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„Věř pevně v Boha a on tě nikdy neopustí!“

František Ringhoffer

Rady mým dětem jako odkaz z mých zkušeností:

Velkopopovická
legenda

130 let

od založení pivovaru

Velké Popovice
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Pivovar v malé středočeské obci, vyrábějící už 130 let oblíbe-

ného Velkopopovického Kozla, představuje šťastné spojení

tradice s moderními podnikatelskými trendy. Tyto dva základní

faktory spolu s vynikajícími přírodními podmínkami a doved-

ností zlatých českých rukou provázely celou jeho dosavadní

historii a napomáhaly tak vytvářet velkopopovickou legendu.

Zrození této legendy je spojeno s osobností zakladatele 

pivovaru, průmyslníka Františka Ringhoffera, ovšem její kořeny

sahají ještě hlouběji do minulosti – až do poloviny 18. století.

Tehdy se v Burgenlandu na rakousko-uherském pomezí narodil

Franz Ringhoffer, dědeček zakladatele pivovaru. Za časů císa-

řovny Marie Terezie se vyučil ve Vídni kotlářem a na svém tova-

ryšském vandru došel až do Prahy, kde v roce 1771 složil 

mistrovskou zkoušku. Poté si v Platnéřské ulici zřídil mědiko-

veckou dílnu. Kromě nejrůznějších kotlíků a nádobí se v ní

pustil i do výroby pivovarnických pánví – první zhotovil pro

pivovar Strahovského kláštera již v roce 1773. V pánvi, kterou

v roce 1780 vytepal pro pivovar v Mirovicích, se pak pivo vařilo

bezmála 120 let... 

Mědikoveckému řemeslu naučil Franz i syna Josefa. Ten v roce

1820 přikoupil v Kamenici u Velkých Popovic horní mlýn, který

přestavěl na hamr. Zde začal tavit měď a pro svoji pražskou

dílnu vyrábět polotovary.

Počátkem čtyřicátých let 19. století převzal štafetu rodinné 

tradice nejstarší syn Josefa Ringhoffera, technicky nadaný

František. Po studiích se vydal na zkušenou továrnami napříč

západní Evropou. Získané zkušenosti zúročil v nové pražské

dílně na Mariánském náměstí, kde již v roce 1845 vyrobil první

zařízení parní varny. Rostoucí spotřeba surovin si mezitím vynu-

tila výstavbu nového, výkonnějšího hamru na místě dolního

Kofieny legendy 

Otec pivovaru – baron František Ringhoffer (1817–1873) 

František Ringhoffer, významný průmyslník a představitel společenské

elity národa, se během svého života nevěnoval pouze svým podnikům.

Rozsáhlá a neúnavná byla také jeho činnost v komunální politice. 

V roce 1861 byl zvolen starostou Smíchova a není náhodou, že již 

o rok později byl za zásluhy o jeho rozvoj vyznamenám Rytířským 

křížem Řádu císaře Františka Josefa. Smíchovští občané mu vděčí

za vybudování plynárny a vodovodu, Ringhoffer zde založil vlastním

nákladem dětský útulek a významně finančně přispěl i na výstavbu

židovské synagogy. Uznání sklidil i za osobní vedení záchranných prací

při povodni, kterou byla obec postižena. Ringhofferova angažovanost

ve věcech veřejných vyvrcholila jeho zvolením poslancem českého

sněmu v roce 1864.

Na sklonku svého života se František Ringhoffer dočkal i společen-

ského ocenění své práce. V roce 1872 byl samotným císařem 

vyznamenán za své zásluhy o rozkvět průmyslu a humanity. Počátkem

roku 1873 jej císař za šlechetnost a práci pro veřejné blaho povýšil

do dědičného stavu svobodných pánů a udělil mu titul barona.

„Mluv pravdu, mysli a jednej v pravdě, nenechej
se ničím na světě odvést od této zásady: Pravda
vždy zvítězí!“

1874–1918
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1874–1918

Průmyslová revoluce zasáhla nejen technické obory, ale
také zemědělství, které začalo nabízet řadu nových 
podnikatelských možností. Proto začal František 
Ringhoffer v Kamenici, v okolí svého hamru, budovat
prosperující velkostatek. Investoval do nákupu polí, luk,
rybníků, lesů a hospodářských dvorů. Do svého hospo-
dářství zapojil pilu ve Struhařově, cihelnu v Brtnici, mlýn
s pekárnou v Olešovicích a později i mlékárnu naproti
štiřínskému zámku. Levnou mouku, chléb a mléko 
z vlastních zdrojů si pak mohli nakoupit i dělníci jeho
smíchovské továrny. 
Důvodů, proč si Ringhoffer za své sídlo vybral právě
Kamenici, bylo několik. Určitě vsadil na výhodnou polohu
nedaleko Prahy – vedla tu stará císařská silnice, která
spojovala Prahu s Vídní. Především mu však učarovaly
zdejší posázavské hvozdy, které se táhly až k Velkým
Popovicím. Proto i kolem svého zámečku, který zakoupil
v srdci svého kamenického panství, založil anglický park.
V kamenickém polesí zřídil honitbu, která měla koncem
19. století rozlohu přes 5,5 tisíce hektarů a kam do
loveckého zámečku na Vlkovou z nedalekého Konopiště
zajížděl i korunní princ Rudolf Habsburský. Zdejší lesy
dodnes křižují torza cest lemovaná dubovými alejemi.
Také silnice v širokém okolí nechal Ringhoffer osázet
řadami lip, aby je jejich stín chránil před žárem letního
slunce. Zdejší kraj si opravdu zamiloval, stal se pro něj 
i jeho potomky skutečným domovem i místem věčného
odpočinku – koncem 19. století si nechali Ringhofferové

na kraji Kamenice v lese na Zaječím vrchu postavit
rodinnou hrobku. Ani ve své závěti František Ringhoffer
neopomněl připomenout  svým dětem lásku k přírodě:
žádal je, aby ji chránily a aby lesy kácely co nejméně,
nejdříve až za osmdesát let... 
Nejen vzorně udržovaná krajina se zemědělskými dvory
či upravenými cestami vroubenými žulovými patníky 
z vlastního lomu, ale také okolí zámeckých rezidencí,
jako štiřínský nebo kamenický park, dodnes svědčí 
o tom, jak hluboce si Ringhofferové vážili krajiny svého
domova a jak o ni odpovědně pečovali, aby zůstala
zachována budoucím generacím.

Tváfi Ringhofferovy krajiny

„Neprahni po bohatství, pak přijde blahobyt sám
od sebe – bohatni pomalu a jen toto bohatství
přináší požehnání!“

Alej z kamenického zámku k rodinné hrobce.

kamenického mlýna. Poněvadž produkce pražské dílny záhy

nestačila poptávce, přenesl František Ringhoffer v roce 1848

výrobu na Nové Město pražské. V témže roce získal císařské

privilegium – zemské oprávnění pro výrobu všech druhů

měděného zboží a strojů. I této dílně ale začalo být ve středu

města těsno (navíc si sousedé stěžovali na řinčení a lomoz), 

a tak v roce 1852 zakoupil Ringhoffer pro své budoucí strojní

impérium pozemek na Smíchově, tehdy ještě samostatné obci. 

Bylo to právě v době, kdy v českých zemích bouřila průmyslová

revoluce a kdy světem začaly hýbat parní stroje a nové 

technologie. Nejprve zde nechal postavit továrnu na výrobu

vagonů a kotlárnu. K ní pak postupně připojil další provozovny:

slévárnu železa, strojírnu, montovnu vagonů a parní válcovnu.
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V roce 1870 přikoupil František Ringhoffer ke svému kame-

nickému panství od hraběte Nostice-Rienecka další panské

državy včetně Velkých Popovic s hospodářským dvorem. Jeho

součástí býval kdysi i panský pivovar s mlýnem, spilkou 

a hvozdem, jak jej zmiňuje dokument z poloviny 16. století.

Tehdy zde pivo vařili majitelé popovické tvrze Hýzrlové 

z Chodů. Ringhoffer vlastnil na panství dva pivovary: chátrající

zámecký pivovárek v Pyšelích přestal vařit již v roce 1869 a ani

ten o něco větší ve Štiříně smělým plánům svého majitele

nestačil. Rozhodnutí postavit nový pivovar právě ve Velkých

Popovicích bylo významně ovlivněno tím, že v okolí byl zdroj

vysoce kvalitní pramenité vody, což potvrdily průzkumné vrty. 

