Pivovary
s výletem

VYSOČINA
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, to všichni dobře znají z lidové písničky. V Čechách se vaří pivo už
víc než tisíc let a Vysočina není výjimkou. Písemně doložená historie zdejšího pivovarnictví sahá až do
14. století. V té době už měly právo várečné třeba Jihlava, Havlíčkův Brod, pivo se vařilo i v Humpolci
či v želivském klášteře. Ostatně, dříve tomu tak bylo téměř v každém městě, dnes je pivovarnictví
záležitostí odborníků a nejmodernějších technologií. Stalo se tradičním odvětvím českého průmyslu
a české pivo zase synonymem pro kvalitu. Ne nadarmo se nápoji z obilného sladu, chmele a vody říká
tekuté zlato.
Na Vysočině jsou desítky velkých a malých pivovarů i minipivovarů. A právě ty malé, řemeslné pivovary
se postupně staly nedomyslitelnou součástí regionu.

Patříte-li k patriotům, milovníkům piva a celkově dobré gastronomie, neboť dobré pivo a dobré jídlo
k sobě neodmyslitelně patří, vydejte se s námi po vysočinských pivovarech. Nasbíráte nejen nevšední
gastronomické zážitky, ale dozvíte se mnohé z historie tradičního řemesla. Třeba v Muzeu rakousko
-uherského pivovarnictví v Dalešicích. Velkým a nadmíru příjemným bonusem při putování Pivovarskou
stezkou Vysočiny pak je poznání těch nejkrásnějších míst našeho čistého kraje.
Teď už stačí jenom dobře si to všechno naplánovat. Můžete přitom využít našich tipů na zajímavé
výlety po okolí pivovarů. Dobré občerstvení je zaručeno.
Ochutnejte lákavě orosenou Vysočinu!
S pivovarským pozdravem Dej Bůh štěstí!
Komplexní turistickou nabídku Kraje Vysočina najdete na

www.vysocina.eu

Želivský klášter
Foto: Jiří Nováček
2

3

Polná

JIHLAVSKO

Výlet se zastávkou v pivovaru

Telč a Horní Dubenky
Přijměte pozvánku do jihozápadní části Vysočiny, kde najdete jeden z devíti národních geoparků v České republice
spolu s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny, Javořicí. Na 20 km dlouhou trasu se můžete posilnit hned ve
dvou nově vzniklých pivovarech v Telči (Pivovar Trojan a Pivovar Panský dvůr). Pak se vydáte kolem zříceniny hradu
Štamberk, její stejnojmenné přírodní rezervace a Velkého pařezitého rybníku. Za výstup rozhodně stojí i Míchova
skála, komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. V závěru výletu vás čeká příjemná
odměna v podobě Javořického ležáku z rodinného pivovaru Kozlíček v Horních Dubenkách.
Výchozí místo: Telč
Cílové místo: Horní Dubenky
Telč – Lhotka (7,7 km) – Štamberk (9 km) – Velký pařezitý rybník (12,6 km) – Horní Dubenky (19,3 km)

Přijeďte se podívat do Polné, historického města z poloviny 12. století. Mimo barokní kostel, zámecký areál s expozicemi starých řemesel a komplex židovských památek na vás čeká občerstvení v Měšťanském pivovaru Polná,
který byl domovem Bohumila Hrabala.
Na šestnáctikilometrovou trasu údolím říčky Šlapanky se vydejte po zelené turistické značce, která zpočátku kopíruje Pojmannovu naučnou stezku. Minete rybníky Bor a Kukle, přejdete most u hráze a jste v Horní Věžnici. Cestou
přes Dolní Věžnici narazíte na starodávný kamenný most U Lutriána při soutoku Šlapanky se Zlatým potokem.
Závěrem se otevřenou krajinou s krásnými výhledy dostanete přes Nové Dvory zpět do Polné.
Výchozí místo: Polná
Cílové místo: Polná
Polná – Borský mlýn (2,6 km) – Horní Věžnice (5,2 km) – kamenný most U Lutriána (8 km) – Kamenná (10,4 km)
– Nové Dvory (13,1 km) – Polná (16,5 km)

Synagoga v Polné

Míchova skála
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Zřícenina hradu Štamberk
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POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Pivovary Jihlavsko

Do Pivovaru Jihlava můžete na exkurzi. Součástí je návštěva varny či ležáckých sklepů, samozřejmě s ochutnávkou nefiltrovaných piv přímo z tanku. Exkurzi je třeba objednat předem na telefonu +420 567 564 111 nebo 800 153 495.
Poté můžete zamířit do pivovarské restaurace, kde ochutnáte všechna jihlavská piva v kombinaci s chutnými pokrmy.
Otevírací doba PO–ČT 11:00–23:00, PÁ–SO 11:00–24:00, NE 11:00–22:00; tel. +420 567 564 161, +420 567 564
163. Podniková prodejna v areálu pivovaru, otevírací doba PO–PÁ 8:30–16:00.

KAM NA VÝLET

Pivovarská naučná stezka • ZOO Jihlava • Muzeum Vysočiny • Zábavní centrum Robinson • Aquapark Vodní ráj
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Pivovarská naučná stezka

Pivovarská naučná stezka má 12 zastávek, během nichž se návštěvníci seznámí s historií královského města Jihlava
a příběhem sladovnictví a právovárečného pivovarnictví. Zjistí také, na kterých místech Jihlavy se nacházely právovárečné domy a pivovary. Stezka začíná u sloupu se sousoším Piety za obchodním centrem City Park, prochází
centrem města a končí v pivovaru.
Pokud si projdete Pivovarskou naučnou stezku, můžete si zakoupit v pivovarské restauraci nebo v pivovarské prodejně za 20 Kč pamětní plaketu. Kromě toho zde jsou k dostání i turistické známky.
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Jihlavský radniční právovárečný pivovar
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LEGENDA

Jihlavský radniční právovárečný pivovar

1. Pivovar Jihlava
2. Jihlavský radniční právovarečný pivovar
3. Horácký pivovar
4. Měšťanský pivovar Polná
5. Panský pivovar Telč
6. Pivovar Trojan Telč
7. Pivovar Ruprenz
8. Pivovar Kozlíček
9. Rodinný pivovar Pospíchalovi

Masarykovo náměstí 100/66, 586 01 Jihlava

Pivovar Jihlava

info@radnicni-jihlava.cz
www.radnicni-jihlava.cz

Radniční minipivovar nabízí nefiltrovaná a nepasterovaná piva, která v sobě uchovávají všechny prospěšné
látky. V nabídce má piva Ignác, Zikmund a Zuzana, jež svými názvy odkazují na historické reálie Jihlavy. Ignác
souvisí nejen se sousedním kostelem sv. Ignáce, ale i se zakladatelem jezuitského řádu. Zikmund zase odkazuje
na významnou událost spjatou s Jihlavou, a to ukončení husitských válek, a samozřejmě ke jménu významného
panovníka Zikmunda, zvaného liška ryšavá. Pivo má stejnou barvu jako jeho kštice. A konečně pivo Zuzana navazuje na jihlavskou pověst o lazebnici Zuzaně a zvonu sv. Jakuba. Minipivovar vaří i mnohé speciály – vánoční,
velikonoční, halloweenský a další.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU
Pivovar Jihlava, Vrchlického 2, 586 01 Jihlava
+420 800 987 789
zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz
www.pivovar-jihlava.cz
www.facebook.com/pivojezek/

Pivo se v Jihlavě vaří již od 14. století. V roce 1748 Marie Terezie stanovila ve městě Jihlava konečný počet právovárečných domů na 123. O více než sto let později, v roce 1859, všichni tito pivovarníci přenesli svoje právo várečné
do nového pivovaru, dnešního Pivovaru Jihlava. V létě 2008 zahájil jihlavský pivovar novou éru. Pod taktovkou nového majitele se vrátil k výrobě piva podle tradičních receptur a dnes nabízí svým konzumentům pečlivě sestavenou
řadu piv Ježek včetně zajímavých speciálů.
6

+420 771 168 811

Prohlídku pivovaru s degustací ve sklepě si objednejte na +420 771 168 811. Pivovarská večeře v Radničním pivovaru nabízí sedmichodové pivovarské menu proložené čerstvým pivem. V Radniční restauraci s replikami dobových
fresek zase vedle skutečného gastronomického zážitku získáte i umělecký, neboť je vyzdobena mozaikami třešťské
sklářské výtvarnice Evy Kasalé.

