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NEJSME TU
DO POČTU
ORIGINÁLNÍ NÁPAD OŽIVÍ I SVĚT ZABĚHLÝCH TRADIC.
NEBOJÍME SE JÍT PROTI ZDI! MILUJEME VÝZVY A CHCEME BÝT
NEJLEPŠÍ! PROTO JSME TU A DĚLÁME TO, CO UMÍME NEJLÉPE.
Společnost Česká whisky s.r.o. vznikla jako první tuzemský
výrobce úzce specializovaný na výrobu vysoce jakostních
alkoholických nápojů dlouhodobě zrajících v dubových
sudech.
Naše společnost sídlí v Třebíči na ulici Leopolda Pokorného
v centru bývalého židovského ghetta zapsaného na seznamu
Unesco.

Primární surovinou pro výrobu whisky je líh, který je po
vypálení zcela bezbarvý stejně jako například ovocná
pálenka. Po nasudování se jeho barva postupně mění, až
dosáhne svého, pro whisky specifického vzhledu, chutě a
vůně.
PROCES ZRÁNÍ WHISKY V SUDU SE ODBORNĚ
NAZÝVÁ ESTEROFIKACE.

V naší nabídce naleznete především klasické Single malt
whisky vyráběné podle skotského vzoru z rašelinou
nakuřovaného sladu a zrající v silně vypálených dubových
sudech. Současně také prvotřídní whisky vyrobené ze
surovin, které pro výrobu whisky nejsou na území Evropy
vůbec běžné. Dalšími mimořádnými produkty jsou naše
vlastní Moravská brandy a Karibský rum dosudovaný dva
roky v našem skladu a vydávaný přímo pod naší značkou.

Whisky se oficiálně dělí na základní kategorie SCOTCH
WHISKY, IRISH WHISKY, MALT WHISKY, SINGLE MALT,
GRAIN WHISKY, STRAIGHT WHISKEY, STRAIGHT
BOURBON, STRAIGHT TENNESSEE, STRAIGHT CORN a
STRAIGHT RYE, přičemž každý z uvedených druhů whisky
či whiskey se často velmi liší podle země původu, kde záleží
na velmi specifických zákonných podmínkách pro výrobu
tohoto alkoholického nápoje.

WHISKY-ALKOHOLICKÝ NÁPOJ VYROBENÝ Z
RŮZ N Ý C H D RU HŮ O B I L OV I N A Z R A J Í C Í V
DUBOVÝCH SUDECH.

Obecná pravidla ovšem platí všude stejná. Whisky je destilát
ze směsi obilí vody a kvasnic. V České republice je výroba
whisky ojedinělá. U nás v České whisky s.r.o. vyrábíme
whisky převážně z nakuřovaného sladu a pšenice, ale
zabýváme se i výrobou z méně tradičních obilovin, jako je
kukuřice nebo žito.

Každá whisky je složena z minimálně jednoho druhu obilí.
Pokud výrobce pálí z více druhů obilí, jsou obvykle poměry
mísení součástí know-how a tím se mísení stává poměrně
pečlivě chráněným tajemstvím. Tyto míchané whisky se
obvykle označují BLEND nebo BLENDED, ale neplatí to
vždy. V Evropě se whisky vyrábí převážně ze sladu, a naopak
v Severní Americe se k výrobě používají obiloviny jako je
kukuřice, pšenice či žito a velmi často se tyto druhy mezi
sebou mísí, což do výroby whisky přináší velmi zajímavé
alternativy. Velmi kvalitní whisky se ovšem vyrábí i v
Japonsku, Indii či mnoha evropských zemích.

Pro opravdové fandy whisky nabízíme výrobu vlastní whisky
a uložení do sudu u nás v daňovém skladu. Navrhneme Vám
recepturu, vyčleníme sud a obdržíte certifikát s fotografií. O
stáří whisky rozhodujete pouze Vy. Napište si o více
informací.
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MY
„Máte-li jen malé myšlenky,
jste pro podnikání mrtví.“

„Práce je příliš významnou
součástí života na to, aby se
v ní člověk trápil.“
Jack Welch GE

CHCEME EXPANDOVAT A ROZŠIŘOVAT PRODUKTOVÉ ŘADY.
PROTO INTENZIVNĚ JEDNÁME S INVESTORY. NOVÉ
PROSTORY JSOU PRO NÁS NEZBYTNÉ.