V roce 1871 začaly na okraji Velkých Popovic u rybníka v sou-

sedství hospodářského dvora zemní práce a 10. května 1874

byla stavba pivovaru se sladovnou protokolárně zkolaudována.

Dne 15. prosince 1874 se v 60hektolitrovém kotli uvařila první

várka piva. Velkopopovický pivovar byl do živnostenského 

rejstříku zapsán pod názvem „Pivovar ve Velkých Popovicích

Franze, Emanuela a Viktora, svobodných pánů Ringhofferů,

synů jeho zakladatele barona Františka Ringhoffera“. Ten se

otevření pivovaru již nedočkal, protože zemřel rok před jeho

dokončením. Své panství o rozloze téměř tří tisíc hektarů odká-

zal svým dětem takto: dědicem poloviny rodinného majetku

a štiřínského zámku se stal nejstarší syn František, který 

převzal i strojírenskou výrobu na Smíchově, druhou polovinu

si rozdělili jeho bratři Emanuel a Viktor se sestrou Emmou.

Starost o pivovar a okolní zemědělské dvory s hospodářskými

podniky připadla Emanuelovi, jehož sídlem se stal zámek nad

ZaloÏení pivovaru

Velkopopovický pivovar krátce po svém založení na kresbě K. Liebschera.

„Nikdy neopouštěj pro své bohatství své stavov-
ské poměry, zůstaň skromný a nesnaž se nikdy
ukazovat své bohatství světu.“

1874–1918
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měďárnou v Kamenici. Prvním správcem pivovaru byl Josef

Wünsch, současně hlavní adjunkt Ringhofferova velkopopo-

vického statku. Odborným dohledem nad pivovarem pověřil

Ringhoffer J. E. Thausinga, toho času technického ředitele

pivovaru v Simmeringu u Vídně, který jednou za rok přijížděl do

Velkých Popovic na inspekci. Všední provoz pivovaru včetně

nákupu surovin spadal do kompetence prvního sládka 

Přemysla Růžičky, někdejšího šéfa štiřínského pivovaru. 

Za výdej deputátního piva, tzv. haustruňku, zaměstnancům

pivovaru a sousedního hospodářského dvora odpovídal první

podsládek. Vrátný, jehož domek stával u dnešní správní budovy,

měl zase na starosti evidenci a kontrolu všech sudů, které pivo-

var opouštěly. Jednou týdně své výkazy odevzdával do centrální

zámecké kanceláře v Kamenici. 

1874–1918

uvařila téměř tisícovka českých a moravských pivovarů
celkem přes 5 milionů hektolitrů piva, přičemž výstav
průměrného pivovaru se pohyboval jen kolem pěti a půl
tisíce hektolitrů za rok. Z drtivé většiny se vařila desítka
a piva nižších stupňů. V tomto roce kromě velkopopo-
vického pivovaru zahájily provoz i další dva pivovary 
v Čechách a jeden na Moravě. Vznik nových pivovarů neza-
stavil ani fakt, že již rok se rakouská monarchie zmítala
v hospodářské krizi. 

V onom roce 1874 také poprvé zazněly fanfáry Smetanova
Vyšehradu, v Praze se objevily první chodníky dlážděné
žulovými kostkami a pár dní před tím, než se ve Velkých
Popovicích uvařila první várka piva, byla Anežka Česká
prohlášena za blahoslavenou. Na své úspěchy v zápase 
o českou parlamentní politiku si prvními litry velkopopo-
vického piva mohli připít i politici nově vzniklé Národně
obrozené mladočeské strany. 

Tenkrát v roce 1874…

Pivovar na katastrální mapě Velkých Popovic kolem roku 1880.

František Ringhoffer II. (1844–1909)

Byl nejstarším i nejznámějším ze tří synů zakladatele pivovaru. 

Jeho slibně se rozvíjející vojenskou kariéru zastavilo vážné onemocnění

otce, který jej povolal zpět do firmy, protože cítil, že je čas zaučit

nástupce. Na jaře roku 1867 se mladý František vydal na zkušenou

do strojních dílen c. k. rakouských železnic ve Florisdorfu u Vídně 

a po návratu v roce 1870 mu otec svěřil prokuru firmy, do níž za dva

roky vstoupil jako veřejný společník. Františkovy podnikatelské

schopnosti ocenil císař nejen mnoha vyznamenáními, ale 

i několika svými osobními návštěvami ve smíchovské továrně.
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1874–1918

Puls Ïivota smíchovsk˘ch dílen 

Když se ve Velkých Popovicích začalo vařit pivo, 
Ringhofferova továrna na Smíchově už zaměstnávala
přes dva tisíce dělníků a úředníků. Hospodářská krize 
iniciovala vznik firemní záložny, kterou Ringhofferové usta-
novili v roce 1874, aby mohli svým zaměstnancům vyplácet
zálohy mezd v dobách, kdy továrna zažívala odbytovou
krizi a propouštění postihlo téměř polovinu dělníků.
Na Smíchově se v té době vedle vagonů, varních kotlů 
a pánví stavěla i zařízení pro vybavení sladoven. Dobré
pověsti se těšily především válcové mlecí systémy na šro-
tování sladu, jejichž výroba patřila mezi první v Čechách.
V roce 1891 dodal Ringhoffer do Budapešti první pneu-

matickou sladovnu a poté následovaly další instalace
tohoto zařízení, například v největším moravském pivo-
varu v Brně v roce 1897. 
Firma dodávala strojní zařízení na klíč i do zahraničních
pivovarů. Součástí dodávky do pivovaru svatého Marka
v Benátkách z roku 1908 byly i tři pivovarské železniční
vozy s umělým chlazením, rovněž značky Ringhoffer. 
V zařízení vyrobeném na Smíchově se pivo vařilo také 
v Bulharsku, Uhrách, Sarajevu i ve slezské Ratiboři.

Pohled na smíchovskou továrnu koncem 19. století.

Emanuel Ringhoffer (1848–1923)

Právě jemu svěřila rodinná rada odpovědnost vést po otcově smrti

pivovar a všechny zemědělské podniky panství. V roce 1878 zasedl

jako poslanec do lavic českého sněmu. I za první světové války 

a krátce před ní zajížděl do Vídně, kde v parlamentu hájil české

zájmy. Po smrti svého bratra Františka II. převzal v roce 1909 

předsednictví rady rodinných podniků.

Emanuelovi, stejně jako jeho bratrovi, patří čestné místo v galerii 

průkopníků českého průmyslu, kde jsou zapsaní jejich významní 

současníci jako Laurin a Klement, Škoda, Kolben, Křižík či architekt 

a mecenáš Josef Hlávka.
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Původní varní kotle vytápěné přímým ohněm byly na přelomu let

1897 a 1898 nahrazeny v té době supermoderním zařízením –

dvojitou parní varnou o kapacitě 90 hektolitrů. Jejich sériovou

výrobu jako první v rakousko-uherské monarchii zahájily 

Ringhofferovy dílny. Dodávky těchto nových varen pak směřovaly

do mnohých pivovarů v Čechách, na Moravě i v Rakousku –

není proto divu, že pivo v nich brzy začali vařit také konkurenti

Velkých Popovic ze Smíchova a z Plzně.

S novou technologií parní varny byl ve velkopopovickém pivo-

varu jmenován i nový sládek, František Konečný. Kvůli zvýšené

potřebě páry bylo nezbytné zvětšit výkon kotelny. Ani kapacita

vlastní sladovny brzy nestačila krýt rostoucí výrobu, a tak si

pivovar musel v roce 1899 pronajmout sladovnu Františka

Klusáčka v Kounicích u Českého Brodu. Původní ležácký

sklep, který byl poprvé rozšiřován již v roce 1889, se dočkal

dalšího oddělení. V příštích desetiletích k nim přibývaly další –

ve třicátých letech se jejich podzemní síť rozrostla na celkem

11 oddělení.