Staňte se sládkem na jeden den
Seznámíte se s procesem vaření piva, budete pravou rukou zkušeného sládka při šrotování sladu, vystírce, chmelovaru, sbírání deky z otevřené spilky a dalších činnostech. Pomůžete tak s výrobou jedné konkrétní šarže piva, jejíž
dárkové balení po příslušné době i obdržíte.
V pivovaru je možné koupit i pivo ze spřáteleného Kamenického pivovaru MadCat, který sídlí v budově bývalého
lihovaru v Kamenici. V pivovaru se vaří piva pod značkou Kamenické pivo a pivo MadCat.
KONTAKT: Kamenický pivovar MadCat, Kamenice 299, 588 23 Kamenice, +420 777 242 843,
www.madcat.beer
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Horácký pivovar
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Panský pivovar Telč

Horácký pivovar
Pávovská 3106/19
586 01 Jihlava-Bedřichov
+420 731 635 140
mv-hattrick@seznam.cz
www.pivovarhorac.cz

Horácký pivovar vznikl v roce 2016 se záměrem čepovat ve vlastních hospodách a pivnicích své vlastní pivo Horác. Počáteční
rozjezd měl v Chlumu u Třebíče, poté se přesunul do Jihlavy,
kde vaří pivo od roku 2019. Na přání pivařů filtruje pivo v křemelinovém filtru, takže nabízí filtrovanou i nefiltrovanou variantu.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU
Zajděte na degustaci piva s prohlídkou pivovaru pod vedením
sládka Miloše Vostrého ml. Na Pávovské ulici v Jihlavě je vedle
samotného pivovaru i hospůdka se zahrádkou a obchod, který
nabízí vlastní piva. Degustační místnost a předzahrádka má kapacitu 30+20 osob.
Otevírací doba: PO–PÁ 8:00–16:00, SO 9:00–11:00.
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Měšťanský pivovar Polná

Panský pivovar Telč
Slavatovská 297, 588 56 Telč
+420 564 403 785
restaurace@panskydvurtelc.cz
www.panskydvurtelc.cz

Budova pivovaru se nachází v krásném revitalizovaném areálu hospodářského dvora, jehož historie sahá až do
16. století. S první várkou čerstvého ležáku se na Panský dvůr v Telči roku 2019 vrátil kus poctivého řemesla. O vaření tradičního českého piva se stará sládek Marcel Hofman. V nabídce jsou klasický ležák Hofmistr, Nádeník a Holomek. Doplňuje ji svrchně kvašený speciál Klíčník IPA s jedinečným pivním charakterem.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU
Pečlivě ošetřené čepované pivo si vychutnáte v Panské restauraci vedle pivovaru nebo na malebném nádvoří Panského
dvora. Na Informačním centru jsou k prodeji i lahvová piva včetně dárkových balení. Každoročně v červenci se v Panském dvoře koná Pivní fest pro příznivce piva. Panský dvůr Telč je volnočasový areál s lanovým centrem, hernou pro
děti, s kavárnou, infocentrem s půjčovnou elektrokol i příjemným ubytováním v novém penzionu. V průběhu roku
zde probíhají kulturní akce jako výstavy, divadla, koncerty, festivaly, dětské tábory i na míru ušité školní a firemní dny.

KAM NA VÝLET
Historické jádro Telče a zámek (UNESCO) • Hrad Roštejn • Rozhledna Oslednice
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Pivovar Trojan Telč

Pivovar Polná
Viktorinova 130, 588 13 Polná

Pivovar Trojan Telč

+420 777 720 820

Myslibořská 299, 588 56 Telč

lada@pivovarpolna.cz

(vstup z ulice Květinová)

www.pivovarpolna.cz

+420 604 383 712, info@pivovar-trojan.cz
www.pivovar-trojan.cz

První zmínky o pivovaru jsou z roku 1442. Roku 1865 vybudovali měšťané zcela nový pivovar. Své rané mládí
zde prožil spisovatel Bohumil Hrabal. Po roce 1948 byl pivovar znárodněn a užíván jako sklad zeleniny či
sodovkárna, tudíž chátral. S novým vlastníkem byl v roce 2001 zčásti rekonstruován a zapsán jako národní
památka. Další majitelé v něm roku 2018 otevřeli restauraci, která čepuje pivo Rampušák z Dobrušky.
Restaurace pivovaru nabízí středoevropskou kuchyni. Fotodokumentací a relikviemi připomíná návštěvníkům dlouhou historii pivovaru i osobu spisovatele Bohumila Hrabala. Měšťanský pivovar nabízí také ubytování.

Pivovar Trojan Telč byl založen v roce 2017 se záměrem obnovení pivovarnického řemesla v Telči i navázání na
rodinnou tradici vaření piva u Trojanů. Vznikl v prostorách bývalé telčské mlékárny, které prošly rozsáhlou renovací. Podle původních receptur vaří pivo nefiltrované a nepasterované a zachovává tradiční postupy. Pěstuje si
vlastní chmel. Nabízí klasická i speciální piva, třeba smrkové, zázvorové, kopřivové, mátové, bazalkové či sezónní
herbal beer.

KAM NA VÝLET

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Návštěvu pivovaru si můžete zpestřit výlety, třeba po naučných stezkách. Pojmannova vás provede krásnými přírodními scenériemi Borského údolí a stezka Josefa Klementa po významných kulturních památkách Polné, jako jsou
děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v ČR, nebo
areál hradu a zámku s kulturním střediskem a městským muzeem. Ve staré polenské škole se natáčela pohádka Lotrando a Zubejda. Ve městě najdete i regionální židovské muzeum, rabínský dům s bytem šámese, černou kuchyní
a rituální lázní. V synagoze se natáčel film Zločin v Polné.
8

Na exkurzi s výkladem sládka a s degustací piva ve sklepě můžete zajít po předchozí domluvě. Pivovar prodává
lahvové i sudové pivo. Dodává suroviny dalším regionálním výrobcům potravin, třeba mláto jihlavské pekárně, která
z něj peče mlátový chléb. Ten lze ochutnat přímo v pivovaru spolu s utopenci, škvarkovou pomazánkou či paštikou
od řezníka z Třeště. Posezení u pivního výčepu se nachází přímo v prostorách varny. Areál pivovaru je v podstatě
relaxačním centrem, které nabízí i zábavu pro děti, zahradu, výběh domácích zvířat. Má sál zvaný Kotelna, který je
vhodný pro konference, oslavy, svatby, koncerty apod.
9
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Pivovar Ruprenz
Pivovar Ruprenz, Martin Povýšil, Uhřínovice 26, 588 32 Brtnice
+420 603 465 388, pivoruprenz@email.cz, www.pivoruprenz.cz

