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Radlík je posázavská vesnička nedale-
ko od Kamenného Přívozu, dnes součást 
Jílového u Prahy. Leží v krásné krajině 
plné lesů, romantických údolí a slavných 
trampských osad. Těžko uvěřit, že sem 
jezdí přímá linka rovnou od metra Budě-
jovická!

Ale možná právě proto, možná díky Po-
sázavskému Pacifiku či prostě jen kvůli 
krásné přírodě a blízkosti Prahy je to ob-
last, která odnepaměti lákala k rekreaci. 
Ale nemá-li člověk zrovna věrné srdce 
trampa, usárnu na zádech a kytaru v ruce,  
znamená to chatu nebo chalupu, zahrádku, 
stromy a na nich ovoce. Často více, než se 
dá zkonzumovat. Takové se pak buď zava-
ří, namoštuje ... nebo dá kvasit.
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PRAVÁ 
OVOCNÁ PÁLENKA
JE VELMI JEMŇOUČKÁ

Na Moravě je slivovice považovaná spíše za univerzální lék,  
za dobrú medecínu, než za alkoholický nápoj.  Vztah k ní  

v mnohém připomíná náboženství. V Čechách se často nerozlišuje 
mezi meruňkovicí a Meruňkou, slivovicí a Švestkou. A přesto je  

i v Čechách pár pálenic, kde chovají ke rmutu posvátnou úctu  
a jeho destilaci věnují něžnou péči. Jednou z nich je Palírna Radlík.

Pro někoho řehole, pro někoho koníček, 
pro někoho podnikatelský nápad.
„S kolegou a společníkem Liborem La-

cinou máme oba zemědělskou universitu, 
kolega  byl  dlouho  na Moravě  a  tam  na-
sál  tohle hobby,“ říká náš dnešní hostitel 
Ing. Zdeněk Musil, spolumajitel pálenice. 
„Otevřením pěstitelské pálenice v Radlíku 
jsme  chtěli  vyjít  vstříc  drobným  pěstite-
lům, kteří by své ovoce nejraději koštovali 
v tekutém stavu. I my máme rádi pálenku. 
Ve  Francii  pálí  z  jablek  calvados  a  tak 
jsme  něco  podobného  chtěli  vyzkoušet 
i tady.  Nenašli jsme v blízkosti Prahy pěs-
titelskou pálenici,  která by  takové  služby 
poskytovala, tak jsme zřídili svou a od se-
zony  1999  jsme  nabídli  lidem  z  okolí 

moštování,  kvašení  a  pěstitelské  pálení 
v klasické dvoukotlové pálenici v objektu 
po bývalém družstvu.“

Na vysvětlenou: Podle zákona je pěs-
titelské pálení umožněno pouze osobám 
starším 18 let, které vypěstovaly ovoce 
na vlastním či pronajatém pozemku. Pá-
lenice je povinna údaje o pěstiteli a jeho 
čestné prohlášení evidovat a archivovat. 

Produkce lihu je u nás zatížena spotřební 
daní (ta od 1. ledna 2020 činí 322,50 Kč 
za 1 litr čistého (přepočteného) 100% 
alkoholu. Výhoda pěstitelského pálení 
vedle zpracování přebytečného ovoce 
spočívá v tom, že zákazník může být při 
pálení osobně přítomen, takže ví, co pak 
pije, a na destilát vyrobený touto cestou 
je uvalena pouze poloviční spotřební daň. 
Odváděná daň je již započtena v ceně 

za pálení a celnímu úřadu ji odvádí páleni-
ce. Toto zvýhodnění je omezeno na 30 lit-
rů přepočteného alkoholu, tedy asi 60 litrů 
50% pálenky, což vychází zhruba na tunu 
ovoce. Destilát se nesmí dále prodávat.
„Od roku 2001 máme i koncesi na ovoc-

ný lihovar, ale nijak moc jsme se v oboru 
neangažovali, nebylo možné uspět na ma-
fiánském  trhu  přesyceném  miliony  litrů 
nezdaněného lihu. Změna nastala po me-

