Pivovary
na Vysočině

vYSOČiNA
PivOvArY A miNiPivOvArY NA vYSOČiNě
V České republice je pivo tradičním nápojem, který chápeme jako hodnotu národní identity
a hrdosti a jímž se rádi prezentujeme doma i ve světě. Již několik let po sobě zažíváme renesanci ve vzniku nových pivovarů. Malé pivovary nám konzervativním Čechům v poslední
době představují rozmanitost chutí jiných pivních stylů než klasický ležák. I na Vysočině je
v současné době v provozu vedle známých a zavedených pivovarů také řada minipivovarů a
restauračních pivovarů, které zvou k návštěvě a ochutnávce.
Pokud patříte k milovníkům zlatavého moku, pak právě pro vás je určena tato brožura. Berte ji jako pozvánku nejen k ochutnání dobrého piva, ale především k výletům po Vysočině
spojeným s nevšední exkurzí nebo s návštěvou akcí, jež pivovary pořádají.

NeváHejte, Přijeďte A OcHutNejte!
Komplexní turistickou nabídku Kraje Vysočina najdete na

www.vysocina.eu
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Pivovary Jihlavsko

jiHlAvSkO

pivovar Jihlava

1

www.pivovar-jihlava.cz

e-mail: zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz
O tom, že se v Jihlavě vařilo pivo, je písemná zmínka
už ze 14. století. Ve středověku bylo ve městě registrováno 123 právovárečných domů. V 16. století
vznikl z volného sdružení sladovníků a pivovarníků
sladovnický cech. O kvalitě jihlavského piva svědčí
skutečnost, že bylo zasíláno Ladislavu Pohrobkovi,
arcivévodovi Karlu Štýrskému či vídeňskému císařskému dvoru. Nakonec byl v polovině 19. století otevřen
nový pivovar. Od založení patřil německým majitelům a po válce byl znárodněn. Privatizací se v roce
1995 vrátil soukromému vlastníkovi, který zadlužený

pivovar převedl na management pivovaru. Kolem milénia získala ve společnosti většinový podíl belgická
společnost a o osm let později pivovar koupila česká
pivovarnická společnost Pivovary Lobkowicz Group.
Při výrobě piva je používána tradiční receptura. Pivovar nabízí jak tradiční piva (Ježek), tak i speciály k různým příležitostem (např. Velikonoční Krasličák, Čertovský či Svatomartinský speciál). Zájemci mohou
absolvovat exkurzi do pivovaru, na kterou je třeba se
objednat předem. V areálu pivovaru se nachází podniková prodejna a restaurace.
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Pivovary Jihlavsko

pivovar hrboun, Jihlava

tiP: PivOvArSká NAuČNá StezkA
Pivovarská naučná stezka byla v jihlavském pivovaru otevřena v roce 2013. Snoubí v sobě historii Královského města Jihlavy a příběh jednoho z mnoha původních řemesel sladovnictví a právovárečného
pivovarnictví. Je mnoho měst, kde tato symbióza přetrvala věky; je málo měst (Jihlava k nim patří), kde
přetrvala tato kontinuita až do současnosti. O tradici vaření piva v Jihlavě se dozvíte na dvanácti infotabulích. První zastavení je u sousoší piety v blízkosti obchodního centra City Park. Odtud pak stezka vede
k historické budově jihlavského pivovaru. Trasa neopomíjí ani významné historické události jako například obsazení Jihlavy Švédy. Letáček s informacemi o stezce a mapkou můžete dostat v TIC Jihlava.

radniční restaurace a pivovar Jihlava
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Fcb: Pivovar Hrboun

e-mail: pivovarhrboun@seznam.cz
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Myšlenka nového pivovaru vznikla v partě tří samovarníků, kteří se rozhodli, že vytvoří pivo přesně
podle svých představ. Všichni měli již s vařením piva
zkušenosti, a aby docílili opravdu vyvážené chuti, konzultovali recept se řadou sládků ze širokého
okolí. Pivo v minipivovaru se vaří klasickou cestou
v menších várkách, během které prochází dvojitým
rmutováním a trojitým chmelením. Nedílnou součástí výrobního procesu je přírodní kvašení. Suroviny se
používají přírodní tuzemské, a to dva druhy českého
chmelu a moravský slad. Zdejší pivo není filtrované
ani pasterizované. Kromě základních piv nabízí pivovar i řadu speciálů: Mrkvové pivo, Valentýnský ležák,
Svatopatrické pivo apod. Pivo Hrboun lze zakoupit
především v prostorách pivovaru, kde je rovněž příjemné posezení.