V roce 1902 patřila pivovaru s výstavem přes 71 tisíc hektolitrů

22. příčka na žebříčku českých pivovarů. Již za pět let se však

velkopopovický pivovar stal třetím největším v Čechách, hned

po smíchovském a plzeňském. Zásluhu na tom nesporně

měla další etapa modernizace, kterou podnik prošel na počát-

ku 20. století. V jeho prvních letech byla postavena nová spilka

a začala fungovat moderní strojovna. Modernizací prošla

i stáčírna lahvového a sudového piva, která byla vybavena

automatizovanou linkou na mytí a požahování sudů. Už v roce

1905 se velkopopovické pivo chladilo v zařízení vlastní 

konstrukce z Ringhofferovy továrny, jehož kompresory poháněly

dva parní stroje. V roce 1906 byl za pivovarským nádražím 

zřízen sklad ledu. V tomto roce pivovar koupil i parní hasič-

skou stříkačku, která stávala v domku u rybníka, pozdější váze,

odkud bylo nataženo železné potrubí až na střechu varny. 

Plnou parou vstfiíc 20. století 

Strojovna – ocelové srdce pivovaru.

„Neusiluj o čestné veřejné posty, napři své úsilí
v životě ve prospěch svůj a své rodiny.“

1874–1918
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V případě požáru mohla být v akci do deseti minut, což

naštěstí nikdy nebylo třeba vyzkoušet v praxi. 

Pokračující vzestup výroby piva si již v roce 1907 vyžádal 

pronájem další sladovny – tentokrát v Brodku u Olomouce. 

Pro vagonové zásilky sladu bylo u pivovarského nádraží posta-

veno samostatné silo. Později byla podobně pronajata ještě

sladovna v Pakoměřicích a Karstenova sladovna v Praze. 

Dalšího rozmachu se pivovar dočkal na přelomu let 1908 

a 1909, kdy byla do provozu uvedena v pořadí druhá parní

varna o kapacitě 300 hektolitrů. Technologické vybavení této

varny, které pocházelo také z Ringhofferových dílen na 

Smíchově, putovalo do Velkých Popovic přímo z pavilonu

na hospodářské výstavě v Praze roku 1908, kde sklidilo velký

obdiv návštěvníků. Téměř současně vyrostla na dvoře pivovaru

nová správní budova s ředitelstvím a nedaleko od ní i dům pro

nového vrchního sládka Josefa Pešku, který neodmítl 

Ringhofferovu nabídku a do Velkých Popovic se přistěhoval

až z Austrálie. Zřízení stáčírny přímo v centrále Ringhofferovy

smíchovské továrny, v paláci Austria, znamenalo v roce 1909

další posílení distribuční sítě, zejména v Praze. Ve stejné

době vznikla v pivovaru první biochemická laboratoř, která

začala pravidelně sledovat mimo jiné kvalitu vzorků vody 

odebíraných z pivovarských studní. O výborné kvalitě velkopo-

povických lesních pramenů, vyvěrajících v masivech žuly 

a sienitu, věděl již František Ringhoffer: vodu z Mariánského

pramene v Kamenici si nechával posílat až na Smíchov.

1874–1918

Dobová novinová inzerce Ringhofferových závodů na Smíchově.

„Jsi-li přesvědčen o své dobré věci a nemůžeš-li
jí dosáhnout hned, vyčkej.“
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1874–1918

První hektolitry piva se ve Velkých Popovicích vařily 
z vody čerpané ze studní v západní části areálu pivovaru.
Po třiceti letech již studny rostoucí výrobě přestávaly 
stačit a nezbývalo než najít další prameny. A tak od roku
1903 začaly i v širším okolí pivovaru přibývat další studny –
v roce 1909 jich pivovar napájelo celkem osm. Jejich
hloubka dosahovala kolem deseti metrů, některé vrty
byly potrubím svedeny do podzemních vodojemů širo-
kých až 3 metry. Vodu z nich do pivovaru přiváděla 
čerpadla instalovaná pod varnou. V roce 1911 byla 
k pivovaru napojena další lesní studna v lokalitě Habří
se dvěma sběrnými kamennými štolami dlouhými přes
deset metrů. Každou hodinu z ní více než kilometr dlou-
hým litinovým potrubím proudilo do pivovaru 260 hekto-
litrů vysoce kvalitní vody. Hledání nových pramenů
pokračovalo i v době první republiky, neboť čím více
piva se ve Velkých Popovicích vařilo, tím byla nouze 
o vodu větší, a to hlavně v létě. Proto na přelomu dva-
cátých a třicátých let byly na kraji velkopopovických
lesů, na místech, která určil proutkař Albert Hedba, vyvr-
tány dvě nové studny, jež z hloubky skoro 30 metrů napá-
jely pivovar dalšími hektolitry kvalitní vody. Počátkem
šedesátých let voda do pivovaru proudila již z celkem
12 studní. V roce 1971, rok po extrémním suchu, byla
vyvrtána poslední studna. Potíže pivovaru s nedostatkem
vody odstranil v sedmdesátých letech 20. století nově
vybudovaný vodojem s vodovodem, odebírajícím vodu 
z pražského přivaděče přehrady na Želivce.

Použitá voda se zpočátku odváděla z pivovaru potrubím
do tzv. filtrů, které stávaly při potoce nedaleko pod hrází
pivovarského rybníka. Byl to úzký bazének, ve kterém se
přitékající voda míchala s vápenným mlékem. Zde se
nečistoty srážely a usazovaly. Takto upravená voda pak
odtékala dál potokem. Časem toto primitivní zařízení
přestalo narůstající objem nečistot zvládat, a tak byly 
v roce 1907 o několik set metrů dál postaveny nové
usazovací nádrže, kam se odpadní voda ze stávajícího
zařízení přiváděla dřevěným potrubím. Když bývalo
sucho, voda z nádrží se nevypouštěla do potoka, ale
zalévala se jí louka. Brtnickému mlynáři Růžičkovi leželo
čisticí zařízení pivovaru takříkajíc v žaludku a několikrát
jej rozbořil, protože měl v náhonu málo vody pro své
mlýnské kolo. Kaly z filtrů se jednou do roka vybíraly 
a hnojila se jimi pole. V roce 1921 byly betonové usa-
zovací nádrže rozšířeny a tímto způsobem se voda
téměř beze změny čistila dalších padesát let. Neustálé
stížnosti na znečištěný potok vyvolaly v roce 1957 
přípravy projektu pivovarské čističky, které však zůstaly
jen na papíře. V roce 1960 došlo alespoň k opravě
jedné z usazovacích nádrží a dál se část organických
splašků vypouštěla i do pivovarského rybníka.

Základ dobrého piva

Technický výkres čerpadlové šachty a studny z roku 1911.

Lesní studna v Habří z roku 1928.
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S přeměnou Ringhofferova strojírenského podniku na akciovou

společnost v roce 1911 se pivovar Velké Popovice, podobně

jako další hospodářské podniky Ringhofferů, stal samostat-

nou veřejnou obchodní společností. V jejím čele stanul 

Emanuel Ringhoffer. Jednou z posledních investic pivovaru

před vypuknutím první světové války byla přestavba sladovny 

v roce 1912. Válečné roky znamenaly propad výroby, a to

nejen v počtech hektolitrů. Slad musela leckdy nahrazovat

řepa, kukuřice nebo cikorka. Pro nedostatek obilí nebylo ve

válečných letech povoleno vyrábět více než šestistupňové

pivo a pivovar měl státem určený limit výroby. Po dobu války

nevyráběl ani deset procent toho, co před ní, a také počet

zaměstnanců klesl na polovinu. Pracovalo tu patnáct „slado-

12

1874–1918

Soumrak star˘ch ãasÛ

Dávno zapomenutí zaměstnanci strojnické dílny pivovaru.

vnickejch“, šest bednářů, stejný počet strojníků obsluhoval

parní kotle ve strojovně, dva zaměstnanci měli na starost

varny, čtrnáct lidí se staralo o pivo ve spilkách a sklepích. 

Stáčet a expedovat pivo zvládala desítka žen; kde bylo potřeba,

tam pracovalo dvanáct učňů. Později, v době první republiky,

se počet zaměstnanců zvýšil pětkrát.