Rekontrukce lihovaru nám
umožní zvýšit kapacitu
výroby a rozšířit
produktovou řadu

Kde si lze vaše produkty
koupit?
Máme internetový prodej, ale
není problém si domluvit
návštěvu a odběr přímo v
Třebíči. Děláme ještě jednu
službu zákazníkům zakládáme jejich vlastní
soudky, které leží u nás v
daňovém skladu, recepturu si
může zákazník ovlivnit. Máme
i vlastní restauraci ve Znojmě,
v Třebíči chystáme bar.
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Šebkovický lihovar je pro náš
rozvoj zásadní. Je tam ideální
prostor jak pro výrobu
destilátů, tak i piva. Budeme
dělat jednu pivní specialitu,
která nemá na českém trhu
obdoby a ani v zahraničí se
moc nedělá.
Jde o osmnáctistupňové pivo
Barrel Aged - 60 dní zrající v
sudech po whisky. Třetinka
vyjde asi na sto korun, půjde
o záležitost pro fajnšmekry.
Ale už teď víme, že své
zákazníky mít bude.
Vyprodukujeme ho okolo
dvou tisíc litrů měsíčně,
produkci můžeme postupně
zvyšovat až na šest tisíc litrů.

Adaptujeme rohový dům na
Tichém náměstí v židovské
čtvrti. V tomto třebíčském
baru, stejně jako ve
znojemském podniku, se
budou pít jen naše produkty.
Ve spolupráci s památkáři
dáváme prostoru původní
vzhled. Ten dům má barvitou
historii, která nás taky zajímá.
Zda bar otevřeme už letos,
to se uvidí.
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VIZE
SPOLEČNOSTI
JE DO ČTYŘ
LET DOBÝT
ČTYŘI
KONTINENTY

Třináct je počet zemí do kterých chceme úspěšně
expandovat v následujících čtyřech letech.

Naše hodnoty
PROFESIONALITA
VÝKONNOST
FLEXIBILITA
TÝMOVÁ PRÁCE
PARTNERSTVÍ
RŮST A
OHLEDUPLNOST

RŮST
OHLEDUPLNOST

PARTNERSTVÍ
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CZECH SINGLE MALT
WHISKY CLUB
Výhody členství, informace a
registrace

WHISKY BAR, DLUHOPISY
ČESKÁ WHISKY
Rekonstrukce whisky baru,
dluhopis Česká whisky®

CZECH SINGLE MALT
WHISKY® & ČESKÁ WHISKY®
Ochranné známky

NAŠE WHISKY V ANGLII
Úspěch v Anglii, povídání o
produktech

CZECH SINGLE MALT
WHISKY NÁŠ HLAVNÍ
PRODUKT
Ukázka nově nafocené produktové
řady

BEER ANGEL
WHISKY BARREL AGED
Nový produkt do podforlia

BEER ANGEL
WHISKY BARREL AGED
Produktové foto

WHEAT WHISKY
OAK SMOKE
Ukázka nově nafocené produktové
řady

RYE WHISKY
STRAIGHT SINGLE GRAIN
Ukázka nově nafocené produktové
řady

CZECH SINGLE MALT WHISKY® CLUB

KLUB PŘÁTEL PRÁVÉ ČESKÉ WHISKY
Pro fajnšmekry a fanoušky české whisky a

Zasílání informací o plánovaných akcích,

nejenom whisky z naší produkce jsme

informace o vydání limitovaných edicích,

připravili klub přátel české whisky. Členství v

možnost zakoupení produktů, které budou

klubu „Czech Single Malt Whisky club” je

vydány pouze v omezených sériích a

bezplatné a na neomezenou dobu. Stačí

nebudou určeny k volnému prodeji (v

pouze vyplnit registrační formulář na našich

současné době například připravujeme small

stránkách www.ceskawhisky.cz.

batch sérii Czech Single Malt Whisky®

Výhody a práva pro členy klubu jsou
následující. Účast na degustacích whisky,
rumů a piv z produkce České whisky s.r.o..
Účast na speciálních degustacích whisky
spřátelených destilerií z celé Evropy, se
k t e r ý m i v y m ě ň u j e m e s u dy s w h i s ky
(Rakousko, Švédsko, Německo a další). Účast
na degustacích rumů našeho partnera Albert
Michler distillery.

momentálně zrající v sudech po bourbonu).
Dále slevy na všechny produkty České
whisky s.r.o., slevy na konzumaci v provozech
skupiny Česká whisky – Distillery Restaurant
Brandy la Moravia Znojmo a Whisky bar
Třebíč. Členy whisky klubu také čekají
prohlídky skladů doprovázených
degustacemi přímo ze sudů.
Těšíme se na setkání s vámi.