pivovar ruprenz, uhřínovice

www.radnicni-jihlava.cz
e-mail: info@radnicni-jihlava.cz

Malý pivovar se nachází v prostorách suterénu Radniční restaurace na Masarykově náměstí v centru Jihlavy. Pivo se zde začalo vařit v květnu 2011. Pivovar
se zaměřuje na výrobu nefiltrovaných, nepasterizovanýchpiv, konzumovaných především ve zdejší pivnici.
S pivem se také můžete setkat ve specializovaných
prodejnách či pivotékách nebo v pivních barech po
celé České republice. Základním druhem je spodně
kvašený ležák plzeňského typu, pivovar vyrábí také
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celou řadu pivních speciálů. V nabídce jsou rovněž
prohlídky s ochutnávkou, které trvají necelou hodinu.
Zájemci se dozví něco z historie, o jihlavském várečném právu, a také o tom, jak se vaří pivo dnes. Při pivovaru funguje rovněž Pivní klub, kde se ochutnávají netradiční piva přinesená samotnými účastníky
těchto pravidelných setkání. Kromě toho si můžete
nechat uvařit své pivo podle vlastních představ nebo
se stát sládkem na jeden den.

www.pivoruprenz.cz
e-mail: pivoruprenz@email.cz
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Nedaleko Brtnice na Jihlavsku se nachází obec Uhřínovice, kde podle pověsti vařili pivo už odedávna. Původní jméno obce pocházející ze 13. století je Ruprenz,
odtud tedy název piva. Založení pivovaru v roce 2013
předcházelo několik let domácího vaření, ladění receptur a pořizování potřebných technologií. Dnes se
v pivovaru vaří spodně kvašená piva plzeňského typu,
nefiltrovaná a nepasterizovaná. Ke svátečním událostem přidávají výrobu pivních speciálů (např. vánoční
devatenáctka). Provoz minipivovaru je nepravidelný,
proto pro případnou návštěvu či objednávku kontaktujte sládka Martina Povýšila. Nebo máte ojedinělou
možnost načepovat si pivo z takzvaného pivomatu
(samovýčepu), který je zabudovaný ve stěně kulturního domu v malé obci Uhřínovice.
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Pivovary Jihlavsko

rodinný pivovar kozlíček, horní dubenky
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Minipivovar Kozlíček, který se jmenuje podle majitele a sládka, se nachází pod nejvyšším vrcholem
Kraje Vysočina Javořice v Horních Dubenkách a podle Javořice se některá piva i jmenují. Minipivovar je
otevřen od roku 2006. Jeho vzniku předcházely dva
roky experimentů s vařením piva v domácích podmínkách. Piva z produkce pivovaru Kozlíček nejsou
pasterována ani filtrována. V pivovaru je možno zakoupit PET lahve a pivní sklo, skleněné dvoulitrové
lahve a KEG sudy jsou na objednávku. Ochutnat zdejší pivo lze také v místních restauracích nebo na vybraných festivalech.

www.pivovar-kozlicek.cz

e-mail: milan.kozlicek@pivovar-kozlicek.cz

Měšťanský pivovar Trojan, Telč
Pivovar Trojan Telč byl založen v roce 2017. Pro vybudování pivovaru byly využity stávající prostory bývalé
telčské mlékárny, které prošly rozsáhlou renovací.
Pivo se vaří podle původních receptur a jsou přitom
zachovávány tradiční postupy. Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná, čím si zachovávají výjimečnou vůni i chuť. Pivovar Trojan nabízí desíti, jedenácti,
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dvanácti a třinácti stupňová piva. Ochutnat můžete
např. pivo s názvem Měšťanský ležák, Mázhaus, Lékárníkova jedenáctka, Schmetterling či Oscar.

www.pivovar-trojan.cz
e-mail: info@pivovar-trojan.cz

Město Telč

rodinný pivovar pospíchalovi, hladov
Telčský pivovar, Telč
Pivo se v Telči jako v mnohých jiných středověkých
městech vařilo odpradávna. Oficiálně potvrzená historie vaření piva v Telči sahá až do 15. století, kdy
král Jiří z Poděbrad listinou z 1. května 1464 udělil
telčským měšťanům právo vařit pivo a zároveň právo
mílové, kdy tuto činnost i prodej piva samého v okruhu jedné míle od města nesměl nikdo jiný vykonávat.
Na tuto tradici bylo navázáno v roce 2016 ve spolupráci s Pivovarem Chotěboř. Telčské pivo je vyráběné
tradiční českou recepturou, vařené dvourmutovým
10

Rodinný pivovar Pospíchalovi byl založen v roce
2015, aby navázal na tradici pivovaru založeného
roku 1596 premonstráty novoříšského kláštera, jimž
bylo uděleno privilegium o vaření piva. Dnes pivovar
k vaření piva využívá vodu z vlastní studny, jež se
chlubí lepší kvalitou než voda kojenecká. K výrobě

6
způsobem, kvašené v otevřených kádích a dokvašované v ležáckých tancích po dobu minimálně 30 dní.
Pivovar nabízí jak piva alkoholická (např. Menhart,
Theodor, Jakub, Bohuslavický osel), tak i pivo nealkoholické (např. Hraběnka).