Za  400  litrů  ovocného,  v  tomto  případě 
kdoulového kvasu, vzniká na zdejším uni-
kátním  zařízení  jemný  destilát.  Z  odka-
pu  za  lihoměrem  vykápnou  první  kapky. 
Kamil  Kutina  zkouší  rozetřením  prstem 
na zápěstí vůni. Je zcela čistá, může tedy  
otevřít  všechna  tři  patra  rektifikační  ko-
lony a  postupovat,  jakoby  tu  stála  běžná 
dvoukotlová souprava pro alembickou de-
stilaci. Unikátní inovace!
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Pěstitelskou pálenicí celý příběh před tři-
advaceti  lety  začal. Dost  práce má  stále 
-  lidé sem vozí jak vlastní kvasy, tak i jen 
zralé ovoce, které tu připraví, vykvasí,  vy-
destilují, naředí a nalahvují.
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tanolové  aféře.    Prostředí  se  narovnalo, 
pročistilo  a  lidé,  zaskočení  metanolovou 
aférou, se začali zajímat o to, co pijí a jak 
se  to  vyrábí.    Najednou  chtěli  být    ne-
jen  u  samotného  procesu  destilace,  ale 
i u   přípravy kvašení.   Když  to vidí,  jsou 
spokojeni. A vidí, zda se vše dělá poctivě, 
nebo ne.  Postupem času jsme získali okol-
ní zchátralé objekty a pustili se do zásad-
ní  rekonstrukce,“ ohlíží se do minulosti 
Ing. Zdeněk Musil. „Vedle pěstitelské pá-
lenice jsme v roce 2018 vybudovali  tento 
malý ovocný lihovar, do jehož konstrukce 
jsme  promítli  naše  bezmála  dvacetileté 
zkušenosti  s  destilací  ovocných  pálenek. 
Produkty pěstitelského pálení se prodávat 
nesmějí, tyto pálenky ano. Evidence je vel-
mi podobná,  takže  jsme víceméně věděli, 
do čeho jdeme. I tady jsou všechny spoje 
přístroje  zaplombované,  i  tady  musí  být 
kalibrované  lihové  měřidlo.  Navíc  tehdy 
nebyla  tak  komplikovaná  evidence  ani 
systém  dozoru  a  kontrol,  jak  jsme  rostli, 
zpřísňovaly  se  i  podmínky.  Systém  nebyl 
zdaleka tak byrokratický jako je dnes.  Teď 
nás sleduje 10 kamer 24 hodin denně on-
line napojených na celní správu, musíme 
strpět stálé kontroly,  sledování, vést neu-
stálé záznamy každého kroku při destilaci. 
Dnes je všechno tak technicky zajištěné, že  
by se systém dal zjednodušit,   aby nežral 
tolik času.“ 

V čem jste jiní, než ostatní lihovary?
„Každé  zobecnění  v  sobě  nese  riziko 

zjednodušení.  Jsme  členy  Unie  destila-

térů,  já  jsem  dělal  tajemníka  a Kamil  je 
dnes  v  předsednictvu.  S  několika  kolegy 
jsme vytvořili zatím podskupinu těch nej-
menších řemeslných lihovarů, jejichž prá-
ce a potřeby  se přeci  jen  liší od  těch  re-

Mistr palírník Kamil Kutina. Ajťák a po-
čítačový grafik, který před 19 lety emigro-
val do voňavého světa ovocných destilátů 
a stal se jejich nadšeným fanouškem.

lativně  velkých. Chceme  zvyšovat  prestiž 
pravých ovocných destilátů. jednat s mi-
nisterstvem a celní správou o byrokracii.  
Takových  jako  my  je  nás  tu  asi  20-25. 
Výhodou, kterou jsme jiní je, že víme, co 
pálíme, známe naše dodavatele a surovi-
ny,  od  samého  počátku  vytváříme  a  hlí-
dáme  vlastní  kvasy.  Základním  uměním 
dobrého destilatéra  je dobrý kvas! Jsme 
malý  řemeslný  minilihovar,  produkuje-
me  autorské  lihoviny,  kde  každá  várka, 
každá kolekce je trošku jiná. Dá se do ní 
autorsky  zasahovat  a  obtisknout  tvůrce, 
ať už je to náš mistr palírník Kamil nebo 
my sami. V Čechách a hlavně na Moravě 
existuje  tradice  domácího  pálení,  které 
obchází  spotřební  daň.    My  se  snažíme 
konkurovat  vyšší  kvalitou. Domácí  zaří-
zení  nemohou  vytvořit  takovou  kvalitu, 
jakou umíme udělat my na naší aparatu-
ře. Vidíme, že se to dobře daří a že malé 
řemeslné lihovary v současné době proží-
vají svůj nástup a zvyšují renomé ušlech-
tilých destilátů. Zvláště, když nechají de-
stilát déle zrát, či zrát v soudcích. Kamil 
tu pálí denně už 19  let, má vytrénovaný 
čich,  výborný  talent  a nedostižné  zkuše-

