
Úspěšné podnikání na venkově



PODPORA PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS ČESKÝ SEVER

V OBDOBÍ 2009 - 2014

Zlepšení podmínek pro zaměstnávání a podnikání na 

území MAS Český sever je jedním ze strategických cílů 

MAS již od prvního programového období  Programu 

rozvoje venkova ČR 2009 - 2014, Osa IV  Leader.

Prostřednictvím MAS bylo podpořeno 98 žádostí:

 44 projektů živnostníků včetně zemědělců

 36 projektů obcí

 18 projektů NNO a církví



VYPLACENÁ DOTACE NA REALIZACI PROJEKTŮ

V OBDOBÍ 2009 - 2014

živnostníci včetně
zemědělců obce

NNO a církve

10 610 634
10 013 131

5 905 528



PODPORA PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS ČESKÝ 

SEVER

• Založení regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální

produkt – projekt spolupráce MAS Šluknovsko, MAS Horní

Pomoraví a MAS Frýdlantsko (Program rozvoje venkova)

• Turistická hra Vandrování po Tolštejnském panství – zapojení

místních podnikatelů z oboru pohostinství (CZ – SN spolupráce)

• Festival lokální ekonomiky – 5.ročníků festivalu na téma

podpory ekonomiky v regionu MAS (Celostátní síť venkova)

• Farmářské trhy a Trhy regionálních výrobků – podpořeno z

MŽP a Ústeckého kraje



UKÁZKA ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ 

PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s. r. o.

„O fous lepší pivo“

 datum vzniku: 6. 12. 2007

 zakladatel a majitel pivovaru:

Josef Šusta

 kategorie podniku: 

25 - 49 zaměstnanců

 pivovar v budově bývalé

keramičky (využitý brownfield)

 e-shop (prodej piva

a propagačních předmětů





Varnsdorfský pivovar Kocour je jedním z průkopníků

nového pohledu na pivo a pivovarnictví v Čechách.

Ukázal domácímu konzervativnímu pivaři, že pivo nemusí

být jen chlazená desítka v lednici. Pivo se báječně snoubí

s gastronomií a dá se pít podle ročního období nebo

nálady. Proto zde nabízejí pestrou paletu pivních speciálů

od tradičních ležáků až po nejrůznější svrchně kvašené

speciály, které se tady snaží neustále zdokonalovat.

 v roce 2008 první prodejní várka piva

 zpočátku se prodávalo pivo pouze 

z návěsu nákladního auta

 v prvních dvou letech byla v areálu pivovaru

jen malá provizorní restaurace



OCENĚNÍ

Pivovar Kocour získal řadu ocenění 

a certifikátů:

 Cena českých sládků 2009

 Čestné uznání v soutěži o potravinářský výrobek  Ústeckého 

kraje 2009

 Certifikát s právem užívat logo a označení regionální značka 

Českosaské Švýcarsko regionální produkt

 Regionální výrobek kraje Haka NZ Lage

 Regionální výrobek kraje Weizenbock

 Čestné uznání Catfish Sumeček

 Čestné uznání American Pale Ale

 Regionální potravina Ústeckého kraje za rok 2012 a za rok 2015

 Zlatá koruna od Českomoravského svazu minipivovarů 2016



V prvních letech provozu pivovaru zde působila nejmladší
sládková v republice, tehdy dvacetiletá Nikol Krmenčíková
(na snímku).

Vzhledem ke vzrůstající oblibě piva Kocour a vysokému
zájmu veřejnosti o prohlídky pivovaru a další doprovodné
akce se majitel v roce 2010 rozhodl, že v areálu pivovaru
postupně vybuduje rekreační areál s širokou a pestrou
nabídkou doprovodných služeb pro návštěvníky areálu.

Základním předpokladem pro využití 

areálu na podporu podnikání v rámci

cestovního ruchu bylo zřízení 

ubytovacího a stravovacího zařízení.

Majitel podal v roce 2009 svou první

Žádost o dotaci prostřednictvím MAS.