www.telcskypivovar.cz

e-mail: info.telcskypivovar@gmail.com
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se dále používají výhradně žatecké chmely a také
pouze ty nejlepší české slady.

www.pivovarhladov.cz
e-mail: info@pivovarhladov.cz

turiStické AtrAktivitY v OkOlí:
Historické jádro města Telč a Státní zámek Telč (UNESCO), Hrad Roštejn, Zřícenina Hradu Rokštejn,
Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, Regionální židovské muzeum v Polné, Klášter Panny Marie a kostel sv.
Petra a Pavla v Nové Říši, Jihlavské podzemí, ZOO Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum autíček
Příseka, Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, Brána Matky Boží v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě, Rozhledna Oslednice u Telče, Betlémy v Třešti v muzeu i domácnostech.
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Pivovary Třebíčsko

třeBíČSkO

akciový pivovar dalešice, dalešice

www.pivovar-dalesice.cz
e-mail: rezervace@pivovar-dalesice.cz
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Písemně je pivovar doložen k roku 1609, kdy byl majitelem Jiří z Náchoda. Jeden z nejmodernějších pivovarů se z něj stal za dob barona Antona Drehera, který
ho koupil v roce 1882. Jeho rodině byl ale zabaven při
pozemkové reformě za první republiky. Podílníkem ve
výrobě se stal Starobrněnský pivovar a po druhé světové válce zase patřil Jihomoravským pivovarům. V srpnu 1977 byla uvařena poslední várka piva, pivovar byl
uzavřen a od té doby chátral. V roce 1980 zde točil
Jiří Menzel svůj film Postřižiny. Právě zde šplhala Magda Vašáryová s Jaromírem Hanzlíkem na komín, zde
zasedala a hodovala správní rada v čele s Rudolfem
Hrušínským. Až v roce 1999 jej získali v dražbě nynější majitelé, kteří se snažili a stále snaží, aby uvedli
pivovar do podoby, jakou měl ve 20. letech minulého
století. Výroba piva byla obnovena v roce 2002. Pivovar se specializuje na sudová nepasterizovaná piva. V roce 2003 zde bylo otevřeno Muzeum Rakousko-uherského pivovarnictví a pivovarská restaurace, v roce
2007 poetický pivovarský hotel. Návštěvníkům nabízí
dokonce tři prohlídkové okruhy. Nechybí samozřejmě
ochutnávka přímo ve sklepě. V pivovaru se během celého roku konají nejrůznější kulturní, sportovní a gastronomické akce.
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Pivovary Třebíčsko

podklášterní pivovar Třebíč

www.pivovar-trebic.cz
e-mail: sladek@pivovar-trebic.cz
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V Třebíči i jejím okolí se pivo vařilo odnepaměti. V roce 1873 zdejší pivovar vyhořel, jeho činnost byla znovu obnovena až po letech. Po druhé světové válce byl
třebíčský pivovar začleněn do národního podniku, postupně chátral a v roce 1972 byl uzavřen a následně
zbourán. Po 40 letech navazuje na tradici vaření piva
ve městě Podklášterní minipivovar Urban. Je otevřen
od jara roku 2012 v objektu historického zámeckého
Lihovaru v původních budovách sladovny a bramborárny. Do minipivovaru lze zajít i na exkurzi vedenou přímo sládkem. Kromě pivovaru a restaurace v budově
sídlí i ojedinělá expozice vozů značky Jaguar. Každoročně se zde také koná Festival malých pivovarů, který
se pořádá při příležitosti otevření místního pivovaru.

Dalešický pivovar

pivovar heřman, vladislav
Podle středověkých receptur vařili v obci Vladislav
na Třebíčsku pivo v panském pivovaru už od 16. století. Od konce 19. století pak připravovali pivo díky
modernímu plzeňskému postupu. Současný místní
pivovar Heřman navazuje na tradici panského pivovaru a nabízí ležáky plzeňského typu. Pro návštěvníky mají otevřenou restauraci s čapím hnízdem na ko-
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míně. V létě nabízí i zahrádku a rozšířenou otevírací
dobu. Po předchozí domluvě se sládkem je možné
absolvovat prohlídku s ochutnávkou.

www.pivovarherman.cz
e-mail: herman@pivovarherman.cz

biskupický pivovar Gajdoš, biskupice
Pivovar je v provozu od června roku 2013. Nachází
se v malebné vísce Biskupice na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje poblíž říčky Rokytné.
V pivovaru se vaří spodně kvašená piva plzeňského
typu z českých surovin, a to jak ležáky, tak speciály.
Jméno Gajdoš získalo pivo po svém majiteli. Zákazníci mohou zlatavý mok ochutnat přímo v pivovaru

horácký pivovar, chlum
Za zrodem piva Horác stojí parta přátel, kteří mají s pivovarnictvím a vůbec vším, co se okolo piva děje,
bohaté zkušenosti. Vznik Pivovaru Horác se datuje
od roku 2016 a sídlí v Chlumu u Třebíče v prostorách
původního servisu nákladních aut, který se díky přestavbě proměnil v moderní pivovar. V nabídce pivo14
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ve výčepu nebo v okolních hospodách. Pivo z Pivovaru
Gajdoš už získalo také několik ocenění. Po předchozí
domluvě je možné rovněž pivovar navštívit.