Z dobrého kvasu lze získat až 65% až 70% 
lihovinu.  Ta  je  ovšem  na  pití  moc  silná,  
proto  je  třeba  ji naředit. K  tomu se pou-
žívá demineralizovaná voda upravená re-
verzní osmózou (nahoře). U pěstitelského 
pálení je nejčastější požadavek zákazníků 
na 50 %. U ovocného  lihovaru  si  lidé  již 
zvykli na 45 %, kdy se více rozvine ovocné 
aroma.  Pokud  jde  o  „dubové“  destiláty, 
dřevo  jim dodá  tříslovinu a  lepší  je  ještě 
maličko  podředit  tak  na  43%.  Určitě  to 
znáte u koňaku nebo brandy, ty bývají ješ-
tě nižší na 40%, právě kvůli dřevu.
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nosti. To  jsou hodnoty, které v přístěnku 
za stodolou prostě nejsou…“

S mistrem palírníkem Kamilem Kuti-
nou a fotoaparátem v ruce se vydáváme 
na fotosafari napříč palírnou a přilehlými 
prostory.
„Fotit  můžete  cokoliv,  nemáme  žád-

ná  tajemství.  Ostatně  jsme  otevření  vůči 
všem, velkou výlohou sem z volně přístup-
né rampy může každý nahlédnout. Fyzický 
vstup dovnitř  je  trochu omezený,  protože 
samozřejmě fungujeme jako celní sklad.“

Nejdřív se mi od Kamila dostává vy-
světlení, co máme vlastně před sebou.
„Jsou  tu  dvě  nezávislá  zařízení  –  400 

litrová  unikátní  destilační  sestava  vyro-
bená  dle  naší  vlastní  konstrukce  a  pak 
„miminko“,  nádherný  stolitrový  pří-
stroj,  který  nám umožňuje  díky  své  vari-
abilitě  řadu  experimentů.  Srdcem  větší 
dvoukotlové  aparatury  je  kotel  na  kvas 
o  objemu  400  litrů.  V  surovinovém  kot-

káme na čerpání rmutu vývěvou, na písk-
nutí, když si lihoměr odfoukne a zazpívá 
destilatérovi, že proces začíná.
„Dnes  pálíme  zajímavý  produkt  a  to 

kdoule. Jeřabina je taky úžasná.“
Nemají málo cukru, nemusíte je dosla-

zovat?
„V  žádném případě,“ zděsil se Kamil, 

„řepný  cukr  nikdy  nepřidáváme!  Z  něj 
vzniká drsný líh. Je lépe mít z dvaceti kilo 
kvasu jen litr hladké pálenky. Ovocný líh 
je velmi hlaďoučký. U nás pracujeme vý-
lučně  s  ovocnými  pálenkami,  nikdy  jsme 
na  nic  nepoužili  levnější  líh  ani  žádná 
aromata.  Jediné, co máme, jsou namoče-
né vlašské ořechy na ořechovici, ale i tam 
je naše ovocná pálenka jako základ.“

Přecházíme k menší z obou aparatur  
a Kamilovi se rozzáří oči. Tohle je prostě 
jeho miminko. Malá jednokotlová desti-
lační kolona na stolitrové na speciality. 

„Umožňuje  kompletní  hlídání  teplot 
páry,  vody,  destilátu,  deflegmace,  tlaku, 
bohatosti  aroma  a  jejich  přesné  nasta-
vení na LCD dotykové obrazovce, včetně 
zápisu  historie  destilace  k  další  analýze. 
Toto  aparatura  je  vybavena  i  aroma  ko-
šem v parním dómu pro maceraci bylinek 
atd. Toto  zařízení používáme pro některé 
speciality a průtahové destiláty. Hraju  si 
s  ním už  třetí  rok a  stále nacházím nové 
způsoby využití. Má milión výhod. Jedinou 
nevýhodou je, že se nikde nedostanu k me-
ziproduktu, abych mohl zasáhnout.“