„Chytrému člověku imponuj svým rozumem, 
zporážej ho ale rozumovými důvody opatrně 
a pomalu, nechej ho nejprve dosyta vymluvit,
neskákej mu v žádném případě do řeči; to je 
pro duchaplného, živého člověka obtížné, ale
nanejvýš důležité za všech životních okolností.“
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Železobeton a první smaltované ocelové tanky začaly
od počátku 20. století ze spilek a sklepů vytlačovat 
tradiční dřevěné kvasné kádě a sudy. Ty se totiž kromě
jiného musely každým rokem pracně vyvalovat ze sklepů
a na dvoře čistit, požahovat smolou a natírat parafínem
a pivovarským voskem. Již v roce 1936 dostal sládek
Štěpán nabídku Škodových závodů ke koupi moderních
hliníkových sudů, tvarově velmi podobných těm současným
z nerezu. Dřevěná klasika ale přežila až do počátku 
sedmdesátých let, kdy se přivalily první transportní sudy 
z hliníku. Utichl i denní lomoz pivovarské bednárny 
a zbývající sudy se musely k opravám vozit až do Hluboké
nad Vltavou. Už předtím ovšem bednářů postupně 
ubývalo – od roku 1964 se pivovaru nepodařilo získat
do učení ani jednoho adepta bednářského řemesla.
Dnes přežívá toto řemeslo jen v plzeňském pivovaru. 

Fortel bednáfisk˘ch mistrÛ

1874–1918

Vykládka prázdných sudů.

Bednárna – třicátá léta 20. století.
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Po první světové válce začala velkým pivovarům svítat naděje

na lepší časy, velkopopovický pivovar nevyjímaje. Sortiment

piv se rozšiřoval o nabídku vícestupňových, tzv. speciálních

piv, a dostalo se i na nové výrobní investice. Za války byly totiž

měděné, mosazné či olověné součásti strojů zkonfiskovány

pro válečnou výrobu. Na jaře roku 1921 vstoupil v platnost

zákon, jenž umožnil, aby 80 % čistého zisku, který pivovar

dosud odváděl státu, mohl využít k nákupu nových strojů 

a zařízení. Tak byla do provozu uvedena i nová, technicky nej-

vyspělejší stáčírna na lahvové pivo v Československu. 

Na místě bývalé pražírny sladu pro výrobu černého piva byla 

v roce 1923 zřízena cejchovna sudů, přičemž se dále rozšířil

provoz stáčírny lahví a výstavu piva.

V roce 1921 začal pivovar dodávat obci svůj přebytečný proud –

denně mimo neděli tak „pivovarská“ elektřina osvětlovala

vybrané ulice a budovy ve Velkých Popovicích. Pravděpodobně

se o to zasloužil Josef Peška, vrchní sládek, který byl v roce

1919 zvolen starostou obce. Jeho dcera si vzala Alexandra

Štěpána, Peškova nástupce, který se do pivovaru vrátil 

z Ruska, kde působil jako major československých legií. 

V polovině dvacátých let se začalo v provozních místnostech 

a kancelářích pivovaru topit parou ze strojírenských kotlů 

a pivovarem začal vyzvánět interní telefon. Tehdy byl také zru-

šen sousední zemědělský dvůr – stáje pro hovězí dobytek se

proměnily v garáže a správkárnu prvních nákladních aut. 

Byla zrušena i zdejší stará noclehárna s jídelnou pro kočí. Až do

roku 1931 pivovarem procházela obecní silnice, na které se tvo-

řily kolony pivovarských vozů. Proto bylo s ohledem na bezpeč-

nost provozu rozhodnuto o stavbě silničního obchvatu obce.

V roce 1928 byla zahájena stavba v pořadí již třetí parní varny na

225 hektolitrů a všechny tři varny byly mezi sebou propojeny.

Počátkem třicátých let se opět rozšířila stáčírna sudů i lahví

včetně umývárny a požahovny. Dvě stáčecí linky o celkové

kapacitě 6 500 lahví za hodinu již zátkovaly lahve plechovými

korunkami. Stříbrné označovaly desítku, žluté dvanáctku 

a černé uzavíraly tmavé dvanáctky i „kozlí“ čtrnácti- a šestnác-

tistupňové speciály. Také přilehlé nádraží prošlo rekonstrukcí 

a vagony mohly díky nové točně navážet uhlí rovnou do kotelny.

Na zaměstnance bylo pamatováno novou jídelnou, lékařskou

ošetřovnou i moderním sociálním zařízením. Jak se tehdy ve

Velkých Popovicích vyrábělo pivo, zachytil podrobně propa-

gační dokumentární film vzniklý v roce 1934. 

V letech 1936 až 1938 pivovar zakoupil prvních osm smalto-

vaných ležáckých tanků a byla postavena nová stáčírna 

na sudové pivo. Jeho kvalitu začala sledovat modernizovaná

ústřední laboratoř. Rychlostí 3 600 lahví za hodinu se v roce

1938 na stáčírně lahví rozjela plně automatizovaná dánská

lepička etiket. Spolu s ní pivovar zakoupil manipulační váleč-

kovou dráhu pro dřevěné a první plechové přepravky na láhve.

Díky těmto investicím si Velké Popovice držely ve třicátých

letech primát mezi ostatními pivovary v růstu objemu výroby –

například v roce 1937 činil meziroční nárůst téměř 16 %. 

Rok 1937 přinesl i zpestření sortimentu o vlastní výrobu 

bublinkových sodovek a limonád s příchutí čokolády, jablek,

citronů či malin.

1918–1945

Na vlnách prosperity

Kontrola varního procesu.

„Není-li ti něco po chuti, vyjádři se k tomu krátce
a zbytečně svou řeč neroztahuj.“
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1918–1945

Československá rarita, kruhový paster na lahvové pivo – třicátá léta 20. století.

Smaltované ocelové tanky v ležáckém sklepě. Detailní záběr na lahve s etiketami na stáčecí lince.
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1918–1945

Rozmach železniční dopravy ve 2. polovině 19. století
otevřel Ringhofferům brány nových podnikatelských mož-
ností. V roce 1854 na Smíchově vyrobili první nákladní
vagon pro nově otevřenou Severní Ferdinandovu dráhu 
z Vídně do Haliče. Tři roky nato opustil továrnu první
uhlák za lokomotivu a v roce 1863 sjel z rampy první
osobní vagon. Zanedlouho se Ringhoffer stal monopol-
ním dodavatelem vozového parku pro rakouské dráhy.
Jeho salonními vozy se vozily hlavy pomazané: rodina

rakouského císaře i uherského krále; salonní vůz ze
Smíchova měl rumunský korunní princ, bulharský kníže 
i finský guvernér. Úhrnem bezmála 7 tisíc osobních
vozů a přes 63 tisíc nákladních vozů a uhelných tendrů
vyrobených na Smíchově křižovalo železnice nejen
rakouského mocnářství, ale také Argentiny, Itálie, Francie,
Švýcarska, Belgie, Egypta a Turecka. Ze Smíchova
odjížděly i cisternové vozy pro ruské petrolejáře v Baku
a samozřejmě i vozy určené k převozu piva a vybavené
chladicími agregáty. Firma vyrobila též první pražské
tramvaje, stejně jako první vůz lanovky na Petřín. 
Po roce 1937 začala produkovat i dieselelektrické loko-
motivy. V té době již byly Ringhofferovy závody spojeny
s vagonkou ve Studénce i kopřivnickou automobilkou 
a společně tvořily jeden z největších českých strojíren-
ských podniků. Jeho ústředím se stalo dřívější ředitelství
Ringhofferky v přilehlém smíchovském paláci Austria.
Do restaurace v přízemí si po práci přicházeli připít 
velkopopovickým kromě dělníků i jejich šéfové, úředníci
a konstruktéři.

Kozel na kolejích

Pivovar používal pro přepravu piva vlastní železniční vagony.

Na apríla roku 1903 začala stavba 6 km dlouhé železniční vlečky vedoucí ze Strančic do pivovaru a již 26. září po ní vyjel první vlak. Železnice

ulehčila práci pivovarským valachům a podstatně zjednodušila cestu piva k zákazníkům. K osobní dopravě nemohla trať podle tehdejších 

předpisů z bezpečnostních důvodů sloužit, i když o to místní radní usilovali v roce 1919 i na půdě národního parlamentu. Na snímku z druhé

poloviny dvacátých let 20. století je nákladní vlak na pivovarském nádraží v čele s parní lokomotivou řady 423.
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Jedna z prvních reklamních podob Kozla.