Pivovar i pivo Ruprenz nese jméno podle původního názvu obce Uhřínovice. Založení pivovaru v roce 2013 předcházelo několik let domácího vaření, ladění receptur a pořizování potřebných technologií. V současné době se v pivovaru vaří
pivo pro potřebu obce a nejbližšího okolí. Sládek Martin Povýšil se snaží vyplnit
bílé místo na mapě po uzavření brtnického pivovaru v roce 1945. Standardně vaří
spodně kvašená piva plzeňského typu, nefiltrovaná a nepasterizovaná, a mnohé pivní speciály. Provoz minipivovaru je nepravidelný, pro případnou návštěvu či objednávku piva kontaktujte sládka, nebo si načepujte sami z tzv.
pivomatu neboli samovýčepu, který je zabudovaný ve stěně Kulturního domu v malé obci Uhřínovice.
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Pivovar Kozlíček

Třebíčsko

Výlet se zastávkou v pivovaru
Dalešice
V Dalešicích je pivo doma. Přijeďte se o tom přesvědčit do tradičního pivovaru, který píše svou více než 400letou
historii. Dozvědět se o něm můžete například v Muzeu rakousko-uherského pivovarnictví. Za návštěvu zcela určitě
stojí i stejnojmenná Dalešická přehrada, kterou křižuje výletní loď Horácko. Po celou dobu plavby se můžete kochat
krásnou přírodou lemující přehradu. Během pěti zastávek – Kramolín, Dalešice, Kemp Wilsonka, Třesov a Koněšín – můžete navštívit nedalekou Wilsonovu skálu, rozhlednu Kramolín a Babylon, unikátní geologickou rezervaci
Mohelenskou hadcovou step, zříceniny středověkých hradů Kozlov a Holoubek a především nespočet vyhlídkových
míst v okolí.
Výchozí místo: přístaviště Kramolín
Cílové místo: přístaviště Koněšín
Kramolín – Dalešice (1,8 km) – kemp Wilsonka (5,6 km) – Třesov (7,4 km) – Koněšín (12 km)

Pivovar Kozlíček, Horní Dubenky 145
588 52 Horní Dubenky
+420 603 170 012
milan.kozlicek@pivovar-kozlicek.cz
www.pivovar-kozlicek.cz

Pivovar Kozlíček je rodinný minipivovar, který sídlí ve vesničce Horní Dubenky na Javořické vrchovině. Byl založen
na přelomu roku 2006. Pivovar nemá vlastní restauraci, pivo tudíž dodává do smluvních restaurací, kde je čepováno jako regionální specialita. V roce 2013 získal pivovar certifikát Vysočina - Regionální produkt. Vyráběná piva
jsou nefiltrovaná a nepasterovaná. Za kvalitu zodpovídá sládek a majitel Milan Kozlíček.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU
V letních měsících je v Horních Dubenkách otevřen kiosek U Štanclů, kde můžete tato piva ochutnat čepovaná. Za
návštěvu stojí i Bistrot de Papa, ve kterém mohou hosté degustovat kromě piva a limonád Kozlíček také skvělou
francouzskou kuchyni v režii pana majitele. Lahvová piva lze zakoupit v návštěvní době přímo v pivovaru. PO–PÁ
8:30–16:30, SO–NE 9:00–16:30.

KAM NA VÝLET
Mlynářské muzeum v Chadimově mlýně • Přírodní koupaliště Nadýmač v Janštejně • Výstup na Javořici
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Dalešická přehrada

Rodinný pivovar Pospíchalovi
Rodinný Pivovar Pospíchalovi
Hladov 76, 588 33 Stonařov,+420 730 515 194
info@pivovarhladov.cz, www.pivovarhladov.cz

Rodinný pivovar Pospíchalovi byl založen v roce 2015, aby navázal na
tradici pivovaru založeného roku 1596 premonstráty novoříšského kláštera, jimž bylo uděleno privilegium vaření piva. Dnes k tomu pivovar
využívá vodu z vlastní studny, jež se chlubí lepší kvalitou než voda kojenecká. K výrobě se dále používají výhradně
žatecké chmely a také pouze ty nejlepší české slady.
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Přírodní park Třebíčsko

Pivovary Třebíčsko

V okolí Třebíče se nachází pozoruhodně utvářená krajina, pro kterou jsou charakteristické volně roztroušené balvany a menší skalky. Ty spolu s loukami, drobnými lesíky a remízky vytvářejí malebný a nezaměnitelný ráz této krajiny.
Do přírodního parku se můžete vydat po modré turistické značce z Třebíče směrem na Ptáčov a Kobylinec. Zde
se nachází lokalita suchomilných rostlin s bohatým výskytem koniklece. Po necelých 4 km odbočíte v Náramči na
zelené značení, které vás kolem rybníku Gbel přivede až na vyhlídku v Rudíkově. A jestli se občerstvíte pivem Urban
v Podklášterním pivovaru v Třebíči před výletem, anebo až po něm, to už je na vás.
Výchozí místo: Třebíč
Cílové místo: vyhlídková věž Rudíkov
Třebíč – Ptáčov (4,5 km) – Kobylinec (7,5 km) –Nárameč (11,3 km) – vyhlídková věž Rudíkov (16 km)

LEGENDA
1. Podklášterní pivovar Třebíč
2. Akciový pivovar Dalešice
3. Biskupický pivovar Gajdoš
4. Svatojakubský pivovar
5. Pivovar Heřman
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4
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Podklášterní pivovar Třebíč
Podklášterní pivovar Třebíč
Nad Zámkem 7, 674 01 Třebíč
+420 725 603 132
info@centrum-lihovar.cz
www.centrum-lihovar.cz

Přírodní park Třebíčsko
12

Minipivovar vznikl v roce 2012 v centru Lihovar. Po čtyřicetileté přestávce tak navázal na mnohaletou tradici vaření
piva v Třebíči. Vybudován byl v původních objektech sladovny a bramborárny. Vaří poctivé přírodní, nepasterované
a nefiltrované pivo Urban klasickým způsobem, a to z těch nejlepších surovin. Nabízí jak klasické české ležáky, tak
i celou řadu speciálů, které velké pivovary na našem trhu neprodukují.
13

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Staňte se sládkem na jeden den – Pivovar nabízí možnost účastnit se celodenně procesu vaření piva a mno-

3

hé činnosti si vyzkoušet. Nebo můžete zajít na exkurzi v doprovodu sládka a dozvědět se víc o průběhu výroby piva
s popisem jednotlivých částí technologie. Součástí je prohlídka všech technologických částí, malá ochutnávka surovin (sladů a chmele) i čerstvého piva dle aktuálního sortimentu rovnou z výčepních tanků. V areálu je Restaurace
Lihovar s výbornou tradiční kuchyní a expozice sportovních vozů značky Jaguar, kde najdete všechny poválečné
sportovní automobily. Centrum Lihovar se nachází v těsné blízkosti baziliky sv. Prokopa, která je zapsána na seznam
světového dědictví UNESCO. V kombinaci s velkým odstavným parkovištěm je tak skvělým výchozím bodem pro
poznávání dalších zajímavostí a památek Třebíče.