Je nějaký důvod, že jsou tahle krásná 
zařízení měděná? Nebo potravinářská ne-
rez poslouží stejně?
Ne všechno  je měděné, měď  se  vyplatí 

mít tam, kde je ve styku s finálním produk-
tem. Původně  zřejmě  sáhli  dávní  výrobci 
po mědi proto, že je oproti jiným odolným 
kovům velmi dobře tvárná. Řemeslník u ní 
dokáže  vytvožit  i  ty  nejsložitější  tvary. 
Proto je měď tak vhodná pro výrobu mě-
děných pálenic a  jejich v minulosti často 
až groteskně tvarovaných potrubí. 
Měď je vynikající tepelný vodič, což na-

pomáhá rovnoměrnému rozvodu tepla při 
destilaci  a  naopak při  chlazení  par. His-
torií  prověřené  jsou  již  starým Římanům 
známé  antimikrobiální  vlastnosti  mědi, 
její  schopnost  absorbovat  síru  či  zabra-
ňovat  produkci  toxického  etylkarbonátu 
CH3CH2CO3,  který  váže  kyanidy.  Měď 
rovněž  zlepšuje  kvalitu  konečného  pro-

Z  kdoulového  rmutu  se  začíná  oddělovat 
vydestilovaný alkohol a po ochlazení po-
stupuje do rektifikační kolony, kde efektně 
zurčí za průhledovými okénky.

Řízené kvašení má každé střední vinařství, 
ale zdaleka ne všude mají počítačem říze-
né promíchávání a potápění matolinového 
klobouku  ve  vinifikátorech.  V  lihovarech 
tato technologie nebývá vůbec, ale v jed-
nom ji mají: V Radlíku.

li  s  přímým  ohřevem  a  mícháním  kvasu 
získáváme  takzvaný  „lutr“  s  obsahem 
ethanolu  20  -  30 %.  Jsou  v  něm  veškeré 
alkoholy z kvasu, i nežádoucí vedlejší pro-
dukty lihového kvašení. Lutr  je nevhodný 
ke konzumaci, obsahuje chuťové nepřija-
telné složky, proto  je nutné ho zušlechtit. 
K  tomu  slouží  druhý,  rektifikační  kotel 
o objemu 200 litrů. V něm se lutr destilací 
zesiluje na požadovanou lihovitost a čistí 
od cizích, nežádoucích látek. Při destilaci 
se  z  vypáleného  destilátu  odděluje  prv-
ní  frakce – úkap. V úkapu  je v ovocných 
destilátech  stopové  množství  metano-
lu  a  acetonu.  Tyto  složky  odstraňujeme  
a za dohledu celní správy se pak likvidují.
Hlavní částí je druhá frakce, prokap ne-

boli jádro, vlastní ovocný destilát. Na po-
čátku  má  až  80%  obsah  alkoholu,  desti-
lace  končí,  udává-li  lihoměr  v  eprouvetě 
hodnoty kolem 40 - 35 % objemu ethanolu, 
ale to je jen signál. Uměním destilatéra je 
odhadnout  správný  okamžik,  kdy  ukončit 
destilaci ovocného destilátu. 
Třetí  frakcí  je dokap. Pokud bych včas 

nezastavil  tok destilátu, mohla by mi při-
boudlina zkazit celé dílo.  
Co je na našem zařízení podstatné, to je 

třípatrová rektifikační nástavba na druhém 
stupni destilace, která mi umožňuje oteví-
ráním či zavíráním jednotlivých pater buď 
nechat destilát proudit přímo, nebo ho vra-
cet a pálit dvakrát až pětkrát a tím upravo-
vat jeho charakter daný kvasem, a tak rea-
govat na změny, které nastávají v průběhu 
destilace. I tady jde především o zkušenost 
a cit destilatéra – dvojí pálení zachovává 
více  aromatických  látek,  vícenásobné  pá-
lení  zjemňuje  a  především  čistí  destilát. 
Je  třeba se rychle rozhodnout a najít op-
timální řešení pro daný okamžik. Vybrané 

frakce mohu navíc upouštět do zásobníku, 
ze  kterého  je  nechám  ve  správnou  chvíli 
přečerpat  do  druhého  kotle  a  opakovaně 
přepálit.  Hrajeme  si  s  desetinkami  stup-
ně – druhý kotel má místo atmosférického 
hořáku moderní  infračervený  zářič,  který 
umožňuje dokonalou regulaci a tím i lepší 
oddělení  frakcí! Systém který  tu vidíte,  je 
trochu unikátní z každého systému jsme si 
vzali část a zkombinovali jsme to  tak, jak 
potřebujeme  pro  naši  práci.  Nikde  jinde 
tento systém neuvidíte.“