17

Po první světové válce již byly karty na pivním trhu rozdány –

s rozpadem monarchie se trh zúžil a více než čtyřem stovkám

pivovarů začalo být v Čechách těsno. Ty nejmenší a nejslabší

začaly v konkurenčním boji odpadat jako první. V boji o zákaz-

níka se stále silnější zbraní stávala reklama, která uváděla 

na svět nové obchodní značky piv. I moku z Velkých Popovic

bylo třeba dát jméno. Emanuel Ringhoffer se rozhodl vsadit

na zdejší tradici vaření tmavého a silného piva, tzv. kozla. 

Toto označení druhu piva, podobně jako například ležák,

někdy také samec nebo březňák, má původ ve staré německé

tradici výroby piva spodním kvašením. Jeho vařením proslulo

již ve 14. století dolnosaské městečko Einbeck. Aby se pivo při

několikadenním transportu na formanských vozech nezkazilo,

vařilo se patřičně silné. Skvělá pověst zdejších piv sahala

daleko za hranice. Označení piva podle města, odkud pochá-

zelo, se postupně zkomolilo na Ein Bock, tedy Kozel, a pod

tímto názvem se tento druh piva rozšířil do mnoha zemí, české

kraje nevyjímaje.

Kozla v Čechách vařívalo několik pivovarů, ovšem ten z Velkých

Popovic svou vyhlášenou kvalitou brzy předčil všechny ostatní.

A tak se od 1. března 1922 stal Kozel oficiální registrovanou

obchodní značkou velkopopovického pivovaru. Kráčející kozlík

na plechových cedulích u dveří hostinců zpočátku oznamoval

výčep speciálních piv – nejdříve dvanáctistupňového piva.

Teprve po roce 1923, když skončila státní regulace výroby

piva, se začala vařit i kozlí čtrnáctka. Počátkem třicátých let se

vařil Kozel i jako šestnáctistupňový tmavý speciál a od roku

1936 byla černá čtrnáctka k dostání v originálních litrových

džbáncích z keramiky, které se zavíraly porcelánovou kapslí

zapečetěnou papírovou přelepkou. Tento černý speciál 

v lahvích nesl přívlastek medicinální pivo a reklama jej dopo-

ručovala zejména chudokrevným a rekonvalescentům. 

Speciální slad pro výrobu černého piva se pražil přímo v pivo-

varu. V roce 1937 pivovar koupil zařízení na výrobu polévkového

koření, leč z chystané výroby nakonec sešlo, a tak se na drahém

stroji začal připravovat alespoň sirup k výrobě černého piva.

Po válce jeho výroba upadala a v šedesátých letech se černé

sedmičky, posměšně nazývané „pivo důchodců“, vařila pouze

jedna 400hektolitrová várka týdně. Teprve po roce 1965 byla

na trh opět uvedena legendární černá čtrnáctka. Vařila se

však jen k určitým příležitostem, zpravidla na Vánoce 

a Velikonoce.

1918–1945

Kde se vzal, tu se vzal, objevil se Kozel

„Pozoruj každého člověka, s nímž budeš mluvit,
jako bys chtěl poznat jeho vlastnosti, a tak se 
naučíš dobře znát lidi. Jednej poté s každým 
člověkem podle toho, jaký je, a mysli při tom na to,
že lidé nejsou takoví, jací by měli být, ale takoví,
jací jsou.“
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1918–1945

Îiv˘ maskot z UÏhorodu

Reklamní vývěsky pro hostince z období první republiky.

Dodnes zůstává záhadou, co do Velkých Popovic zavedlo
onoho potulného francouzského malíře, o němž se
vypráví, že dal kozlovi na pivních etiketách podobu, 
kterou nosí téměř beze změny dodnes. Podle pamětníků
si při hledání inspirace několik dní slastně užíval 
Ringhofferova štědrého pohostinství na jeho kamenic-
kém zámku i v pivovarském hostinci.
Ve třicátých letech značka pivovaru doslova ožila. 
Až z Užhorodu prý dovezli kozla, velkého jako tele, který
se pro pobavení účastníků pivovarských exkurzí začal
popásat v pivovarském parku. O živého maskota a jeho

chlívek náležitě pečoval jeho opatrovník, řečený kozlovod,
a při významných návštěvách jej nejen česal, ale také
mu leštidlem natíral kopyta. Jednoho dne roku 1939 ale
kozlovi došla trpělivost a kozlovoda pořádně nabral. 
O této události dokonce referovala i Národní politika. 
Po roce 1945 zahrada osiřela a nový kozlík se zde 
objevil až koncem šedesátých let. Tato tradice se pak již
udržovala až do současnosti. V jubilejním roce 2004 
v pivovaru vykonával funkci živého maskota kozel Olda,
tentokrát původem z Pelhřimovska.
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Celostátní hospodářská krize počátkem třicátých let zamíchala

osudy všech pivovarů. Konkurenční boj o zákazníka ještě 

přitvrdil. Pivovar tehdy po zkrachovalých podnicích přebíral

celé skupiny odběratelů: v roce 1928 začal zásobovat hostin-

ce, kam až do svého krachu dodával pivo Akciový hostinský

pivovar v Bráníku, roku 1934 převzal zakázky po nuselském

pivovaru. Když v roce 1937 skončil s výrobou i pivovar v Praze-

Práčích, Velkopopovický Kozel ovládl jeho sladovnu i sklady 

a na své rohy nabral též osiřelé zákazníky. Jen v období mezi

první a druhou světovou válkou vyhasl navždy oheň pod kotly

174 českých pivovarů. Na druhé straně ty nejsilnější, včetně

velkopopovického, posilovaly své investice. Úměrně tomu ale

rostly jejich dluhy, ke kterým přispívaly také pohledávky od neso-

lidních nebo zkrachovalých zákazníků. Už od roku 1907 existo-

valy mezi největšími pivovary úmluvy o vzájemném rozdělení

trhu. Jistý kartelový pakt pokračoval i v roce 1934, kdy spolu 

Velkopopovický Kozel a Plzeňský Prazdroj uzavřely dohodu 

o vzájemné podpoře odbytu piva. Plzeňští hostinští prodávali 

i desítku z Velkých Popovic a za každých takto vyčepovaných

150 hektolitrů se Felix Ringhoffer zavázal prodat ve velkopo-

povických hospodách 100 hektolitrů Prazdroje. Desítky pivnic

a restaurací s výčepem obou piv patřily již ve třicátých letech 

k typickému koloritu světa nejen pražských pohostinství. 

Hospodářská krize však tlačila spotřebu piva dolů, a tak většina

pivovarů ve třicátých letech pracovala přibližně na polovinu

svých výrobních kapacit. Slabou celostátní spotřebu vyvažoval

proslulý pijan a závozník velkopopovického pivovaru pan

Komárek svými padesáti pivy denně. 

1918–1945

Na kozlí rohy

Jeden z příkladů předválečné spolupráce mezi velkopopovickým a plzeňským pivovarem.

„Jestliže tě něco rozčílí, nejednej nikdy hned, ale
nechej to plynout alespoň přes noc.“
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1918–1945

Pivovar míval za první republiky ve středních, východních 

a jižních Čechách celkem čtrnáct distribučních skladů, pro

Moravu byl zřízen jeden sklad v Třebíči. Mnohé z nich vznikly

ve zrušených pivovarech. Sklady existovaly i na Slovensku, 

a dokonce až v Drážďanech měl pivovar do roku 1934 své

zastoupení ve velkoobchodu Ernesta Seidlera. V té době se

pivovar pokusil jako jeden z mála v republice prorazit vývozem

do blízké Vídně, Jugoslávie, Palestiny a také USA. V zimě,

když Ringhofferovy zemědělské statky odpočívaly, koně ze

statku nad pivovarem měnili své stáje za Práčskou ulici ve

Strašnicích. Z nedalekého žižkovského nádraží, kde měl pivovar

svůj sklad s kantýnou, pak z rána vyjížděli na zákaznickou túru

po svých tradičních hostinských rajonech. K těm patřil tradičně

Žižkov, Vinohrady, Vršovice nebo Strašnice. Pivovar dodával

sudové pivo i několika distributorům, kteří je stáčeli do lahví 

a dále s ním obchodovali. Takový podnik si zařídil v nedale-

kých Mnichovicích i legendární zápasník Josef Šmejkal, když

zde zastavil provoz svého vlastního pivovaru, který nemohl

velkopopovickému konkurovat. Širokému publiku známý

borec, o pět let starší než pivovar, propůjčil k jeho propagaci

svou propracovanou figuru. Jako patron Velkopopovického

Kozla pak předváděl své mistrovské kousky coby mistr světa

ve volném stylu. 

