítat na příští výročí naše-
ho podniku, už by si mohl dát také prvo-
třídní čerstvé ústřice, které plánujeme 
zařadit do stálého jídelního lístku,“ do-
dává Jakub Acsay.    n

V chlazeném pivním archivu se nacházejí opravdové speciality, které jsou určené k dlouhodobé-
mu uchovávání – tedy archivaci. Jsou to silná těžká svrchně kvašená piva (s obsahem alkoholu 
nad 10 %) v lahvích o obsahu 0,75 l, ale i 1,5 l nebo 3 l. Asi nejzajímavější částí archivu jsou 
belgická piva stylu ale, která získávají dodatečně svůj nezaměnitelný charakter právě díky zrání 
v dubových sudech, v nichž před nimi dozrávala např. whiskey, rum, portské víno či koňak. Piva 
jsou určená jak k okamžité konzumaci, tak se mohou v ideálních podmínkách archivovat, a to 
i po desítky let. Někteří zákazníci využívají možnosti si po zakoupení lahve (zejména u velikosti 
1,5 l a 3 l) nechat pivo archivovat dále v optimálních podmínkách v baru Gulden Draak.