http://biskupickypivovar.cz
ivan.gajdos@biskupickypivovar.cz
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varu je Horácká dvanáctka – filtrovaná, nefiltrovaná,
polotmavá a také Horácká desítka. Název piva i pivovaru je inspirovaný jeho původem z Horácka.

Fcb: Horácký pivovar original
15

Pivovary Třebíčsko

svatojakubský pivovar, hluboké
Svatojakubský dvůr – Pivovar je rodinný pivovar nacházející se v prostorách zrekonstruovaného staroselského dvora se zachováním fortele starých mistrů.
Minipivovar je v provozu od roku 2016. Při rekonstrukci zde vznikly i reprezentační podzemní prostory, které podtrhují umění starých, takřka zapomenutých řemesel. Příjemně na vás dýchne stylová
a domácí atmosféra. Vaří se zde vícesladová spodně
i svrchně kvašená piva, české ležáky, speciály, silná
piva tradiční poctivou dvourmutovou technologií.
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Vždy mají v nabídce až šest druhů piv. Pokud vás zajímá i technologie vaření piva, můžete využít nabídku prohlídky s ochutnávkou. Během exkurze navštívíte také zdejší podzemí. Součástí pivovaru je rovněž
restaurace a penzion.

Fcb: Svatojakubský pivovar
e-mail: svatojakubskypivovar@seznam.cz

turiStické AtrAktivitY v OkOlí:
Bazilika sv. Prokopa a Židovská čtvrť v Třebíči (UNESCO), Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
Státní zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek Budišov, Rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích,
Stálá expozice letiště Náměšť nad Oslavou, Letecké muzeum Koněšín, Památník Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou, Rozhledna Babylon v Kramolíně, Rozhledna Mařenka ve Štěměchách, Rozhledna
na Pekelném kopci u Třebíče, Zámek Police, Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step,
Muzeum Vysočiny Třebíč, Dalešická přehrada, Alternátor Třebíč.
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žďársko

Pivovary Žďársko

Jelínkova vila hotel – pivovar, velké Meziříčí

www.jelinkovavila.cz
e-mail: hotel@jelinkovavila.cz

Meziříčská piva nesou název Harrach podle jména bývalého majitele zámeckého pivovaru, hraběte
Františka Alfreda Harracha. Nabídku doplňují pivní
speciály (např. Medový ležák, Velkomeziříčský speciál
nebo Kávový ležák). Pivo je možné ochutnat v místní
stylové restauraci, jejíž součástí jsou pivovarské varny

18
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Ve Velkém Meziříčí se vařilo pivo už v první polovině
16. století, kdy městu král Ferdinand udělil právo várečné. Jelínkova vila byla vystavěna a zprovozněna
v průběhu let 2003 až 2004. První vaření piva se zde
uskutečnilo 9. dubna 2004. Po 55 letech tak pivovar
navázal na dávnou tradici vaření piva. Vaří se zde piva
českého typu, ale i piva typů zahraničních. Všechna
piva bez výjimky jsou nefiltrovaná a nepasterovaná,
neobsahují žádné konzervanty a jsou vařená tradiční
rukodělnou metodou a poctivou českou cestou –
varna, spilka, sklep.

a vaření piva probíhá za běžného provozu. Návštěvníci mohou zajít do restaurace na rybí speciality nebo
se ubytovat v historickém pokoji. Minipivovar pořádá
také firemní akce a exkurze, které je vhodné si zamluvit předem.

pivovar centrum eden,
bystřice nad pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem se dříve nacházel zchátralý statek Mittrovských, který se po letech dočkal
kompletní obnovy. Dnes je z něj Centrum Eden, které nabízí ukázky toho, jak se dříve žilo a hospodařilo
na venkově. A všechno si návštěvníci mohou zkusit
na vlastní kůži. Součástí areálu je také minipivovar,
kde je možné ochutnat výrobky z ječmene a chmele,
projít si celý výrobní proces nebo si uvařit vlastní pivo.
Svůj provoz spustil minipivovar v březnu 2015 a nabízí
řadu spodně kvašených ležáků ve světlé, polotmavé
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i tmavé podobě. Pokud se v Centru Eden konají jedny
ze slavností, připravují kromě základních druhů piva
také speciály jako pivo uzené, bramborové, čokoládové, ovesné, barokní, perníkové a další. Komentovanou prohlídku se sládkem si lze dohodnout předem.

