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"Představení nové společnosti Jihlavský radniční právovárečný pivovar a.s."
Projekt nového "malého" pivovaru byl realizován v prostorách suterénu Radniční restaurace
na Masarykově náměstí v centru Jihlavy.
V průběhu února letošního roku bylo v pivovaru nainstalováno deset pivních tanků s celkovou kapacitou
deset tisíc litrů, které tvoří ležácký sklep nového pivovaru. Mimo to základní technologie obsahuje 4 spilky,
každá o obsahu 1000 l pro kvašení mladiny a varnu na vaření sladiny a chmelovaru o obsahu 500 l.
Ta je umístěna v prostoru bývalého tanečního parketu, kde dříve působil DJ. Pivovar je určen pro výrobu
nefiltrovaných, nepasterizovaných piv konzumovaných především na místě. Základním druhem bude
spodně kvašený ležák plzeňského typu.
S výrobou piva Radniční pivovar nehodlá měřit síly s velkými pivovary – ročně by měl vyrobit zhruba tisíc
hektolitrů zlatavého moku. Hosté uvidí jednotlivé základní procesy, tedy vaření, kvašení i zrání. Pivo bude
čerstvé, nepasterizované, nefiltrované a osobité. Otevření pivovaru je plánováno na přelom dubna
a května 2011.

Oficiální představení nového loga

Názvy produktů Radničního pivovaru - čtyři základní druhy piva
IGNÁC – světlé 12° pivo, ležák
Název piva je spojen především se jménem kostela, který se nachází v sousedství Radničního pivovaru
a jehož jméno je spojeno nejen s historií města Jihlavy, ale také s působením jezuitů, kteří zde v Jihlavě
zanechali nesmazatelnou stopu. Autorem názvu je Vítězslav Schrek, jihlavský zastupitel a organizátor
kulturních akcí.
ZIKMUND – polotmavé a tmavé pivo
Název piva Zikmund má návaznost na významnou historickou událost v Jihlavě, kterou bylo ukončení
husitských válek. Autorem názvu je Ing. Martin Vetchý, jihlavský podnikatel a politik.
ZUZANA – pivo s ovocnou příchutí
Jedná se o piva s ovocnou příchutí, tedy likérová piva. Na ty se mohou těšit zejména lidé, kteří klasickému
pivu příliš neholdují. Likérová se jim říká proto, že se do nich přidává přírodní lihový výtažek speciálně
připravený z různých bylin a ovoce. Název je odvozen od známé jihlavské pověsti spojené se zvonem
sv. Jakuba. Autorem názvu je PhDr. Renata Pisková, ředitelka Státního okresního archivu Jihlava.
RADNIČNÍ SPECIÁLY
Stejně jako u ovocných piv Zuzana se bude jednat buď o likérová piva, nicméně v tomto případě
už to nebudou piva s příchutí ovoce (jako příklad můžeme uvést pivo medové nebo s příchutí canabisu,
mojita, apod.) nebo další speciální druhy piv - především piva pšeničná, vícestupňová apod.