Biskupický pivovar Gajdoš
Biskupický pivovar Gajdoš
Biskupice 2, 675 57 Biskupice-Pulkov
+420 724 579 917, igajdos.atlantic@seznam.cz
www.facebook.com/biskupickygajdos

KAM NA VÝLET

Expozice Jaguar • Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov (UNESCO) • Cesty časem v třebíčském
předzámčí • Po stopách rabínů a opatů

2

Pivovar je v provozu od června roku 2013. Nachází se v malebné vísce Biskupice na pomezí krajů Jihomoravského a Vysočina. Pár týdnů po první várce
kvasnicová 11 % vyhrála cenu v Jihlavě na festivalu minipivovarů. Pivo můžete ochutnat přímo z výčepu v pivovaru. Otevírací doba pro veřejnost je v pátek a v sobotu od 17:00 do 23:00 a v neděli od 14:00 do 20:00.

Akciový pivovar Dalešice
Akciový pivovar Dalešice, a. s.

4

Svatojakubský pivovar

675 54 Dalešice 71
+420 568 860 942

Svatojakubský pivovar, Hluboké 27, 675 71 Hluboké, +420 735 755 515,

www.pivovar-dalesice.cz

svatojakubskypivovar@seznam.cz, FB/svatojakubskypivovar/

Ačkoli se v Dalešicích vařilo pivo již od konce 16. století,
pivovar se dostal do širšího povědomí veřejnosti teprve
před čtyřiceti lety, kdy si jej z více než 150 dalších objektů vybral režisér Jiří Menzel pro natočení filmu Postřižiny. V té době byl pivovar již tři roky nefunkční a nezadržitelně chátral, a to až do roku 1999, kdy jej získali
současní majitelé. Ti jej díky citlivé rekonstrukci zachránili a od roku 2002 v něm opět vaří pivo. Pivovar se
specializuje na sudová nepasterizovaná piva (Dalešické
májové 13 %, silné pivo světlé – absolutní vítěz soutěže
Pivo České republiky 2019, Vysočina - Regionální potravina, dále Dalešická 11 %, světlý ležák, Fledermaus
13 %, silné pivo tmavé, Tadeáš 14 %, silné pivo světlé,
RauchBock Wood Aged 16 %, silné pivo polotmavé).

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

V roce 2003 zde bylo otevřeno Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví a pivovarská restaurace, v roce 2007
poetický pivovarský hotel. Muzeum návštěvníkům nabízí dokonce tři prohlídkové okruhy. Nechybí samozřejmě
ochutnávka piva přímo ve sklepě – doporučujeme rezervaci. V pivovaru se během celého roku konají nejrůznější
kulturní, sportovní a gastronomické akce, organizují se tu i svatby, oslavy a firemní akce. Hotel pivovaru je ideální
pro romantický víkend, rodinný pobyt či cyklistickou dovolenou. Lze využít různých pobytových balíčků. Ubytování
je možné spojit s aktivním odpočinkem, k zapůjčení jsou kola, elektrokola a sportovní vybavení.

KAM NA VÝLET

Rodinný pivovar se stylovou a domácí atmosférou se nachází v prostorách staroselského Svatojakubského dvora,
jenž byl zrekonstruován se zachováním fortele starých mistrů. Minipivovar je v provozu od roku 2016. Vaří vícesladová spodně i svrchně kvašená piva, české ležáky, speciály. V nabídce je až 6 druhů piv.
Při rekonstrukci zde vznikly i reprezentační podzemní prostory, které podtrhují umění starých, takřka zapomenutých řemesel. Součástí pivovaru je restaurace a pension.

5

Pivovar Heřman
Pivovar Heřman
Vladislav 130, 675 01 Vladislav
+420 602 116 265
info@pivovarherman.cz
www.pivovarherman.cz

Pivovar Heřman navazuje na tradici panského pivovaru městyse Vladislav. Ve Vladislavi se pivo vařilo od šestnáctého
století, tehdy podle středověkých receptur. Od konce devatenáctého století se zde již připravovalo pivo moderním
plzeňským postupem. Dnešní obnovený pivovar nabízí výběrové ležáky plzeňského typu, a to jedinečný, nefiltrovaný, nepasterovaný, pravý ležák z té nejlepší vody. Součástí pivovaru je Pivovarský hostinec.

• Mohelenská hadcová step • Lodí okolo Wilsonovy skály • Do nitra Dalešické přehrady • Rozhledna Babylon
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ŽĎÁRSKO

Výlet se zastávkou v pivovaru

Přírodní park Balinské údolí

Přírodní park Balinské údolí se nachází při západním okraji města Velké Meziříčí a jeho hranice sahají k obcím Oslavice, Baliny a Uhřínov. Břehy meandrující řeky Balinky jsou pokryty bujnou vegetací. Výchozím bodem je rozcestník
na velkomeziříčském náměstí. Vydáte se po modré trase směrem na obec Baliny. Na konci města minete pomník
padlých, kde se mimořádně tragicky odehrály poslední válečné dny druhé světové války. Naučná stezka s délkou
15 km a celkem 6 stanovišti vás zavede dál přes obce Uhřínov, Šeborov a Hrbov zpět do Velkého Meziříčí. Tam se
v Jelínkově vile osvěžíte pivem Harrach, v její rybí restauraci ochutnáte třeba candáta a můžete pokračovat na
druhou stranu města, tentokrát po břehu Oslavy do Nesměřského údolí.
Výchozí místo: Velké Meziříčí
Cílové místo: Velké Meziříčí
Velké Meziříčí – Balinské údolí (3,7 km) – Baliny (7,1 km) – Uhřínov (9,3 km) – Šeborov (10,8 km) – Hrbov (13 km)
– Velké Meziříčí (18,5 km)

Pivovarská stezka
Vysočiny

Balinské údolí

* Tento dvojlist stojí samostatně, lze jej vyjmout
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PIVOVARY NA STEZCE:

8

1. Pivovar Jihlava
2. Rodinný pivovar Bernard

14
13

3. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
4. Rodinný minipivovar Pacov

10

5. Akciový pivovar Dalešice
6. Pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí
7. Balónový hotel a pivovar Radešín

5

Pivovarská stezka
Vysočiny

8. Pivovar Kozlíček Horní Dubenky
9. Želivský klášterní pivovar
10. Podklášterní pivovar Třebíč
11. Račínský minipivovar Richard
12. Pivovar Kamenice
13. Pivovar Trojan Telč
14. Panský pivovar Telč
15. Horácký pivovar Jihlava
16. Měšťanský pivovar Polná

Za Santiniho stavbami

Pivovarská stezka Vysočiny

Chcete si z Vysočiny odnést netradiční zážitek? Jste příznivci gastroturistiky a milovníci zlatavého moku? Pak rozhodně
oceníte naši Pivovarskou stezku Vysočiny rozšířenou o další pivovary, která vás zavede do nejkrásnějších míst našeho
čistého kraje. Virtuální stezka spojuje šestnáct pivovarů z Vysočiny. Pokud je navštívíte, seznámíte se s podstatou
jednoho z nejstarších řemesel, nahlédnete pod pokličku výroby piva, jež je často spojena s ochutnávkou, a užijete si
poznání všemi smysly. Partnery stezky jsou jak tradiční velké pivovary, tak i minipivovary s originální pivní nabídkou
z celé Vysočiny. Naše Pivovarská stezka má ambici spojit gastronomický zážitek s poznáváním Vysočiny a nabídnout
zaručené tipy na ubytování i na výlety, které můžete spojit s příjemnou zastávkou v jenom z partnerských pivovarů.