www.centrumeden.cz
e-mail: info@centrumeden.cz
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Pivovary Žďársko

balónový hotel a pivovar radešín

18

V prostorách Balónového hotelu vznikl díky přestavbě v letech 2015 až 2016 první pivovar, který navazuje na historii z roku 1597, kdy se v prostorách hotelu již pivovar nacházel. Zakladatelem byl Samuel
Radešínský z Radešovic, jenž koncem 16. století nechal přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Radešínskému
pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá.
Vaří se tu piva spodně i svrchně kvašená. Všechna
piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Prostory
bývalé jídelny byly upraveny na pivnici, kde je také
umístěna varna, srdce pivovaru. Pokud budete mít
štěstí, tak můžete nad sklenicí lahodného moku sledovat práci mistra sládka.

www.balonovyhotel.cz
Výroba piva v Centru Eden

e-mail: info@balonovyhotel.cz

Provoz v Centru Eden

pivovar revolta, Žďár nad sázavou

17

Posledním pivovarem ve Žďáře nad Sázavou byl Klášterní pivovar, který byl uzavřen v roce 1926. Pivovar
Revolta byl založen v roce 2016. Je umístěn v nenápadné uličce v centru města, která vede průchodem
z náměstí. Naproti pivovaru se nachází dům s kavárnou, cukrárnou a výčepem, kde můžete ochutnat
místní piva.

www.revolta.beer
e-mail: pivovar@revolta.beer
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Pivovary Žďársko

račínský minipivovar richard, račín
V průběhu roku 2014 byl vybudován u Hotelu Leopold v Račíně Račínský minipivovar Richard. Richard
je přírodní nefiltrované a nepasterizované pivo, vařené v brněnském minipivovaru v Žebětíně už od roku
2004. Je to pivo vyráběné tradiční metodou, které
je připomenutím toho, jak pivo chutnalo v minulosti.
V Račíně vaří celkem pět základních druhů piv. Pivo
mohou zájemci ochutnat přímo na místě v Račíně
a také ve vybraných restauracích. Kromě prakticky
všech druhů piva Richard vaří také pivní speciály,

například letní Račínskou cyklistickou desítku. V případě zájmu je možné absolvovat prohlídku minipivovaru včetně řízené degustace místních piv vedenou
přímo zdejším sládkem.

www.racin.cz
www.pivo-richard.cz
e-mail: pivovar@racin.cz

Mazaný lišák, Žďár nad sázavou
Pivovar Mazaný Lišák se vyvinul z kratochvíle skupiny
pěti dlouholetých kamarádů. První nesmělé pivovarské pokusy se odehrály na přelomu let 2013 a 2014.
Domácí vaření piva jim však neumožňovalo volnou
distribuci Mazaného Lišáka a získání širší zpětné vazby, proto hledali pivovar pro spolupráci. Na jaře roku
2015 započala spolupráce s Radničním pivovarem
Jihlava a bylo uvařeno první komerční pivo dle vlastní receptury. Stal se jím za studena chmelený ležák plzeňského typu s názvem Pecivál. První jihlavský počin nezůstal osamocen a následoval jej Zrzek a Apač.

19

20

V průběhu června 2015 se parta dohodla na dlouhodobé spolupráci s Minipivovarem Richard v Račíně
a v roce 2016 začali nově vařit i v rodinném minipivovaru Zichovec. Pivo od Mazaného Lišáka můžete
ochutnat kromě Žďáru nad Sázavou i v Praze, Brně,
Pardubicích či v Hradci Králové.

http://mazanylisak.cz
e-mail: pivovar@mazanylisak.cz

turiStické AtrAktivitY v OkOlí:
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou (UNESCO), Zámek Žďár
nad Sázavou, Zámek a Muzeum Velké Meziříčí, Zřícenina hradu Zubštejn, Šlakhamr v Hamrech nad
Sázavou, Horácké Muzeum a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Rozhledna Karasín, Rozhledna Rosička, Rozhledna na Fajtově kopci, Rozhledna Horní les u Rovečného, Centrum Eden, Westernové městečko Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce,
Modelové královstí ve Žďáře nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy.
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HAvlíČkOBrOdSkO

Pivovary Havlíčkobrodsko

Měšťanský pivovar havlíčkův brod

www.hbrebel.cz

e-mail: exkurze@hbrebel.cz

21

V Havlíčkově Brodě se vařilo pivo už ve 14. století,
kdy král Jan Lucemburský udělil městu právo várečné. Nejdříve ho využívali jednotliví měšťané. Vlastníci
právovárečných domů se postupně sdružovali a zřizovali si větší pivovary, které byly kompletně vybaveny
pro výrobu sladu i piva. Koncem 18. století byly ve městě takovéto pivovary dva. Jeden z nich však přestal
prosperovat a druhý vyhořel. Proto v roce 1834 zakoupili právovárečníci rytířský dům Bukovských (dnešní
správní budova pivovaru), kde vznikl malý ruční pivovar,
a tímto rokem se také datuje založení havlíčkobrodského pivovaru. Za komunismu byl znárodněn a byl
součástí Horáckých pivovarů Jihlava. Po revoluci se vrátil opět k potomkům původních majitelů.