Před velkopopovickou hospodou v Bechyni v roce 1937.

Ranní výjezd z pivovaru – třicátá léta 20. století.

Na pražské štaci.

Josef Šmejkal, alias Joe, na jedné z pražských slavností.
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1918–1945

KdyÏ Kozlovi zavonûl benzín

V roce 1920 pivovar koupil první nákladní čtyřtunové
auto Praga, ve kterém jezdil Karel Frank se závozníkem
Františkem Hůrkou. Když v roce 1921 složil Jaroslav
Havlíček z Velkých Popovic šoférskou zkoušku, dostal
druhou pragovku s vlečným vozem. Řidičskou kabinu 
tvořily pouze dřevěné obruče a přes ně natažená plachta,
na potemnělé cesty si náklaďák svítil primitivními karbid-
kami. „Často vzpomínám na ty fofry do kopce, kdy závoz-
ník z auta vystoupil a šel pěšky, přidal jsem plyn na
volantu, abych nemusel mít nohu na plynu, a šel také
pěšky. Řízení jsme ovládali kopnutím nohou do předního
kola. Na kopci jsme pokračovali normálně. Inu, takové
byly začátky automobilové dopravy popovického piva…,“
vzpomínal Jaroslav Havlíček v šedesátých letech.

I pivovarské formany někdy na cestách opustilo štěstí.

Čtyřtunová nákladní pragovka autora vzpomínek.
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Návštěvníkům pražského výstaviště začal od poloviny dvacátých let sloužit pavilon velkopopovického pivovaru, který vyrostl nedaleko Křižíkovy

fontány. V jeho přízemí byla zřízena lidová pivnice a v prvním patře restaurační sál. Také účastníkům prvorepublikových všesokolských sletů,

které se konaly v Praze, pomáhal hasit žízeň Kozel z Velkých Popovic.

22

Jak každoročně narůstaly vystavené hektolitry velkopopovic-

kého piva, prodlužovala se i fronta jeho zákazníků. Hostince,

kde se točil Velkopopovický Kozel, přibývaly nejen na panství 

Ringhofferů, ale i mimo ně. V nejznámější pivovarské hospodě

ve Velkých Popovicích se vystřídalo několik nájemců. K legendár-

ním Horáčkům nebo pozdějšímu hostinskému Palouškovi si

chodívali pivovarští na svačinu a v sousedním řeznictví na ně

každé odpoledne čekala teplá šunka, čerstvý točený salám 

a vuřty, obden pak párky nebo výborná dršťková polévka. 

V roce 1933 nechal majitel Felix Ringhoffer restauraci zmo-

dernizovat a současně vedle ní nechal postavit velkopopovic-

kou tržnici, kde se v řeznictví, mlékárně a pekařství nabízely

produkty z jeho hospodářství. 

Pivovar odjakživa dbal na jakost svého piva i kulturu jeho 

konzumace, a proto zaměstnával člověka, který objížděl 

jednotlivé hostince a dohlížel na to, aby se pivo dostávalo 

k zákazníkům v prvotřídní kvalitě. K dobrému pivu si bylo možné

přečíst Rozhledy velkopopovického pivovaru. Do „kozlích“

1918–1945

Ná‰ zákazník – ná‰ pán
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hostinců pravidelně zajížděly i dvě malé Tatry 12 vybavené 

parním kotlíkem a speciální čisticí aparaturou, pomocí níž se 

v hostincích propařovaly trubky pivního vedení. Když bylo

potřeba, vyjížděl z pivovaru technik pověřený provádět hostin-

ským servis výčepního zařízení a chlazení. Jejich nákup pivovar

majitelům výčepů proplácel na základě předložených faktur již

za dob rakouského mocnářství – ovšem s podmínkou, že na

čepu bude výhradně pivo z Velkých Popovic. 

Snad kromě Plzeňského Prazdroje nebývala piva zvyklá příliš

cestovat. Ani z Velkých Popovic to tehdy nebylo k výčepním

pultům a do obchodů tak daleko jako dnes. Kozel míval tradič-

ně největší odbytiště v Praze, kam se v roce 1939 pivo zaváželo

téměř polovině z celkem 1023 tehdy registrovaných odběratelů.

I v době okupace, kdy hostinští mívali hubené roky, se zde 

velkopopovické točilo ve 154 pivovarem pronajatých nebo

naopak najatých pražských hostincích a restauracích, jejichž

nepřehlédnutelné štíty zvaly k posezení. Většina z nich už dávno

zanikla, ale například U Kalicha, kam na „velkopopovický“

chodil voják Švejk, nebo U Zlatého tygra, kde spřádal své pří-

běhy Bohumil Hrabal, se pivo točí dodnes. Dokonce až do

roku 1962 patřilo pivovaru ještě několik venkovských hostinců 

a skladů, které provozovali poslední soukromí živnostníci, 

z nichž někteří pamatovali Ringhofferovy časy. Nakonec i je

vystřídala celostátní Jednota. Stejně jako dnes, tak ani za sta-

rých dob neplatili všichni hostinští za dodané pivo včas 

a ještě v roce 1964 činily předválečné pohledávky pivovaru

přes sto tisíc korun. 

1918–1945

Ukázka originálně řešených štítů velkopopovických výčepů v Praze.

„Na člověka srdce, s nímž se setkáváš, se 
neobracej rozumovými důvody, ukaž mu, že máš
pochopení pro rozpoložení jeho srdce, neurážej
ho a získáš ho pro sebe.“
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1918–1945

Bohat˘ jak kozel rohat˘ (ze slovníku J. A. Komenského)

Exkurze za Velkopopovickým Kozlem spojené s výšlapy do
romantické krajiny a za svěžím vzduchem okolních lesů
patřily mezi oblíbené trasy prvorepublikových výletníků.
Brána Posázaví lákala nejen k jednodenním špacírům,
ale stala se i oblíbeným letoviskem sezonního bydlení
pražské honorace. Rezidenční vilka literáta a politika
Svatopluka Machara nebyla v tomto kraji jediná, která
hostila plejádu osobností hospodářského i kulturního
života, mezi jinými i prezidenta Masaryka, jenž sem za
svým ministrem zajížděl. Velkopopovickým pivem hasil
žízeň i Josef Lada, když se v jeho hrusické letní 
rezidenci rodily nové obrázky nebo příběhy, třeba 
o tom, jak Mikeš roznášel pivo ve snaze napodobit krok
velkopopovického kozla.
Velké Popovice bývaly výstavnou obcí, ve které vzkvétalo
na sto živností, obchůdků a služeb. Byla tu kampelička,

záložna, pohotovost držela policejní stanice a také 
automobilová záchranná služba. Hrálo se zde divadlo 
a promítalo kino. Ze sedmi velkopopovických hostinců
se ozývalo přiťukávání půllitry a letním podvečerem se
zahrádkou pivovarské hospody nedaleko hlavní brány
pivovaru (dnes je z ní prodejna potravin) rozléhalo burá-
cení padajících kuželek. Mecenáš Ringhoffer dal Sokolu
pozemek ke stavbě nové tělocvičny a nákupem hráčské
výzbroje podpořil roku 1930 vznik velkopopovického
„hockeyového“ klubu, který každou zimu trénoval
na osvětleném rybníčku uprostřed obce. Kozel na
kanárkově zelených svetrech šířil slávu obce i pivovaru 
v celorepublikových hokejových soutěžích. Počátkem
čtyřicátých let hrál velkopopovický tým dokonce národní
ligu a z jeho řad vzešli někteří hráči národní reprezentace
i jejich trenéři. 