Vše na větší aparatuře Kamil předvádí  
a vysvětluje s neskrývanou hrdostí. Če-

Palírna Radlík  je  prostřednictvím výkon-
ného  serveru  a  deseti  kamer  nepřetržitě 
napojená na celní správu. Takovýhle rack 
s paměťovými raidovými bloky, které mu-
sejí uchovávat záznamy, a výkonnými aku-
mulátory pro případ výpadku napájení, by 
dokázal utáhnout televizní studio. Je dra-
hý a povinný. 
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duktu.  Pokud  není  kvas  mikrobiologicky 
dokonalý,  měď  může  zlepšit  chuť  i  vůni 
konečného produktu, k čemuž se používají 
různá sítka a drátěnky. Je mnoho historic-
ky i vědecky podložených důvodů, proč je 
měď při destilaci nenahraditelná. „

Co pálíte nejvíce a co nejraději?
„Nejčastěji se pálí jablečná pálenka, je 

to  v  kraji  nejběžnější ovoce. Považujeme 
ji  za  velmi  zajímavou,  zejména,  když  se 
nechá ležet v soudcích. Pak nám vychází 
obdoba francouzského Calvadosu. Může-
me u nás připravovat i odrůdové speciály, 
destilujeme z moštu  i  z celých pomletých 
prokvašených plodů.
Hodně děláme z celých vinných hroznů, 

i tady umíme odrůdové speciály. Nejraději 
pracuji  s  aromatickými muškátovými  od-
růdami. Jako jediný lihovar používáme ří-
zené kvašení, i když jinak, než vinaři. Hle-
dáme v hroznech jiné složky, proto je jen 
odstopkuji  a  nechávám  na  slupkách  šest 
i  více  týdnů.  Taková  pálenka  má  trochu 
dozvuk grapy. Vypálený destilát nechávám 
vyzrávat v nerezových tancích. Ultrazvuk 
sice  máme,  ale  používám  ho  jen  málo. 
Nejlepším klenotníkem je v tomto případě 

ovoce nakupujeme, za těch 23 let už máme 
řadu lokálních sadařů, kteří pěstují ovoce 
přímo pro nás. Máme i vlastní sad, ale je 
ještě mladý a i když ho stále rozšiřujeme, 
nestačí na naše kapacity ani náhodou.“

Mohu se zeptat na vaši kapacitu, nebo je 
to výrobní tajemství?
Určitě  není,  vždyť  jsou  to  přes  daně 

veřejně  dostupná  data.  My  jsme  oprav-
du manufaktura, všechno, co nám projde 
rukama,  chceme  dělat  poctivě  a  kvalitně  
a udělat si dobré jméno na trhu. Nic nejde 
dělat překotně. Pěstitelská pálenice za rok 
vypálí kolem 20-30 tisíc litrů pálenky, zá-
leží na ročníku, jak se zahrádkářům urodí. 

Ovocný lihovar vypálí tak 7 tisíc litrů pá-
lenky,  tedy asi  tři a půl  tisíce  litrů 100% 
lihu.“ 

Účastníte se soutěží, jezdíte ochutná-
vat?
„Neustále!“  vystřelil Kamil jedno-

značnou odpověď.  „V  současné  době 
na soutěžích ochutnáváme vzorky s nepo-
měrně vyšší kvalitou, než před deseti lety. 
V pálenicích se už dnes dělá vše odborně 
a na  vybraném  zařízení. Důsledkem  také 
je, že ovocné destiláty jsou vnímány veřej-
ností daleko lépe, nejen jako levné pití.“   

