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Město se za posledních dvacet let 
výrazně změnilo. Zajímavý je pro-
to pohled na mnohem delší historii 
některých významných městských 
dominant, které již třeba nyní jako 
dominanty nevnímáme, ale v historii 
města se tak jevily.

Bezesporu významnou fi rmou, kte-
rá ovlivňovala vnímání Jihlavy po 
staletí, je Jihlavský pivovar. Podívej-
me se zpátky do jeho historie.

Cech pivovarníků - právovárečníků byl 
založen roku 1495. Do roku 1531 byl
volným a svobodným řemeslem, povo-
láním.

V 16. století bylo ve měs-
tě zřízeno osm várečných do-
mů a podle nich bylo město
rozděleno na osm částí. Každý právová-
rečník - sladovník, když chtěl vařit pivo, 
musel mít podíl na některém z těchto 
domů - pivovarů.

Počet právovárečných domů během 
3. století klesl na čtyři, proto od roku 
1773 bylo várečné právo vázáno na 
spoluvlastnicví jednoho ze čtyř pivo-
varů. Tyto pivovary byly v ulici Huso-
va, v České čtvrti, Saské čtvrti a v ul. 
Mrštíkova.

Mimo těchto pivovarů zřizova-
la městská rada  pivovary v okolí
Jihlavy (Střítež- výroba zastavena r. 
1933) a ve Stonařově. 

Na sklonku 15. a počátkem 16. sto-
letí zřizovali pivovary na svých stat-
cích též šlechtici, a toto vedlo k ost-
rým sporům mezi městy a šlechtici.

Řešení všech těchto sporů přinesla až 
Svatováclavská smlouva z roku 1517.
Šlechtě povolovala stavět pivovary na 
dobu šesti let a vařit v nich pivo. Tím-
to se spory na čas zmírnily.

Třicetiletá válka znamenala pro měs-
to těžké omezení výroby a zbídačení
obyvatel. Švédský vpád roku 1645 
dovršil zničení a zpustošení města. 
Odchodem Švédů roku 1647 skon-
čily pro město nejhorší dny války. Z 
pivovarů zůstal nezničen jenom je-
diný.

Nastává obnova města, zni-
čených domů a řemeslné vý-
roby. V roce 1698 je ve městě
uváděno 63 sladovníků a právováreč-
ných domů.

V roce 1748 je ve statutech jihlav-
ských sladovníků, potvrzených Marií 
Terezií, uváděno 123 sladovnických 
- právovárečných domů. Nejvíce jich 
je soustředěno na náměstí.

Nejstarší zprávy o jihlavských sla-
dovnících jsou dochovány z 1. pol. 
14. století, kde mezi řemeslníky je 
uváděn jeden sladovník.

Roku 1748 potvrdila Marie Terezie 
jihlavským sladovníkům 17 článků, které
zaručovaly dědičnost a příslušnosti k 
mistrům sladovnického cechu, s prá-
vem vařit ročně 3 až 4krát vařit pivo a 
vyrobené půl várky (20 sudů) prodat. 

Dále nařizovaly sladovníkům čtvrt-
letně alespoň 1krát navštívit kostel 
a vyslechnout mši, stanovily počet 
sladovníků, trestní postihy, pokuty a 
určovaly práva vdov a sirotků.

Dekretem ze 6. 5. 1808 byly nově 
upraveny cechovní vztahy sladovní-
ků. Je zdůrazněno dodržovat ustano-
vení císařovny Marie Terezie z roku 
1748.

V dalších 22 článcích se rozšiřují 

Historie pivovaru a města
práva a povinnosti jihlavských sladov-
níků. Tento dekret schválili a znovu 
potvrdili roku 1846. Roku 1848 byla 
zrušena robotní povinnost venkov-
ského obyvatelstva vůči vrchnosti.
 Velké změny jsou i v pivovarnictví. 
Přestává se věřit na kouzelnou moc 
bylinek a prosazuje se užívání teplo-
měru a hustoměru na měření pivní 
mladiny. 

Přechází se od vrchního kvašení 
na spodní a začínají se uplatňovat 
poznatky v chemii(F. O. Poupě).
 Rozvoj tovární výroby dovoluje vy-
rábět větší nádoby na výrobu piva, 
zavádějí se parní stroje na míchání 
rmutu a mletí sladu. Otcové města 
a podílníci ve čtyřech pivovarech se 
rozhodují založit pivovar nový.

 Nový pivovar se stavěl za městem, 
měl vlastní studnu, v sousedství var-
ny byl parní stroj a postupně byl stá-
le modernizován s vývojem techni-
ky:

1926 - 1929 nová kotelna
1927 - 1930 strojní chlazení
1930 jednoduchá varna na přímý 

otop s objemem mladinové pánve 
191 hl

1934 - 1935  postavená   budova   
spilky  a  do  roku   1938   postaveno   
18   betonových gebitovaných kádí o 
obsahu 150 – 165 hl.

1936 postavena vývěva na tažení 
zeleného sladu z humen na hvozd.

V letech 1920-1945 pracovalo v pi-
vovaře 70 lidí, pivovar měl dva páry 
koní a tři auta. Každý pracovník do-
stával denně 3 litry deputátního piva, 
které byly vykazovány na výplatních 
listinách a zdaňovány.

Po roce 1945 v květnovém osvobo-
zení dochází k odsunu německých 
obyvatel a pivovar propadá konfi ska-
ci.

Od 15. 6. 1945 rozhodnutím Okres. 
nár. výboru je na něj uvalena národní 
správa.

Správcem je jmenován Karel Kryš-
tůfek. Prodej piva v té době byl asi 
23000 hl. oproti roku 1944, kdy byl 
33000 hl. Docházelo k nedostatku su-
rovin a uhlí. Do roku 1948 zůstává za-
řízení téměř beze změny, protože zaří-
zení pivovaru kapacitně dostačovalo.

Po roce 1948 (únorové vítězství 
prac. lidu) začíná obrat v celém ná-
rodním hospodářství i v jihl. Pivova-
ru. 4. 7. 1948 se začleňuje jihlavské 
právovárečnictví v Jihlavě do národ-
ního podniku Znojemské pivovary. 
Poté se mění na Západomoravské pi-
vovary n.p. Znojmo. 20. 7. 1948 je zří-
zen národní podnik Horácké pivovary 
(HP) se sídlem v Havlíčkově Brodě.

Ke dni 1. 1. 1949 jsou HP a 10. 2. 
1949 povedena změna sídla z Havl. 
Brodu do Jihlavy. K tomuto datu tvo-
ří HP pivovar Jihlava, Třebíč. Havl.
Brod, Pelhřimov a Polná. 19. 5. 1949 
přičleněn pivovar Želetava, 23. 11. 
1949 začleněny též pivovary v Dol-
ních Královicích a Studené. 

K 1. 1. 1950 má podnik HP  n.p. Jih-
lava  provozovny,  pivovar Jihlava, Ha-
vl. Brod, Pelhřimov. Třebíč, Studená a 
Dolní Kralovice. 1. 7. 1951 jsou k HP 
přičleněny městské pivovary v Hum-
polci, Pacově a Třešti a k 1. 1 a 1952 
též družstevní pivovar v Dalešicích.
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