Pravidla Pivovarské stezky

Pivovarskou stezkou Vysočiny se může vydat každý návštěvník kraje, kterému je více než osmnáct let a který si v
každém zúčastněném pivovaru zakoupí alespoň jedno pivo. Za návštěvu každého pivovaru, kde si dá pivo, obdrží
razítko do slosovatelného kupónu. Jakmile zaplní celou herní kartu, získá upomínkový půllitr s logem Pivovarské
stezky Vysočiny a možnost zúčastnit se slosování o ceny, jež do soutěže věnovali zástupci jednotlivých pivovarů.
Do slosování se odesílá vyplněná herní karta se všemi razítky. Slosování proběhne 1x ročně vždy na konci roku.
Přesný termín slosování a seznam cen bude zveřejněn na webových stránkách www.vysocina.eu.

Nejznámější a nejvyhledávanější stavbou na Vysočině od Jana Blažeje Santiniho-Aichela je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy. Zelená hora ale není zdaleka
jedinou Santiniho stavbou na Žďársku. Pojďte po stopách geniálního architekta do Obyčtova. Tam stojí kostel Navštívení Panny Marie, jehož raritou je tzv. želví půdorys, symbol stálosti ve víře. Ostatně Santini si s půdorysy uměl
vyhrát. Vždyť jen o kousek dál, v Ostrově nad Oslavou, narazíte na další jeho zajímavou stavbu – hostinec, tentokrát
s půdorysem tvaru W. Je to anagram opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy, jenž se Santinim
velice často spolupracoval. Zadal u něj i přestavbu původně středověkého kostela sv. Petra a Pavla v nedaleké Horní
Bobrové nebo kostela sv. Václava ve Zvoli, který poté získal půdorys řeckého kříže. Zhruba v půli cesty z Obyčtova
do Ostrova n. O., Horní Bobrové a Zvole narazíte v Radešíně na Balónový pivovar. Ten sice nestavěl Santini, ale zato
si v něm můžete odpočinout a dát si něco dobrého.
Výchozí místo: Žďár nad Sázavou
Cílové místo: Zvole
Žďár nad Sázavou – Obyčtov (9,1 km) – Ostrov nad Oslavou (11,1 km) – Horní Bobrová (22,7 km) – Zvole (29 km)

Ať vám Vysočina slouží NA ZDRAVÍ!

soutĚŽNÍ KUPÓN
Odevzdáním tohoto soutěžního kuponu souhlasím se zpracováním osobních údajů Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČ: 28263693 pro potřeby administrace této
soutěže.
Jméno a příjmení:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

......................................................
......................................................
Bydliště:
......................................................
......................................................

Kostel sv. Václava
ve Zvoli

Kostel Navštívení Panny Marie
v Obyčtově

......................................................
Kontaktní tel. nebo e-mail:
......................................................
......................................................
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Pivovary Žďársko

2

Pivovar Jelínkova vila
Jelínkova vila – hotel, pivovar
Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí

4

+420 566 502 205
recepce@jelinkovavila.cz, www.jelinkovavila.cz
1

V Jelínkově vile se vaří pivo od roku 2004, minipivovar se tak řadí mezi první v naší zemi. Navázal na staletou tradici
vaření piva ve Velkém Meziříčí, která zanikla v únoru 1949. Pivo nese jméno Harrach podle předválečného majitele
zdejšího panství, hraběte Františka Maria Alfreda Harracha. Pivovar se zaměřuje hlavně na spodně kvašená piva,
která českým pivařům chutnají nejvíc, ale přináší i nové trendy. Všechny druhy piva jsou nefiltrované a nepasterované. Stálou nabídku ve výčepu tvoří světlý a tmavý ležák, jež jsou vždy doplněny o jeden až dva pivní speciály. Pivovar
v Jelínkově vile byl několikrát oceněn na prestižních pivovarských degustačních soutěžích v ČR – Česká pivní pečeť,
Pivo České republiky, Pivex, Jarní cena českých sládků, Minipivovar roku SPP, Česká a Moravská pivní akademie. Je
nositelem značek Vysočina - Regionální potravina i Regionální produkt.

5
3

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU
2

LEGENDA
1. Pivovar Revolta
2. Pivovar Jelínkova vila
3. Balónový hotel a pivovar
4. Račínský minipivovar Richard
5. Minipivovar centrum Eden

Pivovar nabízí prohlídku s odborným výkladem a ochutnávkou piva přímo z pivních tanků.PO–PÁ, 10:00–18:30,
SO–NE 10:00–18:30. Prohlídku rezervujte na hotel@jelinkovavila.cz, +420 566 502 205. Rybí restaurace s originálním interiérem ve stylu starého mlýna nabízí speciality ze sladkovodních ryb. Jelínkova vila disponuje vlastním
hotelem o celkové kapacitě 22 pokojů, 44 lůžek v kategorii standard, de luxe, apartmán. Součástí je i malé wellness
se saunou a vnitřním bazénem.

KAM NA VÝLET

Zámek a muzeum Velké Meziříčí • Židovské město • Rozhledna Fajtův kopec • Přírodní park Balinské údolí
• Nesměřské údolí • Discgolfpark Kunšovec

3
1

Balónový hotel a pivovar

Pivovar Revolta

Balónový hotel, s. r. o.
Radešín 11, 592 55 Bobrová

Pivovar Revolta

+420 733 747 001

Náměstí Republiky 64

info@balonovyhotel.cz

591 01 Žďár nad Sázavou

www.balonovyhotel.cz

+420 777 694 452
pivovar@revolta.beer, www.revolta.beer
Posledním pivovarem ve Žďáru nad Sázavou byl Klášterní pivovar (Schloss Saar), který byl uzavřen roku 1926.
Pivovar Revolta byl prvním pivovarem po devadesáti letech, který znovu začal vařit žďárské pivo. Pivo nabízí přímo
Revolta BEER & CAFE ve dvoře nově zrekonstruované Rezidence Veliš. Rezidence je architektonickým skvostem,
který zdobí ojedinělé renesanční fresky a secesní fasáda. Její obnova získala cenu Kraje Vysočina – Zlatou jeřabinu –
za počin roku v oblasti péče o kulturní památky. Dále lze pivo ochutnat v kavárně Muzea nové generace, která sídlí
ve žďárském zámku. Pro muzeum vaří Revolta speciální pivo Ulrich 14° (tmavé, pojmenované po krutém správci
zdejšího zámku) a Santiniho dvanáctku (pojmenovanou po světoznámém architektovi, podle jehož návrhů byl
postaven zdejší kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře).

KAM NA VÝLET

• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO) • Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou
18

Balónový pivovar byl otevřen v roce 2016. Navázal tak na historii z roku 1597, kdy se v prostorách radešínského
hotelu pivovar nacházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský. Místní jsou hrdí, že se mohou k této tradici vrátit,
a jméno Samuel proto použili pro své první pivo – světlou výčepní jedenáctku.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Pivovar nabízí prohlídky i s výkladem sládka a malou degustací piva přímo z tanku. Exkurzi rezervujte na +420 733
747 001 nebo info@balonovyhotel.cz. Součástí Balónového hotelu a pivovaru Radešín je restaurace, která kromě
tradičních jídel připravuje také tematické gastro víkendy (řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové speciality, jehněčí,
pštrosí, svatomartinské hody aj.). V letních měsících má v nabídce pokrmy z grilu. Otevírací doba NE–ČT 11:00–
22:00, PÁ–SO 11:00–23:00. Balónový hotel a pivovar nabízí také ubytování v jednoduchém přírodním stylu. Ve 27
pokojích je k dispozici 76 lůžek + pět přistýlek.

