
Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR 
 
Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011. 
 
Stella Artois 
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 5,0 % obj. 
Složení: voda, ječný slad český, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem  
V licenci vyrábí: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Země původu: Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Stella Artois lahev  N.A 
Pivo nealkoholické světlé. Pasterované. 
Alk. max. 0,5% obj. 
Složení: voda, ječný slad, kukuřice, chmel, kyselina citronová, antioxidant E 224, oxid 
uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.  
Balírna: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Země původu: Maďarsko 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Světlý  
Pivo výčepní světlé. Pasterované. 
Alk. 4,0 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Ležák  
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 5,0 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 



Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Černý 
Pivo ležák tmavý. Pasterovaný. 
Alk. 4,4 % obj. 
Složení: voda, ječný slad český, bavorský, karamelový, barevný, chmelové produkty, oxid 
uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 

 
Staropramen 11  
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 4,7% obj.  
Složení: voda, ječný sladčeský, bavorský, karamelový, maltózový sirup, chmelové produkty, 
izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý.   
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem.  
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen nefiltrovaný  
Pivo ležák nefiltrovaný pšeničný ochucený světlý. Pasterovaný. 
Alk.   5,0 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, pšeničný slad, chmelové produkty, jablečný a koriandrový extrakt, 
oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, pšeničný slad 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Chraňte před mrazem. 
Zákal je přirozenou vlastností piva. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Granát  
Pivo ležák polotmavý. Pasterovaný. 
Alk. 4,8 % obj. 
Složení: voda, ječný slad český, bavorský, karamelový, maltózový sirup, chmelové produkty, 
izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
 
 



Braník Světlý  
Pivo výčepní světlé. Pasterované. 
Alk. 4,1 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Braník Ležák  
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 5,0 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Braník 11  
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 4,8 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Vratislav 11%  
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 4,9 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný 
chmelový extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Ostravar Strong  
Pivo speciální světlé. Pasterované. 
Alk. 6 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, maltózový sirup, ječmen, chmelové produkty, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  



Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Ostravar Originál  
Pivo výčepní světlé. Pasterované. 
Alk. 4,1 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Ostravar Premium 
Pivo ležák světlý. Pasterovaný. 
Alk. 5,1 % obj. 
Složení: voda,ječný slad, maltózový sirup, ječmen, chmelové produkty, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Ostravar nefiltr  
Pivo ležák nefiltrovaný ochucený světlý. Pasterovaný. 
Alk. 5,1 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, pšenice, chmelové produkty, jablečný extrakt, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, pšenice 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Zákal je přirozenou vlastností piva. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 

 
Ostravar Černá Barbora 
Pivo speciální tmavé. Pasterované 
Alk. 5,1 % obj 
Složení: voda, ječný slad český, bavorský, karamelový, barevný, chmelové produkty, oxid 
uhličitý.    
Alergeny: ječný slad oxid uhličitý     
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Velvet  
Pivo ležák polotmavý. Pasterovaný. 
Alk. 5,1 % obj. 
Složení: voda, ječný slad český, karamelový, bavorský, maltózový sirup, chmelové produkty,  
dusík. 



Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem.  
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Nealko   
Pivo nealkoholické světlé. Pasterované. 
Alk. max. 0,5 % obj. 
Složení: voda, ječný slad český, bavorský, chmelové produkty, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 

 
Leffe Brown 
Pivo speciální, svrchně kvašené, tmavé. Pasterované. 
Alk. 6,5 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, kukuřice, cukr, chmel, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Prodávající: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Chraňte před přímým slunečním světlem a  mrazem.  
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Hoegaarden White 
Pivo ochucené pšeničné, svrchně kvašené, dokvašované v lahvi, nefiltrované, světlé 
Alk. 4,9 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, pšenice, chmel, cukr, koriandr, pomerančová kůra, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, pšenice 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Prodávající: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Chraňte před přímým slunečním světlem a  mrazem. 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Sládkova limonáda 
Sladová limonáda. Pasterovaná. 
Složení: voda, sladina (voda, ječný slad, ječmen), sladinový extrakt, oxid uhličitý, 
nealkoholicky zkvašený sladinový extrakt, citrónová šťáva z koncentrátu, vitamín C. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Zákal je 
přirozenou vlastností výrobku. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Průměrné výživové hodnoty ve 100 ml výrobku: 
Energetická hodnota 113 kJ (27 kcal) 2% * 
Sacharidy  6,6 g 3% * 
Cukry 5,8 g 7% * 
Bílkoviny  < 0,3 g <1% * 



Vitamín C min. 12 mg   min. 15% * 
   
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) 
 
Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených mastných kyselin a soli. 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Sládkova limonáda jablko  
Ovocná sladová limonáda. Pasterovaná. 
Složení: voda, sladina (voda, ječný slad, ječmen), jablečná šťáva z koncentrátu (3%), 
sladinový extrakt, citrónová šťáva z koncentrátu (2%), oxid uhličitý, nealkoholicky zkvašený 
sladinový extrakt, přírodní aroma, vitamín C. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Zákal je 
přirozenou vlastností výrobku. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Průměrné výživové hodnoty ve 100 ml výrobku: 
Energetická hodnota 113 kJ (27 kcal) 2% * 
Sacharidy  6,6 g 3% * 
Cukry 5,8 g 7% * 
Bílkoviny  < 0,3 g <1% * 
Vitamín C min. 12 mg   min. 15% * 
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) 
 
Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených mastných kyselin a soli. 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Sládkův Měšťan  
Pivo výčepní světlé. Pasterované. 
Alk.  3,2 % obj. 
Složení: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, oxid uhličitý.  
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
D pivo  
Pivo výčepní světlé. Pasterované. 
Alk. 4,0  % obj. 
Složení: voda, ječný slad, chmelové produkty, oxid uhličitý.  
Alergeny: ječný slad 
 
Průměrné výživové hodnoty ve 100 ml piva: 
Energetická hodnota                      115 kJ (27 kcal) 
Sacharidy                                        max. 0,75 g 
Cukry                                              0,5g  
Bílkoviny                                        0,3 g 
Sůl                                                0,0075 g  



 
Obsahuje zanedbatelné množství tuků a nasycených mastných kyselin. 
Baleno v ochranné atmosféře.  
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Cool Lemon  
Míchaný nápoj z výčepního piva s cukrem a sladidlem. Pasterovaný. 
Alk. 2 % obj. 
Složení: pivo výčepní světlé 49 % (voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové 
produkty), rekonstituovaná ovocná složka 50 % (voda, citrónová a pomerančová šťáva 
z koncentrátu (0,68 %), koncentrovaný pomerančový a citrónový extrakt (0,17 %), přírodní 
aroma, sladidlo: steviol-glykosidy, stabilizátory: pektin, karubin, antioxidant: kyselina 
askorbová), fruktózový sirup, oxid uhličitý.  
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z 
ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat. 
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
Obsahuje sladidlo z přírodního zdroje z jihoamerické byliny Steviarebaudiana. Energetická 
hodnota: 100 kJ (24 kcal) / 100 ml. 
 
Staropramen Cool Grep  
Míchaný nápoj z výčepního piva s cukrem a sladidlem. Pasterovaný. 
Alk. 2 % obj. 
Složení: pivo výčepní světlé 49 % (voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové 
produkty), rekonstituovaná ovocná složka 48 % (voda, citrónová, grapefruitová a 
pomerančová šťáva z koncentrátu (0,73 %), kyselina: kyselina citrónová, regulátory kyselosti: 
citrát draselný, mléčnan vápenatý, uhličitan hořečnatý, přírodní aroma, antioxidant: kyselina 
askorbová, sladidlo: steviol-glykosidy, stabilizátory: karubin, pektin, barvivo: karmíny), 
fruktózový sirup, oxid uhličitý.  
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z 
ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat. 
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Cool Cidermix 
Míchaný nápoj z výčepního piva, cideru a jablečné šťávy s cukrem a sladidlem. Pasterovaný. 
Alk.  2 % obj. 
Složení: pivo výčepní světlé 50% (voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové 
produkty), rekonstituovaná ciderová složka 50% (voda, fruktózový sirup, jablečná šťáva z 
koncentrátu, jablečný cider, kyselina: kyselina citrónová, kyselina jablečná, přírodní aroma, 
sladidlo: steviol-glykosidy), oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 



Baleno v ochranné atmosféře. Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z 
ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat. Chraňte před přímým 
slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Cool Cherry  
Míchaný nápoj z výčepního piva s cukrem a sladidlem. Pasterovaný. 
Alk. 2  % obj. 
Složení: pivo výčepní světlé 50% (voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové 
produkty), rekonstituovaná ovocná složka 50% (voda, fruktózový sirup, třešňová šťáva z 
koncentrátu, bezinková šťáva z koncentrátu, aroma, invertní cukr, sladidlo: steviol-
glykosidy), oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen 
Baleno v ochranné atmosféře. Zákal je přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z 
ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. Před otevřením promíchat. 
Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. 
Výrobce: Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Staropramen Cool Bezový květ s citrónem  
Ochucený míchaný nápoj z piva s cukrem a sladidlem. Pasterovaný. 
Alk. 2 % obj.  
Složení: pivo výčepní světlé 49 % (voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové 
produkty), rekonstituovaná ovocná složka 47 % (voda, jablečná a citrónová šťáva 
z koncentrátu (0,72 %), kyselina: kyselina jablečná, aroma: z bezového květu, sladidlo: 
steviol-glykosidy), fruktózový sirup, oxid uhličitý. 
Alergeny: ječný slad, ječmen  
Baleno v ochranné atmosféře. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Zákal je 
přirozenou vlastností výrobku. Dužina a vláknina z ovoce mohou způsobovat tvorbu sedliny. 
Před otevřením promíchat. 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 
Cider s příchutí třešní 
Cidr s třešňovou šťávou z koncentrátu a s přírodním třešňovým aroma. Pasterovaný. 
Alk.  4,0 % obj. 
Složení: voda, cidr (zkvašená jablečná šťáva z koncentrátu, glukóza, pitná voda), třešňová 
složka (fruktóza, třešňová šťáva z koncentrátu (0,3%), přírodní třešňové aroma, regulátor 
kyselosti: kyselina jablečná, barvivo: koncentrát z mrkví a borůvek, konzervant: sorban 
draselný), oxid uhličitý. Obsahuje oxid siřičitý. 
Alergeny: oxid siřičitý 
Baleno v ochranné atmosféře. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Podávejte 
chlazené. 
Země původu: Česká republika 
Minimální trvanlivost do: data uvedeného v blízkosti nebalené potraviny 
 


