
Setkání RUDOLCŮ na Vysočině 

Již od května připravovala parta kolem starostky moravského Rudolce paní Dany Pavlasové letošní 
setkání občanů našich malých, spíše malinkých obcí. Posuďte sami, moravská obec má 200 obyvatel a ta naše 
150, na Moravě je kolem 80 stavení, u nás kolem 60. Od roku 2011 se pravidelně každý rok občané těchto 
vísek setkávají a tak to letošní mělo malé 5. výročí. K nepravidelným setkáním docházelo ale i před tímto 
rokem. Nakonec bylo datum setkání stanoveno na sobotu 19. září 2015. Nu a tak v sobotu ráno kolem sedmé 
hodiny ranní se vydala na dalekou cestu krásným minibusem společnost rudoleckých občanů pod dohledem 
„lodivoda“ Tondy Janury. Velitel výpravy z pracovních důvodů za námi dorazil na Moravu až v pozdních 
odpoledních hodinách. 

Na setkání s našimi kamarády, které bylo naplánováno na náměstí ve Velkém Beranově, jsme dorazili 
s půlhodinovým předstihem. Po krátké době však dorazila i výprava z nedalekého Rudolce. Po vřelém 
přivítání, kde nechyběly ani slzy štěstí, jsme vyrazili do blízké Jihlavy, kde se uskutečnila první část našeho 
setkání. Prvním chodem byl společný oběd v Ježkově pivovarské restauraci, ale více se povídalo o zážitcích 
účastníků od posledního setkání, než papalo.  

Po obědě nás již čekala první fáze z poznávání okolí našich přátel a to návštěva jihlavského pivovaru. 
Pivo se v Jihlavě vařilo již ve 14. století. První skutečná sladovnická statuta byla potvrzena městskou radou 
Jihlavy v říjnu 1579. V roce 1748 Marie Terezie stanovila ve městě Jihlava konečný počet právovárečných 
domů na 123. Všichni majitelé těchto práv jednoznačně vtělilo v roce 1859 svoje právo várečné do nového, 
dnešního Pivovaru Jihlava. Ten byl otevřen 4. dubna 1861. Pivovar sám však jako rok svého vzniku označuje 
rok 1860, kdy začal fungovat jako významný hospodářský subjekt. V současnosti vlastní pivovar ryze česká 
pivovarnická společnost Pivovary Lobkowicz. Vaří se zde pivo podle původních receptur. Určitě nejznámější je 
jedenáctistupňový JEŽEK, v roce 2011 a 2012 získal ocenění Sdružení přátel piva jako JEDENÁCTKA ROKU. 
Vyrábí se zde několik druhů piva jako namátkou červený a zelený Velikonoční Krasličák, Svatomartinský 
speciál, Čertovský speciál atd. Součástí prohlídky byla návštěva varny, spilky a ležáckých sklepů, která byla 
zakončena ochutnávkou zdejších produktů. „Znalci“ piva, kteří již někdy ochutnali jihlavské pivo pod zn. 
Ježek, by se nestačili divit, jak je zdejší pivo ochutnávané přímo v pivovaru dobré. Po návštěvě zdejšího 
pivovaru jsme vyrazili na jihlavské náměstí, kde nás čekal další skvost. 

 
 
 



Tím skvostem byla návštěva jihlavského podzemí.  
Je to systém podzemních chodeb zvaný jihlavské 
katakomby. Je s rozlohou 50 000m2 a délkou asi 25 km 
po znojemském podzemí druhý nejrozsáhlejší v České 
republice. Katakomby se nacházejí pod celým městem a 
pod většinou městských památek. Tato historická a 
technická pamětihodnost je jedním z posledních 
dochovaných pozůstatků činnosti středověkých 
jihlavských horníků, neboť většina starých stříbrných 
dolů v okolí města zanikla. Chodby vznikaly nejspíše 
z hospodářských důvodů a to k uchovávání zboží, 
potravin nebo sudů s vínem. Dále se zde ukládaly ke 
zrání sudy s pivem, které se vařilo v každém třetím domě.Vlastní chodby se rozkládají ve dvou patrech. První 
patro, které se hloubilo převážně ve 14. století se rozkládá v hloubce 2 – 4 m a to druhé tvořené převážně 
v 16. století v hloubce 5 – 7 m pod povrchem. V sedmdesátých letech 20. století se začali hloubit tkz. 
kolektory, ve třech podložích, s využitím pro inženýrské sítě. První podloží v hloubce 8 m, druhé v hloubce 16 
– 18 m a třetí v 22 m. Většina z nich ale dosud čeká na své využití, důvodem jsou finanční prostředky.  

Co dodat, krásné a poučné odpoledne. Poté jsme se již přesunuli do centra dění dalšího programu 
našeho setkání, moravské vesničky Rudolec. Po kulturně vzdělávacím odpoledni se členové výpravy ubytovali 
v nedalekém komplexu dětského tábora u Chroustova na břehu velkého rybníka. No a pak již následovala 
společenská část našeho pobytu. Od 19:00 hod. se konala v místním sále taneční zábava. Největším zážitkem 
bylo vystoupení místního dobrovolného spolku žen, který si připravil kulturní vložku. Děvčata převlečená za 
„lidožroutky“ se za zvuků libé hudby pustily do našeho velitele zájezdu, mimochodem jim to velice slušelo. 
Jak to vše dopadlo ale ví pouze účastníci. Živá debata, spoustu tance, jídla, občas i něco na povzbuzení a 
doplnění tekutin, to vše doprovázelo letošní setkání v jeho večerní části. Nedělní společná snídaně a předání 
upomínkových předmětů završilo letošní moravské setkání.  

Moc se nám vážení přátelé u Vás líbilo a doufáme, že aspoň částečně se budeme moci revanšovat při 
Vaší návštěvě u nás na Rudolci v příštím roce. 

 
  Účastníci zájezdu z českého Rudolce 

 

 
 

 

Český Rudolec 