Přímo v sídle naší společnosti v současné době
rekonstruujeme rozsáhlé prostor y historického
židovského domu za účelem zřízení stylového whisky
baru, kde bude možné ochutnat veškeré naše produkty,
včetně naprostých specialit v podobě čerstvě
vypálených whisky všech vyráběných druhů.

Whisky bar

Součástí whisky baru bude daňový sklad s uloženými
sudy ke zrání whisky. Návštěvník tak může vidět
prostory, kde zraje česká whisky a další lihoviny
nabízené přímo v našem baru. Návštěva whisky baru
se stane zcela unikátním a netradičním zážitkem.
Whisky bar má plánovanou kapacitu 56 míst a součástí
je i stylová venkovní zahrádka ve dvorním traktu domu.
V nabídce baru bude kromě whisky i celá škála dalších
jakostních lihovin přímo ze sudů, jako je například naše
vlastní značka brandy Brandy la Moravia V.S.O.P. (stáří 4
roky) a X.O. (stáří minimálně 6 let), dále několik druhů
exkluzivních karibských rumů stáří 18 až 24 let.
Další specialitou potom bude nabídka whisky koktejlů míchaných
podle našich vlastních receptur. V neposlední řadě bude možné
ochutnat rozličné druhy sudovaných fortifikovaných vín, jako jsou
například Porto, Sherry nebo Madeira. V baru bude možné
zakoupit veškeré naše speciality za zvýhodněnou cenu.

Dluhopisy 8,1% p.a.
Výnosy z emise použije společnost Česká Whisky na
financování rekonstrukce barokního lihovaru z roku
1894, nákup nového vybavení, vybudování skladů a
nábor nových zaměstnanců.
Celková obnova lihovaru umožní společnosti zvýšit
roční produkci whisky (na 192 tisíc litrů), aby
uspokojila poptávku z Indie, i piva (na 288 tisíc litrů),
čímž se sníží vstupní náklady a zvýši marže. Cílem je
záchrana historických budov a zpřístupnění celého
areálu s nově vybudovaným wellness hotelem,
restaurací, whisky barem, pivovarem a vlastní palírnou
veřejnosti.
Proč nakoupit dluhopisy České Whisky?
Jsou zajištěny nemovitým majetkem Emitenta v
odhadované hodnotě 15 milionů korun.
Emitent má v současné době naskladněné zboží v
celkové hodnotě 43 milionů korun.
Velký potenciál růstu společnosti
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ZÍSKALI JSME
OCHRANNÉ ZNÁMKY
PRO OZNAČENÍ CZECH
SINGLE MALT WHISKY® A
ČESKÁ WHISKY®

Získali jsme ochranné známky na obchodní označení
CZECH SINGLE MALT WHISKY® A ČESKÁ WHISKY®,
které jsme přihlásili v prosinci 2016 pod č. sp. O-592764
a č. sp. O-529763 u Úřadu průmyslového vlastnictví pro
třídu výrobků a služeb 43.
Co je ochranná známka?
Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky,
pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a
služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem,
které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a
služby.
Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v
rejstříku ochranných známek, který vede Úřad
průmyslového vlastnicví. Před zápisem nové ochranné
známky tento úřad zkoumá, zda má ochranná známka
všechny předepsané náležitosti a vlastnosti, zda není
shodná nebo zaměnitelná s jinou ochrannou známkou a
přihlášku ochranné známky také zveřejňuje, aby se k ní
mohla prostřednictvím připomínek a námitek vyjádřit
dotčená veřejnost.

CZECH
SINGLE
MALT
WHISKY®

PRODUKTY SE SNAŽÍME VYRÁBĚT Z ZNEJKVALITNĚJŠÍCH
TUZEMSKÝCH INGREDIENCÍ
Jednotlivé druhy naší české whisky můžete vybírat podle různých
kritérii.
Tím základním je vždy výchozí surovina, ze které naši Českou
whisky vyrábíme a která následně zraje v dubových sudech v
některém z našich skladů.
Které suroviny tedy používáme? Základním vstupním materiálem
je ječmen, který se (ne vždy) suší nad kouřem z rašeliny. V tomto
případě vznikne po uzrání klasická Single malt whisky. V našem
případě je tento produkt chráněn ochrannou známkou CZECH
SINGLE MALT WHISKY.
Další významnou surovinou, kterou pro výrobu české whisky
používáme, je pšenice. Stejně jako u sladu je naše pšeničná
whisky obvykle s kouřovou vůní, která se do pšenice dostává již
při jejím sušení.