Rekonstrukce ubytovacího a stravovacího zařízení 

Kocour

 podpora projektu prostřednictvím MAS Český sever,

výzva č. 2, vyhlášená v roce 2009

 realizace projektu dokončena v lednu 2013

 proplacená dotace 750 000 Kč

 rekonstrukce starého objektu bývalé továrny -

keramičky

 vybudování prvních 2 ubytovacích pokojů se 4 lůžky

 sociální zařízení pro ubytované hosty

 pořízení nové technologie kuchyně

 vznik 2 nových pracovních míst (kuchař, servírka)









NOVÁ RESTAURACE







TRHY S PRODEJEM REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ

Na nádvoří pivovaru probíhají sezónní trhy regionálních produktů s 

doprovodným kulturním programem. Udržitelný projekt, který 

realizovala MAS ve spolupráci s podnikatelem (podpořeno z MŽP). 



Spolupráce MAS a podnikatele – poskytování prostor pro konání akcí
MAS, technická podpora (návěs nákladního auta jako jeviště, odvoz
na prezentační akce), zajištění občerstvení na akcích pořádaných
MAS.



KEMP KOCOUR

 podpora prostřednictvím MAS Český sever, 

výzva č. 10,vyhlášená v roce 2013

 realizace projektu dokončena v dubnu 2015

 proplacená dotace 202 595 Kč

V době podání žádosti o dotaci byla průměrná návštěvnost
venkovních společenských a kulturních akcí v pivovaru
kolem 1 tisíce osob. Tato skutečnost vedla žadatele
k založení kempu a vytvoření potřebného zázemí pro jeho
návštěvníky:

 mobilní sociální zařízení včetně sprchových boxů

 venkovní stravovací zařízení

 drobné parkové úpravy (srovnání terénu, zatravnění

pozemku pro stanování, výsadba zeleně)







PRAVIDELNÉ AKCE V PIVOVARU KOCOUR

Valentýnský pivní masakr

Kocouří kouř (přehlídka nakuřovaných piv a všeho uzeného)

Den dětí

ALE Festivale (ojedinělá přehlídka svrchně kvašených piv)



A SPOUSTA DALŠÍCH AKCÍ PO CELÝ ROK



KOCOUŘÍ ZOO







HUDEBNÍ FESTIVALY, KONCERTY



REKONSTRUKCE SÁLU PRO POŘÁDÁNÍ 

KONCERTŮ A PLESŮ

V létě 2018, tj. 10 let

od zahájení činnosti

Pivovaru Kocour,

bude veřejnosti

představen

nově zrekonstruovaný

koncertní sál.



UBYTOVÁNÍ VE VAGONECH

Během letní sezóny je možné využít kapacitu dvou 

stylových lůžkových vagonů v areálu pivovaru. 

K dispozici je umývárna a WC.



BYDLENÍ VE STROMECH

 podpora prostřednictvím MAS Český    

sever,  výzva č. 3, vyhlášená v lednu 2018

 požadovaná dotace 336 000 Kč

 výstavba tří objektů pro sezónní bydlení 

návštěvníků s celkovou kapacitou 6 lůžek

 jedná se o trvalé vertikální stavby (věže) se

třemi nadzemními podlažími se zastavěnou

plochou pouhých 17,37 m2 u jednoho objektu 

 vytvoření 1 pracovního místa (pokojská + 

servírka)





VLAKEM NA PIVO

Dne 18. prosince 2013 svolil Drážní úřad se zahájením

provozu na nové železniční zastávce Varnsdorf – Pivovar

Kocour. Od té doby začaly zastavovat pro veřejnost vlaky

Trilex, jezdící na lince z Liberce přes Žitavu a Varnsdorf do

Seifhennersdorfu. Nová zastávka byla slavnostně otevřena

24. ledna 2014.

Pan Josef Šusta, majitel pivovaru, se tak stal prvním

soukromníkem v Česku, který si na státní železnici postavil

vlastní zastávku. Přístřešek je vyroben z masivních plátů

rezavé oceli s patinou, v nichž je vyvrtané množství otvorů

do tvaru loga pivovaru, doplněný dále dřevěnou lavicí se

směrovkami do cílových stanic. Podpěrou lavice je rezavý

kocour. Stavbu realizoval investor za pomoci místních

řemeslníků.





Spolupráce MAS a podnikatele – poskytování prostor pro konání akcí
MAS, technická podpora (návěs nákladního auta jako jeviště, odvoz
na prezentační akce), zajištění občerstvení na akcích pořádaných
MAS.





Děkuji za pozornost.

Ing. Eva Hamplová

MAS Český sever, z. s.

www.masceskysever.cz

http://www.masceskysever.cz/
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