V průběhu času se pivovar přestavoval a rekonstruoval, v roce 2006 přibyla také pivovarská restaurace.
Pivo značky Rebel se vaří tradiční technologií, kvasí
v otevřených spilkách a zraje při nízké teplotě v ležáckých sklepech – i díky tomu získávají piva pravidelně
prestižní ocenění v tuzemských a rovněž zahraničních degustačních soutěžích. V současnosti pivovar
vaří kromě tradičních spodně kvašených piv také piva
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svrchně kvašená, jako je například polotmavý Rebel
IPA, a také pivní speciály určené pro zvláštní příležitosti, jako jsou podzimní Svatováclavské slavnosti
nebo Velikonoční svátky. Moderní, a přitom tradiční
postup výroby piva Rebel mohou zájemci vidět při prohlídce s průvodcem v týdnu a rovněž o víkendu. Termín je třeba si zarezervovat.

25

Pivovary Havlíčkobrodsko

pivovar chotěboř

www.pivovarchotebor.cz
e-mail: info@pivovarchotebor.cz

pivovar čechovka, havlíčkův brod

22
Ačkoliv je pivovar Chotěboř jedním z novějších průmyslových pivovarů, chmelový mok patřil k tomuto
městu odedávna. Jmenuje se podle pivovaru, který
tu kdysi stával, ale dodnes se nedochoval. Pivovar
Chotěboř začal s produkcí piva v nově postaveném
provozu v roce 2009. Nepasterované pivo se zde
vyrábí tradiční českou recepturou někdejšího sládka
Chotěbora, vaří se dvourmutovým způsobem, kvasí
v otevřených kádích a dokvašuje v ležáckých tancích
po dobu minimálně 30 dní. Díky receptuře má pivo
Chotěboř zázračnou chuť, která v lidech probouzí
šestý smysl. Takto to přesně stálo v pověsti o původním chotěbořském pivě. Pivovar nabízí možnost prohlídky celého pivovaru s ochutnávkou piva Chotěboř
přímo z ležáckého tanku nebo můžete přijít na Den
otevřených dveří pivovaru.

V roce 2012 začali dva pivovarští nadšenci vařit svá
piva v malinkém domácím pivovárku a postupně si
zkoušeli receptury. Velký pivovar začal růst na papíře v roce 2014 a o dva roky později již uvařili první
várku v Pivovaru Čechovka. Jedná se o komerční minipivovar na ploše cca 36 m2. Projekt pivovaru byl
navržen doslova na centimetr, aby se vešel do malé-
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ho prostoru o velikosti garsonky. V pivovaru vyrábí
spodně kvašená piva včetně tmavých, svrchně kvašená piva i za studena chmelené speciály.

www.pivovarcechovka.cz
e-mail: info@pivovarcechovka.cz

Minipivovar džekův ranč,
Ždírec nad doubravou 24
Džekův ranč na okraji Vysočiny ve Ždírci nad Doubravou nabízí několikahektarovou jízdárnu, penzion,
restauraci a také minipivovar. Zkušený sládek tam
vaří celoročně třináctistupňové pivo a v létě k tomu
přidá také jedenáctistupňové světlé, nefiltrované,
kvasnicové a nepasterizované pivo. Uvařený produkt
nese název Naše pivo, které má vyváženou hořkost,
plnost a zlatavou barvu.

www.dzekuvranc.cz

e-mail: dzekuvranc@dzekuvranc.cz

turiStické AtrAktivitY v OkOlí:
Státní hrad Lipnice, Hrad – Městské muzeum Ledeč nad Sázavou, Zámek Světlá nad Sázavou, Synagoga v Ledči nad Sázavou, Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, Skanzen Michalův statek v Pohledi, Huť
Jakub v Tasicích, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad
Sázavou, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Hasičské muzeum v Přibyslavi, Zámek a městské muzeum
Chotěboř, Národní přírodní rezervace Ransko, CHKO Železné hory, Přírodní rezervace Stvořidla.
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Pivovary Pelhřimovsko

PelHřimOvSkO

rodinný pivovar bernard, humpolec

www.bernard.cz

e-mail: pivovar@bernard.cz
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Město Humpolec je známo díky pivovaru, které tu má
dlouhodobou tradici sahající až do druhé poloviny
čtrnáctého století. V jednotlivých měšťanských domech se v Humpolci vařilo pivo už v roce 1371. Po dvě
stě letech tuto tradici nahradil pivovar v nedalekém
heráleckém panství. Když pak bylo kvůli dluhům panství prodáno, nový majitel (uherský šlechtic) postavil
v polovině 18. století na původním místě pivovar nový.
Po změně majitelů začal pivovar chátrat a přebudován byl až na konci devatenáctého století. Po válce
byl znárodněn a v devadesátých letech se uvažovalo
o jeho zrušení. V dražbě ho získali nakonec noví majitelé, kteří ho zrekonstruovali, a tím vznikl Rodinný
pivovar Bernard. V pivovaru je možné si zarezervovat
prohlídku a navštívit prodejnu. Značka pořádá také
festival a Dny Bernarda ve všech místních hospodách,
kde se čepuje jejich pivo.