„Hockeyový odbor“ S. K. Velké Popovice v roce 1935.
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Za druhé světové války a okupace Československa zažíval

pivovar těžké chvíle. V roce 1939 byla ještě dokončena nová

kotelna, ve které dvě nové parní turbíny nahradily válcové

parní stroje. Válečné hospodářství ovšem trpělo nedostatkem

uhlí i základních surovin, což mělo samozřejmě vliv na kvalitu

piva. Třetina pivovarů zastavila zcela výrobu. Od roku 1942

bylo povoleno vyrábět maximálně 4,5° piva a každým rokem

se úředně stanovená hranice snižovala. Současně vstoupila 

v platnost vyhláška, která zakazovala prodej lahvového piva 

v hostincích a obsahovala výčet míst podle důležitosti, kam se

mělo pivo dodávat: na prvním místě byly kantýny továren 

s válečnou výrobou. Auta, která pivovaru po vojenském záboru

zůstala, byla pro nedostatek pohonných hmot přestavěna 

v roce 1940 na dřevoplyn. Válka znamenala také konec pivo-

varských exkurzí a z reprezentační místnosti se v roce 1941

stala zaměstnanecká jídelna s vedle přistavěným novým 

sociálním zázemím. Dva dny před osvobozením v roce 1945

se před branami pivovaru stala tragédie – výstřel partyzána 

od pivovarské brány na projíždějící německou jednotku se stal

osudným nejen střelci, ale i dalším 23 občanům Velkých

Popovic, kteří byli při tvrdé německé odvetě zastřeleni. 

První, kdo ochutnali „svobodné“ velkopopovické pivo, byli

vojáci Rudé armády, kterým při osvobozování Velkých Popovic

„padlo za oběť“ několik hektolitrů. Na základě Benešových

dekretů a výměrem zemského národního výboru z června roku

1945 byl pivovar znárodněn. Jeho šéf a jednatel Felix 

Ringhoffer skončil v ruském internačním táboře nad Velkými

Popovicemi – jen proto, že byl Rakušan. V roce 1946 jej pan

Maňas, jeho bývalý zaměstnanec, odvážel na korbě náklaďáku

do Rakouska. Tam v roce 1954 Felix Ringhoffer, poslední

předválečný majitel pivovaru, zemřel.

1918–1945

Pivo váleãné

Pivovar musel za války okupantům odevzdat i většinu vozového parku.

„S hloupým, ale dobromyslným člověkem 
nakládej s velkorysostí a nedávej mu vědomě
pocítit svou duševní převahu.“
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Velkopopovický revoluční výbor hned v květnu 1945 sesadil 

z funkce Antonína Bezuchu, prokuristu firmy a pravou ruku

Felixe Ringhoffera. Z pivovaru odešli všichni, kteří se nechtěli

zapojit do rudě zářícího budovatelského nadšení. Řízení 

znárodněného podniku se ujali tři dosazení národní správci.

Od 1. ledna 1946 se pivovar stal závodem nově vzniklého

národního podniku Pivovary, sladovny a sodovkárny Středo-

českého Krajského národního výboru Praha, později po řadě

reorganizací patřil do podniku Středočeské pivovary. Hospo-

dářské potíže z dob okupace, kdy se zápasilo s kvalitou piva 

v důsledku váznoucího přísunu surovin, měly pokračování 

i v prvních letech po osvobození. V roce 1947 skončila výroba

nízkostupňových piv a bylo povoleno vařit sedmistupňové,

později i deseti- a dvanáctistupňové pivo. Až do roku 1947

informovali lidé z vedení pivovaru kronikáře obce o tom, co

vše se v podniku událo a co by mělo být pro paměť budoucích

generací zaznamenáno. I to skončilo po nástupu komunistic-

kého režimu v roce 1948 s odůvodněním, že jde o tajné infor-

mace. Vlastně se ani nebylo čím chlubit. Pivovar žil na dluh 

z minulosti Ringhofferova hospodářství a investice do výroby

se rovnaly téměř nule. Přesto si v roce 1951 stále držel třetí

místo mezi československými pivovary. „Pokrokově“ naladění

popovičtí soudruzi přišli s návrhem dát pivovaru hrdý název

„Gottwaldův Velkopopovický pivovar, národní podnik“. 

Návrh byl naštěstí na vyšších místech zamítnut s pokryteckým

odůvodněním, že není dost důstojné spojovat jméno dělnického

vůdce s konzumací piva. 

Od konce války do poloviny šedesátých let patřilo k větším

investicím jen rozšíření spilek, další výměny ležáckých sudů za

železné tanky a pořízení nového etiketovacího stroje. Kromě

toho pivovar zakoupil rekreační chatu v Krkonoších na Labské

vyhlídce. Výroba sodovek byla ukončena v roce 1947 a lihovar,

zrušený již o rok dříve, byl v roce 1963 přestavěn na sociální

a kulturní zařízení, které dodnes plní funkci závodní jídelny.

Ještě v roce 1961 zapřahali každé ráno ve stájích na Mrázce

ve Strašnicích koně a pak rozváželi pivo z centrálního skladu

na Žižkově.

1945–1990

Felix Ringhoffer (1891–1954)

Po smrti Emanuela Ringhoffera, který řídil pivovar přes padesát let,

převzal otěže jeho syn Felix. Dodnes na něj pamětníci s láskou 

vzpomínají a jsou mu vděční za vše, co pro lidi nejen ve Velkých 

Popovicích a okolí vykonal. Býval to šprýmař, ráčkující s německým

akcentem, který se bavil například tím, že si se svým šoférem vyměnil

místo ve voze a pak pozoroval, jak šoféra lidé uctivě zdraví v domnění,

že tak projevují úctu Felixi Ringhofferovi. Když náhodou cestou míjeli

někoho, jak na trakaři tajně odváží z panského lesa dříví, dělal, že ho

nevidí. Pochopení pro lidské slabosti měl už Felixův otec. Svědčí 

o tom i historka, jak kdosi z pivovaru pod kabátem tajně odnášel

domů cihly na stavbu kozího chlívku. Když se to Emanuel dozvěděl,

nechal dotyčnému přivézt celou fůru se slovy: „A přestaň už krást!“

Díky kontaktům Felixe nebyl nikdo z pivovaru za války totálně nasa-

zen a během okupace na sebe pan Ringhoffer převzal i povinné

vojenské odvody vepřového za celý jílovský okres.

KdyÏ se dojil kozel

„Hloupému svévolnému člověku jdi z cesty, kde
můžeš.“
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V polovině padesátých let se pivovar stal sídlem ředitelství

národního podniku Středočeské pivovary, který sdružoval 

dalších 22 pivovarů a sladoven. Struktura tohoto podniku byla

za dob socialismu poměrně složitá a neustálé reorganizační

zásahy ji ještě více znepřehledňovaly.

Od roku 1960 se přidruženým provozem závodu Velké Popo-

vice stal pivovar v Brandýse nad Labem. K velkopopovickému

pivovaru patřila od šedesátých let rovněž sladovna ve Škvorci,

později též v Českém Brodě a v Kostelci nad Černými lesy.

Sodovkárnu v Čelákovicích pivovar provozoval až do roku

1965, kdy byla zrušena a místo limonád se zde začalo stáčet

do lahví velkopopovické pivo. Výrobu limonád v dalším přidru-

1945–1990

„Vůbec buď jen tam, kde je to nutné, účinné 
a kde to přináší výsledky, hospodař s vlohami
rozumu propůjčenými ti od Boha; neboť zdravé,
praktické názory v životě a pro život jsou velkým
darem nebes, jimž se nedá naučit v žádné
knize.“

Kopytem levá 

Budovatelská výzdoba brány.

Dlouhá léta po válce se pivovar potýkal s nedostatkem
lidí a také s jejich velkou fluktuací. Nebylo nic mimořád-
ného, když zejména v létě přicházeli na výpomoc
důchodci, a to nejen z řad bývalých zaměstnanců. Lepší
pracovní příležitosti pro muže v blízkém okolí byly příči-
nou toho, že například v roce 1964 polovinu zaměstnanců
pivovaru tvořily ženy. V lahvovně jich pracovalo bezmála
sto procent. Nešlo přitom jen o nedostatek zájemců 
z řad mužů: už v roce 1951 přijal pivovar iniciativu svých
socialisticky uvědomělých pracujících – nahrazovat ve
výrobě muže ženami! K tomu se socialisticky soutěžilo: 
k výročí Února, k výročí VŘSR nebo ke sjezdu strany.
Motivace pro soutěžení byla nicméně ryze pragmatická,
cílem nebylo ani tak vzdát hold „slavným“ výročím, ale
spíše zvýšit produktivitu a snížit náklady. Co se ale poda-
řilo ušetřit, to se mnohdy stejně rozkradlo; stávalo se, že
i celý náklaďák piva byl na černo vyvezen z pivovaru 
a tajně rozprodán hostinským. Za krádeže byly udělovány
podmínky a padaly i nepodmíněné tresty jak řidičům, tak
i vedoucím pracovníkům. Hříšníci mohli zpytovat své 
svědomí při plnění plánů chmelových brigád nebo patro-
nátních závazků místnímu JZD.