KAM NA VÝLET

Mravenčí stezka • Šiklův mlýn • Draxmoor Dolní Rožínka • Kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové
19
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Račínský minipivovar Richard
Račínský minipivovar Richard, s. r. o.
Račín 10, 592 11 Račín
+420 724 461 300
pivovar@racin.cz
www.pivo-richard.cz

Račínský minipivovar byl otevřen v lednu roku 2015. Je součástí Hotelu Leopold, který se nachází v malebném srdci
Českomoravské vrchoviny nedaleko Žďáru nad Sázavou. Vaří celkem šest druhů piva Richard. Jde o spodně kvašená
piva ležáckého typu, která nejsou pasterizovaná ani filtrovaná. Ochutnat můžete Račínskou desítku, Jantarovou
11°, 12° světlý ležák, 12° tmavý ležák, 13° žitný speciál, 15° medový speciál.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Pivovar pořádá prohlídky spojené s degustací všech druhů piv, a to přímo z ležáckých tanků. Pro rodiny s dětmi se
o víkendech konají oblíbené animační programy – děti mají svůj program a vy si můžete v klidu vychutnat piva z račínského pivovaru. Termíny a podmínky najdete na www.racin.cz. Součástí hotelu je stylová restaurace s kachlovými kamny a dvě venkovní zahrádky s romantickými výhledy na rybník Jordán. Na jeho břehu najdete také jednu ze
známých soch Michala Olšiaka – sochu raka. Návštěvní doba: PO–PÁ 8:00–17:00, SO–NE individuálně po domluvě.
Hotel Leopold, jehož součástí je vlastní minipivovar, nabízí příjemné ubytování v jedenácti nadstandardně velkých,
útulně zařízených dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlky. Navíc jsou vám k dispozici dva prostorné apartmány se čtyřmi a pěti lůžky. Celková kapacita hotelu je 42 lůžek.

HAVLÍČKOBRODSKO
Výlet se zastávkou v pivovaru
Za Haškem kolem Lipnice

Jeden z nejmohutnějších hradů Vysočiny, Lipnice nad Sázavou, stojí na výrazné skalnaté vyvýšenině pravděpodobně
od počátku 14. století. V domku pod hradem prožil poslední léta života Jaroslav Hašek. Právě zde psal své nejslavnější dílo Osudy dobrého vojáka Švejka. Nyní je zde stylový hostinec s penzionem U České koruny, odkazující právě
na Jaroslava Haška a jeho tvorbu.
V zatopených žulových lomech nedaleko hradu vznikla umělecká galerie, pojmenovaná později Národní památník
odposlechu. Tvoří ho tři sochařská díla – Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. K jednotlivým sochařským dílům vedou z lipnického náměstí značené trasy. Okruh má necelých 6 kilometrů. Na závěr vám pak jistě
přijde k chuti Haškův ležák, který čepují právě U České koruny. Pro fajnšmekry ho s láskou vaří Pivovar Bernard.
Výchozí místo: Hrad Lipnice
Cílové místo: Hrad Lipnice
Hrad Lipnice – Zlatý voči (2 km) – Bretschneiderovo ucho (3,2 km) – Ústa pravdy (3,9 km) – Hrad Lipnice (5,4 km)

KAM NA VÝLET

• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře • Muzeum nové generace Žďár n. S. • Šlakhamr v Hamrech n. S.
• Sklárna AG Svoboda v Karlově

5

Minipivovar Centrum Eden
Centrum Eden
Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 730 898 697
program@centrumeden.cz, www.centrumeden.cz

První várka piva Mittrowsky vzešla z pivovaru v roce 2015, kdy se Centrum Eden otvíralo. Pivovar je umístěn v Panském dvoře vedle pivnice, prohlédnout jej lze přes prosklenou stěnu. Pivo nese název podle původních majitelů
statku. Během akcí jsou v nabídce různé druhy speciálů jako uzené, bramborové, čokoládové, ovesné, barokní
nebo perníkové pivo.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Můžete se zúčastnit komentované prohlídky přímo se sládkem Jiřím Mazalem, spojené s ochutnávkou piva. Je třeba ji předem objednat na program@centrumeden.cz nebo tel.: + 420 730 898 697. Centrum Eden vás zavede do
života na venkově v časech minulých. V Panském dvoře najdete expozice stolárny, kovárny, Příběh půdy s krtincem,
příbytek panského správce, lékárnu, pivovar, pivnici s občerstvením. Součástí je horácká vesnice postavená z replik
venkovských staveb z 19. století. Stavení jsou věnována řemeslům, kterými se naši předci živili.

KAM NA VÝLET

Zřícenina hradu Zubštejn • Rozhledna Karasín • Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem • Strašidelný zámek
Draxmoor v Dolní Rožínce
20

Zlatý voči
21

Z Humpolce Březinovou stezkou

Pivovary Havlíčkobrodsko

Výlet zahájíte v Humpolci na náměstí. Vydáte se po modré značce a přejdete po hrázi rybníka zpevněné alejí stoletých stromů. Zde se zprava přidá Březinova naučná stezka, která vás během šesti kilometrů poutavou formou
seznámí s nejvýznamnějšími pozoruhodnostmi v okolí. Nechybí ani prohlídka zříceniny hradu Orlík, která se tyčí na
skalním ostrohu. Od hradu se naučnou stezkou kolem židovského hřbitova vrátíte zpět do Humpolce.
Výchozí místo: Humpolec
Cílové místo: Humpolec
Humpolec – Na Štůlách (2,1 km) – zřícenina hradu Orlík přes Březinovu NS (5 km) – židovský hřbitov (6,7 km)
– Humpolec (7,6 km)

3
4

1
2

LEGENDA
1. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
2. Pivovar Čechovka
3. Pivovar Chotěboř
4. Minipivovar Džekův ranč

1

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod
+420 569 495 111
info@hbrebel.cz, www.hbrebel.cz

Novodobá historie havlíčkobrodského pivovaru se datuje od roku 1834. V roce 1948 byl pivovar znárodněn – do
roku 1990 byl součástí Horáckých pivovarů Jihlava a následně Východočeských pivovarů Hradec Králové. V roce
1995 se dostal do rukou původních majitelů, kteří založili akciovou společnost a pivovar zmodernizovali. Z havlíčkobrodského pivovaru se stal jeden z nejmodernějších a nejoceňovanějších v České republice. Navíc patří k posledním nezávislým. Vaří pivo značky Rebel spodně i svrchně kvašené, například polotmavý Rebel IPA, a pivní speciály.
Je držitelem značek Vysočina - Regionální produkt i Regionální potravina.
Krajina v okolí Humpolce

22

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Využijte možnost exkurze spojené s ochutnávkou piva, kterou lze uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě.
Objednávejte na exkurze@hbrebel.cz, +420 569 495 250.
23

Navštivte také pivovarský hostinec ve stylu měšťanské pivnice 19. století či pivovarskou prodejnu, která nabízí
kromě samotného piva suvenýry a upomínkové předměty. Otevírací doba PO–PÁ 7:30–18:00, SO 8:00–12:00. Prodejna slouží také jako informační centrum pivovaru a jako prodejní místo vstupenek na akce pořádané v pivovaru.

KAM NA VÝLET

Hrad Lipnice nad Sázavou • Lomy Lipnice • Hrad Ledeč nad Sázavou • Stvořidla • Sluneční zátoka • Zámek Světlá
nad Sázavou

2

Výlet se zastávkou v pivovaru
Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice

Pivovar Čechovka
Pivovar Čechovka
U Kasáren 1518, Havlíčkův Brod
+420 603 233 237
info@pivovarcechovka.cz, www.pivovarcechovka.cz

Minipivovar Čechovka uvařil svou první várku v roce 2016. Projekt pivovaru byl navržen doslova na centimetr.
V rekordně malém prostoru o velikosti garsonky vyrábí spodně kvašená piva včetně tmavých, svrchně kvašená
piva i za studena chmelené speciály.