Z patra, kde jsme si byli vyfotit zrá-
ní v sudech, se vracíme zpět do přízemí, 
kde mezitím Iva pokračovala v rozhovo-
ru se Zdeňkem Musilem. Dozvěděla se 
o soutěžních úspěších, oceněních ze San 
Francisca, Flory Olomouc i Jelínkových 
Vizovic, která si lze prohlédnout na hez-
kém firemním webu, zjistila, že i sou-
těžím destilátů jezdí předsedat „náš“ 
doc. Ing. Josef Balík PhD. z lednické 
fakulty Mendelovy univerzity. A také 
se dozvěděla, že Zdeněk Musil je vlast-
níkem známé pražské restaurace Bílá 
kráva v Rubešově ulici, což jasně na-
směrovalo směr dalšího rozhovoru.  Ne 
snad o tom, jak jsou restauratéři biti sou-
časnou situací a ne vždy srozumitelnými 
motivy vládních rozhodnutí, to by bylo 
mlácení už dávno vymlácené slámy. Zů-
stáváme stále ve světě ovocných destilá-

čas. Pro určité partie vinné pálenky pou-
žíváme zrání v dubových sudech, hodně si 
s  ní  hrajeme,  dává  nám  hodně  variabil-
ních možností.“
„Základním  produktem  je  pochopi-

telně  i  slivovice,  kterou  pálíme  nejraději 
z  drobných  švestek  karlátek  či  kadlátek. 
I ty nám často zrají v soudku a tím získá-
váme zlatou slivovici, velmi ušlechtilý de-
stilát. Vypálil jsem snad už všechny druhy 
ovoce – meruňky, broskve, hrušky, třešně, 
višně, brusinky, bezinky, kdoule, jeřabiny, 
jahody, mandarinky –  ty se musejí obou-
pat, dnes odpoledne nám přivezou tři pa-
lety přezrálého ananasu. Pro naši pálenici 

tů, a i když jejich výroba dále pokračuje, 
protože potravinářských výrob se vládní 
omezení (zatím) netýkají, ale pro odbyt 
to má vliv zcela zásadní.
„Potřebujeme  místa,  kde  může  člověk 

naše produkty ochutnat, a pro nás  je  tím 
pravým  místem  restaurace,“  ví dobře 
Ing. Zdeněk Musil.  „Charakter  našich 
produktů je takový, že si člověk dá sklenič-
ku, ne láhev... Seznámí se značkou v gas-
tru a když ho zaujme, pak si  třeba koupí 
i  tu  lahev.  Je  to  o  tom  objevování,  naše 
jemná ovocná pálenka by se měla poma-

lu  ochutnávat,  analyzovat,  vychutnat  si 
dlouhou dochuť,  která po některých dru-
zích  ovoce  přetrvává  i minuty. Mrzí  nás, 
že sommeliéři nerozumí dobře destilátům, 
nezajímají  je,  utápějí  se  jen  ve  svých  ví-
nech. O těch dokáží vyprávět, ale destilát 
obvykle  jen  nalijí,  aniž  by  hosta  pouči-
li,  navnadili.  Teď,  když  mají  restaurace 
zavřeno,  chybí  i  tato  minimální  osvěta 
o  nás.  Chybí  nám  klientela,  která  si  nás 
po ochutnání  zakoupí. V  běžných obcho-
dech nejsme, jako malá manufaktura si to 
ani  nemůžeme  dovolit.  Nedokážeme  do-
stát podmínkám řetězců, a nejsme  se ani 
jisti,  zda bychom tam chtěli být. Jako vi-
naři, i my preferujeme poznávání, přátel-
ství,  setkávání  u  výrobce,  dobrou  náladu 
a společenské vztahy. To všechno nám už 
pomalu  rok chybí.  Je  to pro nás  složitěj-
ší  období. Ale  optimista  na  všem  dokáže 
najít i to dobré. Přinutilo nás to udělat si 
e-shop,  zlepšit  internetovou  komunikaci 
mezi námi a zákazníkem...“ 

Zajímavá návštěva v krásném provo-
zu, nové informace, přátelské popovídání 
s milými lidmi, experty svého oboru. Co 
chtít tuhle zimu víc? Pokud vás to zauja-
lo, v Radlíku mají otevřeno. Je to přeci jen 
potravinářský provoz jako každý jiný…

Když viděl, jaký prostor dokázali z ruiny vytvořit, udělal jim kamarád grafik historizující 
plechovou ceduli i s příslušnou patinou, jakoby tu pálili odnepaměti.

Palírna Radlík prodává své produkty v charakteristických lahvích. Vybírali  je dlouho, 
až je našli u italského výrobce. Na jejich použití v České republice mají výlučné právo.


