
pivovar za ery rodu 
Kolovrat-KraKovsKyCh 

a palffyu

Smrtí Jana Josefa v roce 1728 vymřel na Březnici rod pánů z újezda. V závěti dědicem svého panství a titulu 
„z újezda“ stanovil Jan Josef svého příbuzného, hraběte Viléma albrechta Kolovrat-Krakovského. Za jeho éry se pivo ze 
zámeckého pivovaru těšilo všeobecné oblibě, stalo se vyhledávaným a údajně kvalitou i chutí předstihovalo všechna piva 
z okolních pivovarských podniků. Tehdy se v zámeckém pivovaru vařily jednou za čtrnáct dní 3 várky piva. 

Kolovrat-Krakovští spravovali panství s pivovarem po tři generace. Poslední Kolovrat v Březnici, hrabě Jan Karel Ne-
pomuk (1794-1872), zvaný hanuš, se do historie zapsal jako slavný český vlastenec, podporovatel Matice české a mece-
náš Palackého, Tyla i Němcové. Pro své osvícenské zájmy se rozhodl správu pivovaru svěřit povolanějším, a tak se v jeho 
řízení vystřídali od roku 1831 během čtyřiceti let tři nájemci a sládci v jedné osobě.

Před svou smrtí v roce 1872 odkázal hrabě panství své příbuzné Marii antonii, skrze jejíž sňatek s Karlem eduardem 
(1836-1915) přišlo březnické hospodářství do rukou rodu Pálffyů. 

Za éry Karla eduarda měl velkostatek rozlohu více než 3 tisíc hektarů polností, přináležely k němu tři lesní revíry  
a řada podniků. V roce 1873 převzali Pálffyové pivovar od nájemce a začali ho spravovat sami. V roce 1874 nechali v pod-
niku instalovat parní stroj a s ním i novější výrobní zařízení, první chladič a pánev na 72 hektolitrů. Kapacita původních 
sklepů už nestačila, proto byla vybudována jejich nová sekce, která po drobných přestavbách slouží dodnes. 

V roce 1901 získal pivovar nový název „hraběte Jana Pálffyho zámecký pivovar”. Jeho ředitelem, který byl zároveň 
také prokuristou, se stal Josef Nevrla. Při zadní straně pivovaru vyrostla nová kotelna, rozšířily se sklepy a ledaři mohli 
v zimě zavést i nově vybudovanou lednici. Kvůli rostoucí výrobě piva musela být v roce 1903 v nedaleké zámecké oboře 
vykopána nová, osm metrů hluboká studna. V témže roce zřídil pivovar v Březnici svůj vlastní podnik nazvaný Karlův Týn, 
nádražní restauraci s hotelem. 

Dodnes dochované dobové prvky v pivovaru

Stabilní katastr, rok 1830
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