V ANGLII
NAŠE WHISKY
CHUTNALA A
ZÁJEM MÁ
INDIE

Dalšími surovinami pro výrobu naší whisky jsou žito a kukuřice.
Tyto whisky v naší nabídce naleznete obvykle označované jako
SINGLE GRAIN WHISKY nebo STRAIGHT RYE, CORN.
Každá z uvedených surovin má v podobě hotové whisky ještě
další chuťové varianty získávané dvojím sudováním, či
dosudováním. Jedná se o krok výroby, při kterém je již hotová
whisky uložena na krátkou dobu do dalšího, obvykle tedy
druhého sudu, který dříve sloužil pro zrání jiného druhu alkoholu
nebo fortifikovaných vín. V našem případě jde nejčastěji o
fortifikované dezertní víno PORTO či SHERRY, ale v naší nabídce
naleznete také limitované edice whisky, které dozrávají v sudech
po Moravské Brandy, 18ti letém Rumu z Dominikánské republiky
nebo po Bourbonu.
Samotnou kapitolou jsou potom whisky jako směsi. V nabídce
těchto whisky naleznete například Baby whisky v provedení
FOUR GRAIN WHISKY, která je míchána ze všech čtyř surovin
jako je slad, pšenice, žito a kukuřice. Ovšem v provedení BABY,
tedy ve své původní čiré barvě a v nulovém stáří. Dalším
produktem ze skupiny našich míchaných whisky je směs dvouleté
whisky, která je-li vyrobena na území USA se nazývá Bourbon.
Máte tedy z čeho vybírat!
LIMITOVANÉ EIDCE
V nabídce limitovaných edicí naleznete produkty vyrobené pouze
v omezeném množství.
Vybrané druhy whisky si ovšem můžete prostřednictvím e-mailu
rezervovat a ihned po jejich vydání Vám bude rezervovaná
whisky zaslána.
ROZHOVOR PRO IDNES.CZ
“Už jste zaznamenali jistý úspěch v britském Birminghamu…
Ano, v Anglii a v luxusním restaurantu s michelinskou hvězdou.
Měli tam ochutnávku různých místních whisky, bylo jich snad
dvacet. A ta naše, kterou jsme zařadili spíš z legrace, slavila
úspěch. Chutnala všem, ocenili i design láhve. Věci se daly do
pohybu a nám se teď díky tomu podařilo získat odběratele v
Indii, Japonsku, Číně a severní Americe. Májí zájem o velké
množství naší whisky, jsme před podpisem smlouvy.
Jaký je vůbec rozdíl mezi irskou a skotskou whisky?
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Irská whisky se od skotské liší zásadně. V irských sladovnách se
totiž nepoužívá rašelinový kouř. A je třikrát pálená.
Zatím máte výrobu v Třebíči, ale budete se přesouvat do starého
šebkovického lihovaru, který adaptujete. To vám určitě umožní
ještě rozšířit produkci…
Šebkovický lihovar je pro náš rozvoj zásadní. Je tam ideální
prostor jak pro výrobu destilátů, tak i piva. Budeme dělat jednu
pivní specialitu, která nemá na českém trhu obdoby a ani v
zahraničí se moc nedělá.
Předpokládám, že těžiště produkce ale tvoří tříletá Czech Single
Smalt Whisky.
Ano. Hodně jsme si hráli s výslednou chutí a jsme opravdu
spokojení. Je to jednodruhová sladová whisky skotského typu o
obsahu alkoholu 45 procent. Je v limitované edici, číslované,
dosudované v sudech po sherry, portském, madeiře, karibském
rumu nebo po našem dalším výrobku Brandy la Moravia
(základem brandy je pálenka z vína, pozn. red.). Těšíme se, až
budeme moci nabízet staré whisky. V sudech můžou ležet klidně
dvacet třicet let, pak jejich kvalita i hodnota stoupá. Když se
zabýváte výrobou takového destilátu, chce to hlavně trpělivost.
Kde například berete rum, který jednak taky prodáváte, a
především jej dáváte do sudů před sudováním whisky?
Z Jamajky. Je to pravý, třtinový. Kupujeme ho od ověřených
prodejců.
A kde se v dnešní době dají sehnat kvalitní dubové sudy?
Málokde. My je máme až z Košic. Je to pěkná práce, každý sud
má svou pečlivě evidovanou historii z níž je patrné, co a jak
dlouho v něm leželo. To je naše velké bohatství, které si ostatně
každý výrobce whisky logicky cení, hlídá a neprodává.”
Celý rozhovorz zde:

http://jihlava.idnes.cz/rozhovor-s-technologem-ceske-whiskypavlem-hajkem-z-trebice-plm-/jihlava-zpravy.aspx?
c=A170428_2322119_jihlava-zpravy_mv

CZECH
SINGLE
MALT
WHISKY®
NÁŠ
HLAVNÍ
PRODUKT
JEDNODRUHOVÁ SLADOVÁ
WHISKY
3 LETÁ

Corporeae ob in tollentur dubitarem. Qui affirmo rom volebam aliquot disputo publice obscure.

BEER
ANGEL
WHISKY
BARREL
AGED
V listopadu roku 2016 jsme se začali zabývat myšlenkou na
vlastní výrobu piva typu Doppelbock Barrel Aged. Takový
typ piva je na našem trhu velmi vzácný. Produkuje jej jen
málo výrobců. Několik v Irsku, Skotsku a USA, proto má
pivo vyšší cenu.
Naše společnost vlastní dubové sudy, které jsou nutné
k výrobě piva Barrel Aged. V dubových sudech poslední tři
roky zrály naše produkty – Single malt whisky, brandy,
portské, Sherry a osmnáctiletý rum stařený způsobem
Solera z dominikánské republiky.
Možnost použití vlastních sudů a další využití jejich
vlastností se nám jeví jako velmi dobrý obchodní tah
v pivovarské nabídce speciálních piv, které znají především
mladší zákazníci, kteří tyto druhy piv vyhledávají.
Základ našeho speciálního piva Barrel Aged je silný,
nefiltrovaný, nepasterovaný a spodně kvašený ležák
Doppelbock. Dlouhá doba ležení. 60 dní v ležáckých
tancích a následuje dalších 30 dní v dubových sudech po
Single malt whisky a Sherry. Kvalitní suroviny a naše
technologie zpracování je záruka kvality a vytříbené chuti.
Záruka - 12 měsíců od data produkce. Naše pivo stojí za
to ochutnat.
BARREL AGED SINGLE MALT WHISKY Základ je
polotmavé pivo DOPPELBOCK. Po měsíci zrácní v
dubovém sudu po CZECH SINGLE MALT WHISKY® získá
chuť whisky, jemnost kávy a především nezaměnitelnou
chuť spojení piva, dubového sudu a whisky.
COFFEE BARREL AGED Základ je stejný jako u
předešlého piva. Přidáním menšího množství kávové
esence do sudu po dobu zrání se zvýší aroma kávy v pivě,
coš je velmi příjemná chuť.
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PLUM BARREL AGED Základ je stejný. Přidáním esencí
sušených švestek se nám rozvine nečekaná chuť a vůně.
SHERRY AND CHOCOLATE AGED Měsíc zraje v
dubovém sudu ve kterém zrálo Sherry. Spojení čokoládové
esence se snoubí s chuťí polotmavého piva, sherry, čkolády
a dubového sudu.

ČESKÁ
WHISKY®
BEER
ANGEL
DOPPELBOCK
WHISKY BARREL AGED
18%

7

ČESKÁ
WHISKY®
STRAIGHT
GRAIN
WHISKY
WHEAT
JEDNODRUHOVÁ PŠENIČNÁ
WHISKY
3 LETÁ

ČESKÁ
WHISKY®
STRAIGHT
GRAIN
WHISKY
RYE
JEDNODRUHOVÁ ŽITNÁ
WHISKY
3 LETÁ

ČESKÁ
WHISKY®
STRAIGHT
GRAIN
WHISKY
CORN
JEDNODRUHOVÁ KUKUŘIČNÁ
WHISKY
3 LETÁ

ČESKÁ WHISKY® s.r.o.
L. Pokorného 59/13, 674 01
Třebíč, Czech Republic
T +420 731 151 591
info@ceskawhisky.cz
www.ceskawhisky.cz
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