3

PELHŘIMOVSKO

Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost plnou požárů, rozkvětu i komunistického útlaku. Dnes je z něj
komplex, který nabízí nejen duchovní služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo. Přestavba klášterního
kostela Narození Panny Marie je spojena s legendárním architektem Janem Blažejem Santinim. Po jeho prohlídce se
vydejte k vodním plochám v okolí Želiva. Nejprve po červené značce k Sedlické přehradě. Pohodlně kolem řeky Želivky do vesničky Sedlice, odkud sestoupíte k mohutné kamenné hrázi Sedlické vodní nádrže. Z rozcestí Na vyhlídce
odbočíte na žlutou značku do Brtné a z ní k druhému břehu vodní nádrže Želiv do Červené Řečice.
Výchozí místo: Želivský klášter
Cílové místo: Červená Řečice
Želiv – Sedlice (4,9 km) – Sedlická přehrada (6,2 km) – Na Vyhlídce (7,8 km) – Brtná (11,6 km) – Červená Řečice
(15,2 km)

Pivovar Chotěboř
Pivovar Chotěboř, a. s., Průmyslová 1755, 583 01 Chotěboř
+420 569 44 33 22
info@pivovarchotebor.cz, www.pivovarchotebor.cz
Pivovar Chotěboř začal s produkcí piva v nově postaveném provozu v roce 2009.
Nepasterované pivo vyrábí tradiční českou recepturou někdejšího sládka Chotěbora. Pověst o původním chotěbořském pivě říká, že probouzí v lidech šestý smysl.
Nyní je nositelem značek Vysočina – Regionální produkt i Regionální potravina.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Na prohlídku celého pivovaru s ochutnávkou piva Chotěboř přímo z ležáckého tanku můžete zavítat po předchozí
domluvě. Pivovar pořádá i den otevřených dveří.

KAM NA VÝLET

Údolí řeky Doubravy • Hrad Lipnice nad Sázavou • Lomy Lipnice • Michalův statek • Stvořidla • Rezervace Ransko

4

Minipivovar Džekův ranč
Džekův ranč
Žďárská ulice 22, 582 63 Ždírec nad Doubravou
+420 561 110 747

Minipivovar vznikl v roce 2011 jako nedílná
dzekuvranc@dzekuvranc.cz, www.dzekuvranc.cz
součást projektu Džekův ranč. Pod dohledem
zkušeného sládka Oldřicha Záruby vaří celoročně třináctistupňové a v letním období i jedenáctistupňové světlé, nefiltrované, kvasnicové a nepasterizované pivo. Nese označení Naše pivo.
24

Želivský klášter
25

Strážiště a Pacovsko

Pivovary Pelhřimovsko

Nejzápadnější část Vysočiny nabízí tu a tam výraznější 700metrové vrchy. Severnímu okolí Pacova dominuje vrch
Strážiště, symbol kraje i celého mikroregionu. Do stejnojmenných lesů se můžete vydat například Sovovou naučnou
stezkou z Pacova. Její celková délka je 12 km a lesními asfaltkami spojuje Pacov a Lukavec. Propojuje tak místa úzce
sepjatá s životem a dílem básníka Antonína Sovy. Vhod pak jistě přijde správně vychlazený ležák Golem s hustou
pěnou, který nabízí Rodinný minipivovar Pacov.
Výchozí místo: Lukavec
Cílové místo: Pacov
Lukavec – vrchol Strážiště (4,6 km) – Bratřice (7,1 km) – Pacov (12,7 km)

6
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LEGENDA
1. Rodinný pivovar Bernard
2. Pivovar a restaurace Na Čtyřce
3. Rodinný minipivovar Pacov
4. Pivovar Poutník
5. Pivovar Kamenice
6. Želivský klášterní pivovar

5

Kostel v Lukavci

1

Rodinný pivovar Bernard
Rodinný pivovar Bernard, a. s
5. května 1, 396 01 Humpolec
+420 565 300 217
pivovar@bernard.cz, www.bernard.cz

V roce 1597 skončila v Humpolci éra vaření měšťanského piva. V roce 1949 byl pivovar přeměněn na komunální
podnik a v roce 1960 začleněn do n.p. Jihočeské pivovary České Budějovice. Nynější spolumajitelé Stanislav Bernard
a Josef Vávra vydražili pivovar v roce 1991 a vytyčili si cíl – vlastní cestou k poctivému českému pivu. Pivo Bernard je
vyrobené tradiční technologií bez využití nešetrné tepelné pasterizace. Získalo mnoho ocenění v různých soutěžích.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Bernard nabízí návštěvu pivovaru s průvodcem a ochutnávkou piva. Exkurzi je třeba objednat předem na prohlidka@bernard.cz, +420 565 300 217. Otevírací doba PO–PÁ 8:00–16:00, SO 8:00–12:00. Zajít můžete i do značkové
prodejny, která nabízí lahvová piva, reklamní předměty a dárková balení. Otevírací doba PO–PÁ 8:00–18:00, SO
8:00–12:00. Pivovar pořádá festival a Dny Bernarda ve všech místních hospodách, kde se čepuje Bernard.

KAM NA VÝLET

HLINÍKárium • Muzeum Dr. Aleše Hrdličky • Hrad Orlík • Skanzen Zichpil • Včelařský skanzen
26
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2

Pivovar a restaurace Na Čtyřce

5

Pivovar Kamenice

Pivovar a restaurace Na Čtyřce, Masarykovo náměstí 4, 393 01 Pelhřimov

Pivovar Kamenice, s. r. o., nám. Čsl. armády 2

+420 778 529 475, www.nactyrce.cz

394 70 Kamenice nad Lipou
+420 723 387 740

Pivovar sídlí v domě, kde se historicky mázhaus a pivovar nacházely. Vaří Pelhřimovskou desítku, Novorychnovskou
jedenáctku, Svatojakubskou dvanáctku (podle kašny se sochou sv. Jakuba na náměstí), Bavorskou třináctku (podle
bavorských surovin). Součástí domu je Restaurace Na Čtyřce, v rekonstruované pasáži ještě kavárna a řeznictví.

3

Rodinný minipivovar Pacov
Rodinný minipivovar Pacov
Jana Autengrubera 318, 395 01 Pacov
+420 606 636 343
minipivovarpacov@seznam.cz
www.minipivovarpacov.cz

Rodinný minipivovar byl založen roku 2009. Vyrábí nefiltrovaná a nepasterovaná přírodní piva s jemným zákalem
vytvořeným pivovarskými kvasnicemi. Pravidelně je na čepu světlý ležák a k tomu vždy konkrétní sezonní speciál.
Pivo také stáčí do lahví a vlastních sudů.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

V pivovaru se konají odborné exkurze s ochutnávkou a na přání také oslavy, svatby a rauty. Otevírací doba ST, ČT
17:00–21:00, PÁ, SO 17:00–23:00, jinak dle domluvy.

info@pivovar-kamenice.cz
www.pivovar-kamenice.cz

Pivo se v Kamenici vařilo od 15. století. Na jaře 2016 zakoupila chátrající a nefunkční objekt společnost Pivovar
Kamenice se záměrem obnovit zde pivovarský provoz. V současnosti vaří na plné obrátky jak velký pivovar, tak i minipivovar, který slouží pro sládkovy experimenty a pivní workshopy. Prostor je k dispozici i pro pořádání uzavřených
oslav, setkání a firemních večírků. Za kvalitu ručí Přemysl Chmelař, vrchní sládek.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Na prohlídku s ochutnávkou piva přímo v ležáckých sklepech můžete zavítat po předchozí domluvě na +420 739 426
799 nebo premek.chmelar@pivovar-kamenice.cz. Prohlídka probíhá PO–PÁ v 16:00, SO ve 12:00, je bezbariérová.