29

Pivovary Pelhřimovsko

pivovar poutník, pelhřimov
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tiP: POutNíkOvA PivNí StezkA
Není nic krásnějšího než si udělat žízeň pohybem po malebné krajině a hasit ji lahodným pivem! Navštivte nejkrásnější místa Brány Vysočiny a svou žízeň uhaste v kouzelných hospůdkách lahodným pelhřimovským pivem. Délka celé stezky je 60 km, ale pokud absolvujete byť jen její část, určitě nebudete
litovat! Stezka vás provede okouzlujícími místy. Z Pelhřimova – města rekordů přes poutní místo Křemešník, Novou Cerekev s židovskými památkami a Červenou Řečici s arcibiskupským zámkem zpátky
do Pelhřimova. Trasa je vedena po turistických trasách, cyklotrasách a málo frekventovaných silničkách;
na rozcestích naleznete navigaci s logem stezky. Tímto logem jsou označeny i Poutníkovy hospůdky
a restaurace na trase. Všechny mají v sezóně venkovní posezení, kde můžete dohlédnout na své kolo.

Želivský klášterní pivovar, Želiv
www.pivovarpoutnik.cz
e-mail: pivovar@dup.cz

Jméno pivovaru je odvozeno od jména potulného
mnicha Pelegrína (latinsky poutník), s nímž je spojena legenda o založení města. Právo várečné obdrželo město Pelhřimov v roce 1552. Nejprve se tu vařilo
v jednotlivých domech, nedodržování pravidel a zhoršování kvality piva však vedlo ke sporům, a tak právovárečníci tento způsob vaření opustili a ze dvou
měšťanských domů vybudovali první pivovar. O dvě
stě let později přešel pivovar na tehdy nově zaváděnou technologii spodního kvašení. Více než dvě století stará budova pivovaru však přestávala vyhovo-

vovat, a tak roku 1898 došlo k výstavbě moderní budovy. Po znárodnění v roce 1948 byl pivovar včleněn
do národního podniku Jihočeské pivovary. Po roce
1989 žádali potomci právovárečníků o navrácení pivovaru, soud nakonec rozhodl o jeho privatizaci a následně v roce 2001 pivovar koupila společnost DUP.
Pivovar dostal své obchodní jméno Poutník. Nepasterizované pivo plzeňského typu je vyráběno tradičními a osvědčenými technologickými postupy. Pivovar
pořádá také každoročně festival Poutník fest a Den
otevřených dveří.

www.zeliv.eu

e-mail: pivovar@zeliv.eu

Pokud si budete chtít dozvědět o historii klášterního
pivovaru, o klasické výrobě piva nebo o technologickém postupu vaření piva v Želivském klášterním
pivovaru, můžete si zajistit prohlídku zdejšího pivovaru, která zahrnuje i komentovanou degustaci vyráběných piv. Kromě toho si můžete prohlédnout
30
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Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost.
Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen duchovní
služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo.
Klášter v Želivě byl založen v roce 1139 řádem benediktýnů. Po deseti letech byli benediktini vystřídáni
premonstráty, kteří tu s většími či menšími přestávkami sídlí dodnes. První zmínky o vaření piva v Želivě
jsou již ze 14. století. Tradice vaření piva byla přerušena až roku 1907, kdy klášter vyhořel. K obnově vaření
piva na Želivě došlo roku 2003. V roce 2010 Kanonie
premonstrátů započala kompletní rekonstrukci pivovaru, při které byla instalována moderní výrobní
technologie a provedeny stavební úpravy. Premonstráti od té doby opět vaří tradičním způsobem a specializují se na klasické, neochucené druhy piva.