Staňte se sládkem na jeden den
Mimořádný je jednodenní zážitkový workshop vaření piva se sládkem, během kterého uslyšíte podrobnosti o technologii vaření a zajímavosti o pivě, seznámíte se se všemi pomůckami a ingrediencemi nezbytnými k výrobě
a ochutnáte všechna aktuálně navařená piva. Kromě zážitků si odnesete i řadu stylových dárků. Gastronomický
zážitek vás čeká i ve stylové restauraci, která vaří pokrmy tradiční české kuchyně.

KAM NA VÝLET

Naučná stezka Vítězslava Nováka • Discgolfové hřiště a arboretum ve Vlásenici • Zámek Žirovnice

6

Želivský klášterní pivovar

KAM NA VÝLET

Zámek Pacov • Sovova naučná stezka • 15. poledník • Židovský hřbitov • Hrad Kámen – muzeum motocyklů

Klášter Želiv, s. r. o.
Želiv 122, 394 44 Želiv

4

+420 727 813 192

Pivovar Poutník

pivovar@zeliv.eu, www.zeliv.eu

Pivovar Poutník, Pivovarská 856, 393 17 Pelhřimov
+420 565 323 231
expedice@pivovarpoutnik.cz, www.pivovarpoutnik.cz
Právo várečné obdržel Pelhřimov v roce 1552. Později právovárečníci založili společný pivovar. Po znárodnění patřil pod Jihočeské pivovary. Od roku 2001 získal
nové majitele a také svou značku Poutník. Vaří pivo plzeňského typu, nepasterizované, bez chemických přísad a z kvalitní vody ze svatého Křemešnického kopce.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Podniková prodejna pivovaru je otevřená v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
Pivovar pořádá každoročně Poutník fest a tradiční den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem
v polovině srpna.

KAM NA VÝLET

Hrad Kámen • Zámek Žirovnice • Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově • Křemešník a rozhledna Pípalka
28

První zmínky o vaření piva v klášteře v Želivě jsou již ze 14. století. Premonstráti želivského opatství ve vaření piva
pokračovali až do roku 1907, kdy klášter včetně pivovaru vyhořel a vaření piva bylo přerušeno na téměř sto let. K obnově vaření piva v želivském klášteře došlo v roce 2003. V roce 2010 kanonie premonstrátů započala kompletní rekonstrukci a modernizaci pivovaru. Želivské klášterní pivo je držitelem značky Vysočina - Regionální produkt.

POJĎTE NA NÁVŠTĚVU

Prohlídku klášterního pivovaru s ochutnávkou právě vyráběných piv můžete podniknout v návštěvní době v sezoně
1. 5. – 30. 9. vždy od 13:00.
Staňte se sládkem na jeden den – mimořádnou nabídkou je zážitkové vaření piva, které se koná na jaře a na
podzim ve vypsaných termínech. Bližší informace na pivovar@zeliv.eu, +420 727 813 192. Hotel Klášter Želiv se nachází v barokní budově opatství. Nechybí wellness, pokoje všech kategorií od ekonomicky výhodných až po luxusní
či svatební apartmány.

KAM NA VÝLET

Vodní nádrž Vřesník • Zámek Červená Řečice • Vodní nádrž Trnávka – koupaliště
29

Výlety s chutí a ubytováním
Za historií
1. den – Výlet začíná prohlídkou Kláštera premonstrátů v Želivě, který leží v těsné blízkosti dálnice D1. Želivský

klášter je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem. Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen
duchovní služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo. Užijte si večeři s degustací piva i místní lazebnu a stylové ubytování.
2. den – Cestou z Želiva do Telče se určitě zastavte na pozdně gotickém hradu Roštejn v romantické krajině
Javořických vrchů. Telč, jeden z renesančních skvostů u nás, vám nabídne malebné náměstí Zachariáše z Hradce
lemované historickými domy s barevnými štíty a podloubím. Klenotem renesanční architektury je rozhodně i místní
zámek. Nedaleko náměstí, na bývalém statku, najdete Panský dvůr – zrekonstruovaný areál volnočasových aktivit.
Ten nabízí program pro všechny generace: hernu pro děti s kavárnou, lanové centrum, půjčovnu elektrokol, příjemné
ubytování v novém penzionu, ale především nový pivovar, který vaří 4 druhy piv.
3. den – Závěrem zamíříme na jih Vysočiny, k vodní nádrži Dalešice. Vodní hladinu této nádrže je možné pozorovat z několika rozhledem a zřícenin středověkých hrádků – Kozlova a Holoubka. Pokud si zákruty a přírodní
krásy v okolí vodní nádrže chcete opravdu užít, vyjeďte si lodí Horácko. Pomyslnou třešničkou na dortu po stezce
vysočinských pivovarů je zcela jistě Dalešický pivovar. Nabízí 6 druhů piv – rozhodně si vyberete. Složit hlavu můžete
v penzionu, který je součástí areálu pivovaru.

Hrad Roštejn

30

DO přírody
1. den – Výlet můžete zahájit ihned při sjezdu z D1 ve Velkém Meziříčí. U nejvyššího dálničního mostu D1 – Vyso-

čina – se vypíná rozhledna Fajtův kopec, odkud při troše štěstí dohlédnete až na špičky Alp. Rozhledna je otevřena
bez omezení. Město na soutoku řek Oslavy a Balinky je známé nejen jako město mostů, z nichž ten dálniční včetně
dvou kamenných obloukových viaduktů uvidíte z rozhledny. Jeho dominantou je také renesanční zámek a muzeum.
Po procházce městem se zcela jistě osvěžte v Jelínkově vile – hotelu, pivovaru i restauraci. Ta je známá svými rybími
specialitami. A před spaním můžete třeba do bazénu či sauny.
2. den – Ráno se vydejte směrem na Radešín, do Balónového hotelu. Odtud je to už jen kousek do westernového
městečka Šiklův mlýn či do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce. To ocení především rodiny s dětmi.
Pokud se rozhodnete trávit čas v hotelu, jak už jeho název napovídá, prolet balónem je možný a uvidíte tak krásnou přírodu Vysočiny z výšky. Po náročném dni jistě nepohrdnete degustací Radešínské dvanáctky spolu s vynikající
večeří.
3. den – Pokračujte v cestě Vysočinou stále na sever, za krásami okolí Žďáru nad Sázavou. Nevynechejte všem
známé poutní místo Zelená hora, ani kulturní a technickou památku Šlakhamr, kde najdete expozici hamernictví
a dřevařství. V těsné blízkosti zámku Žďár nad Sázavou se můžete vyřádit na Pilské nádrži. Mimo klasické sportovní
aktivity v tamějším rekreačním areálu zkuste třeba paddleboarding. Milovníci sklářského umění či tradičního řemesla jistě ocení sklárnu Karlov. Uvidíte mistry skláře při práci a věřte, stojí to za to. K poslednímu noclehu během
pivovarského výletu rozhodně doporučujeme hotel Leopold Račín s minipivovarem Richard.

Rozhledna Fajtův kopec
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