historické prostory kláštera a přenocovat v Opatství
premonstrátského kláštera. Patříte-li mezi milovníky
piva a zajímá vás nejen jeho konzumace, ale i jeho
výroba, je pro vás ideálním zpestřením víkendu právě
zážitkové vaření piva se sládkem klášterního pivovaru
v Želivě.
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Pivovary Pelhřimovsko

rodinný minipivovar pacov

28

pivovar a minipivovar kamenice nad lipou

Minipivovar byl založen v roce 2009. Navazuje na tradici vaření piva v Pacově. Majitel minipivovaru začínal
s vařením piva v domácích podmínkách, sbíral znalosti a zkušenosti a postupně přešel až k profesionální
činnosti. K výrobě také přihlížel nejmladší syn, který
později vystudoval Střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí. Ve školním pivovaru měli sládka pana Ing. Ivana Dufka, který předal svým studentům vzácné znalosti o výrobě
piva. Dnes zde vyrábí nefiltrovaná a nepasterovaná
přírodní piva s jemným zákalem vytvořeným pivovarskými kvasnicemi. Pivovar nabízí možnost prohlídky pivovaru. V minipivovaru funguje také pivnice, se svým
pivem jezdí rovněž na pivní festivaly včetně Pacovských pivních slavností.

www.minipivovarpacov.cz
e-mail: minipivovarpacov@seznam.cz
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www.pivovar-kamenice.cz
e-mail: info@pivovar-kamenice.cz

29

Pivo se v Kamenici vařilo od 15. století. Dlouho drželi
právo várečné měšťané. Na počátku 17. století převzala vaření piva vrchnost a při zámku vznikl první pivovar. Tvář dnešnímu pivovaru pak vtiskla velká přestavba za barona Geymüllera, která proběhla v letech
1860–61. Budování v Kamenici částečně zavdalo impulz k modernizaci okolních konkurenčních pivovarských provozů, takže zamýšlená kapacita 20 000 hl
nebyla nikdy dosažena. Pivovar s utaženým opaskem
úspěšně přežil dvě světové války, ale po té druhé mu
srazilo vaz znárodnění a nástup komunistického režimu. Definitivní uzavření proběhlo v roce 1947. Roku
2016 zakoupila objekt společnost Pivovar Kamenice,
s. r. o., se záměrem pivovarský provoz obnovit. V současnosti vaří na plné obrátky jak velký pivovar, tak
i minipivovar, který slouží pro sládkovy experimenty
a pivní workshopy. Zrekonstruována byla rovněž pivnice a v budoucnosti je v plánu také restaurace s výhledem do zámecké zahrady.
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Pivovary Pelhřimovsko

pivovar kokeš, kamenice nad lipou
V roce 1947 byl ukončen provoz pivovaru patřícího
k zámku. Až po mnoha letech se díky iniciativě otce
a syna Kopačkových vaření piva do Kamenice nad
Lipou vrátilo. Ve sklepení jejich rodinného domku
vznikl malý domácí pivovárek a po letech pokusů byl
v roce 2013 zlegalizovaný jako skutečný pivovarský
provoz. Nabízí také privátní a firemní akce či možnost

účastnit se vaření várky včetně ochutnávky předchozích produktů.

www.pivokokes.cz
e-mail: info@pivokokes.cz

pivovar a restaurace na čtyřce, pelhřimov
Zdejší restaurace vystřídala různé názvy. Štamgasti,
kteří se tu scházeli, však chodili raději „na čtyrku“,
to kvůli číslu popisnému. Na jaře 2016 byla dokončena výstavba vlastního minipivovaru ve sklepních
prostorách domu. Zajímavým druhem piva je černá
Svatojakubská dvanáctka, pro kterou je kupován slad

Akce S PivNí témAtikOu

30

31

z Bavorska namíchaný ze tří druhů. Tento druh piva
má nasládlou chuť a vůni po ječmenu. Piva z minipivovaru jsou čepována především ve zdejší pivnici.

www.restauracenactyrce.cz
e-mail: restaurace@adelka.cz

dOPřejte Si FeStivAlY ve zNAmeNí PivNíHO mOku!
dobré pivo a skvělá zábava patří k sobě a na vysočině se na jaře, a především v
létě, koná celá řada tradičních akcí. tak neváhejte a vyrazte se pobavit!

turiStické AtrAktivitY v OkOlí:
Hrad Kámen, Zámek Žirovnice, Městské muzeum a zámek Kamenice nad Lipou, Zřícenina hradu Orlík,
Synagoga Nová Cerekev, Premonstrátský klášter v Želivě, Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově,
Muzeum Vysočiny v Pelhřimově, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, HLINÍKárium v Humpolci,
Rozhledna Pípalka, Úzkokolejná železniční trať Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrataň.
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PirNitzův FeStivAl mAlýcH PivOvArů v BrtNici (duben)
POutNík FeSt PelHřimOv (květen)
FeStivAl mAlýcH PivOvArů třeBíČ (květen)
PAcOvSké PivNí SlAvNOSti (květen)
BerNArd FeSt HumPOlec (červen)
PivNí PáBeNí jiHlAvA (červen)
Den Ježka Jihlava (červen)
PivNí FeSt telČ (červenec)
PivOvArSké SlAvNOSti cHOtěBOř (srpen)
Další akce najdete na: www.vysocina.eu
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