ženém provozu v Horních Počernicích zastavil pivovar v roce

1970. Nejdéle sloužícím detašovaným provozem pivovaru

Velké Popovice byl pivovar Kostelec nad Černými lesy, a to až

do roku 1994. 
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V době největší slávy pivovaru za první republiky objel Felix

Ringhoffer každé ráno při cestě z Kamenice v tatrovce své

hospodářské dvory a když pak kolem sedmé sjížděl 

od štiřínského vršku k pivovaru, zamířil svůj pohled k pivovar-

skému komínu. Běda, jestli z něj stoupal hustý černý dým!

Potom bylo v kotelně dusno. Problémy s kouřem nevyřešila

ani nová kotelna, instalovaná v jubilejním roce 1964, neboť

projekt nepamatoval na zachycovač popílku. Navíc závada,

vzniklá v nové kotelně z lidské nedbalosti, byla příčinou nočního

požáru. Naštěstí shořely „jen“ zásoby téměř třiceti vagonů

cukru, ječmene a sladu. Kromě požáru dostal pivovar ke svým

devadesátinám krajské vyznamenání za to, že v době žní vzorně

zásoboval venkov. V roce 1965 z pivovaru poprvé vyjely auto-

mobilové cisterny s pivem, aby dočerpaly první výčepní tanky

v pražských pivnicích. V následujícím roce se Velké Popovice

staly čtvrtým československým pivovarem, který začal s pová-

lečným exportem piva, jak jinak, nejdříve do Sovětského svazu.

Socialistické centralizační tendence té doby se podepsaly na

likvidaci malých pivovarských závodů. Středočeši nebyli výjim-

kou – i zde počet pivovarů pomalu, ale neustále klesal. Z této

situace velkopopovický pivovar těžil – jakožto největší závod

národního podniku přebíral jejich výrobní kapacity. Vzhledem 

k tomu, že podnikové ředitelství bylo „na dvoře“, ukusoval si 

k tomu i podstatně větší krajíc z jinak obtížně dostupných

finančních prostředků na investice. Dne 1. července 1968 byl

1945–1990

Pûna reálného socialismu

Měření teploty mladého piva na spilce.

„Pro lidské slabosti, které mají všichni, musíš
mít pochopení.“
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v nové hale spuštěn provoz moderní stáčírny vybudované za

vydatné pomoci brigád vlastních zaměstnanců. Dvě linky 

z NDR s celkovou kapacitou 32 000 lahví za hodinu se ale neo-

svědčily a již v roce 1972 musely být vyměněny za belgickou

technologii, s jejíž instalací byl v lahvovně zaveden nepřetržitý

dvousměnný provoz. Expedici piva v roce 1970 ulehčila paleti-

zace přepravek s lahvovým pivem, jehož export začal směřovat

také do Maďarska a Polska. Otevření první československé dál-

nice vedoucí nedaleko Velkých Popovic zjednodušilo a urychlilo

cestu piva nejen do ciziny, ale i na domácí odbytiště.

Sedmdesátá léta přinesla realizaci i dalších akcí – prostory po

staré lahvovně se přestavěly na nové oddělení spilek a poslední

dřevěné ležácké sudy byly definitivně nahrazeny železnými

tanky. Staré půllitrové lahve začaly v roce 1973 ustupovat 

unifikovaným lahvím nového typu. V roce 1975 započala stavba

na svou dobu progresivní 500hektolitrové varny, která zahájila

provoz v roce 1978. Rok před tím probíhaly opravy stáčecích

linek, a tak byla výroba přesouvána do ostatních pivovarů 

podniku. S instalací nové varny se přestala vařit populární

sedmička. V roce 1981 byla ve stáčírně lahví instalována nová

stáčecí linka s kapacitou 24 000 lahví za hodinu. Tři roky nato

dosloužily ve spilkách poslední dřevěné kádě. V roce 1986

nahradila dožívající belgickou stáčecí linku nová chotěbořská

linka s kapacitou 36 000 lahví za hodinu.

1945–1990

Obsluha zařízení na kontrolu umytých lahví na stáčírně.„Kdyby byli všichni lidé stejně nadaní, neměli by
žádné výhody.“

Velkopopovický pivovar byl průkopníkem dnes tolik oblíbených 

tankoven – restaurací, do nichž se pivo vozí cisternami. V roce 1965

vyjela cisterna do první tankové restaurace, nezapomenutelného

automatu Koruna na Václavském náměstí, který lámal rekordy v počtu

litrů vyčepovaného piva. K dalším velkým „cisternovým“ zákazníkům 

patřil v sedmdesátých letech 20. století pražský Radiopalác, Michelská

restaurace na Pankráci, hotel Vítkov a restaurace Šutka v Tróji.
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S pádem totalitního režimu a jeho centrálního socialistického

řízení a plánování se i velkopopovický pivovar vydal na svou

vlastní cestu. K 1. lednu roku 1991 se vyčlenil ze státního pod-

niku Středočeské pivovary a stal se samostatným státním

podnikem. Stojí za to připomenout, že v tomto období jako

první v Československu rozjel výrobu nealkoholického piva

vakuovou destilací z originální dvanáctky. Pivovar se v květnu

1992 transformoval na akciovou společnost a byl privatizován

formou kuponové privatizace.

Uspět na trhu v nových podmínkách znamenalo v rodícím se

konkurenčním prostředí nabídnout maximální kvalitu piva, 

konkurenceschopnou doma i v zahraničí. To mohly zajistit jen

nové investice. Tato oblast byla v minulosti dosti zanedbávána

a pivovaru nezbylo než řešit nákup technologií pomocí 

vysokých bankovních úvěrů. Již v roce 1992 byl odstartován

zkušební provoz nové čisticí stanice odpadních vod v nedaleké

Brtnici. Následné uvedení do plného provozu pak definitivně

vyřešilo letité problémy s odpadními vodami. Kromě toho byla

postavena moderní filtrační stanice a síť ležáckých sklepů se

rozrostla o další oddělení. V následujícím roce byla realizována

výstavba přetlačných tanků a nových plnicích linek s kapacitou

42 000 lahví a 330 nerezových KEG sudů za hodinu.

1990–2004

V rozboufien˘ch vodách trÏní ekonomiky

Zástupci pivovaru a dodavatelských firem při slavnostním zahájení provozu cylindrokónických tanků v roce 2004.

„V obchodě buď pánem svých lidí, mimo něj 
s nimi jednej přátelsky, ohranič přesně toto
postavení.“
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Kromě investic do výroby a technologií se nové vedení privati-

zovaného podniku snažilo uplatnit také moderně pojatý 

marketing. Díky zrušení rajonizace (státem nařízené povinnosti

dodávat výrobky pouze do určených oblastí) se v obchodech

a v restauracích začaly objevovat dosud nedostupné značky

piv a konkurence na pivním trhu se výrazně zostřila. 

V červnu 1993 do Velkých Popovic poprvé zamířily tisíce 

věrných příznivců pivovaru na Den Kozla, festival dobrého piva

a dobré pohody. Tato setkání se stala tradičním každoročním

svátkem velkopopovického pivovaru, bez kterého si pivovarský

kalendář už snad ani nelze představit.

1990–2004

Návštěvníci Dne Kozla po příjezdu parního vlaku do pivovaru.

Jednou jsi dole, jednou nahofie…

Euforie z novodobého úspěšného rozjezdu pivovaru
vrcholila v roce 1994. V tomto roce uvařili ve Velkých
Popovicích přes devět set tisíc hektolitrů piva. Dobré
pověsti velkopopovického sudového piva ale škodily
občasné problémy s kvalitou. Mohla za to skrytá závada
na pasterizačním zařízení i rekonstrukce technologií
probíhající „za pochodu“. Výpadky v kvalitě vedly 
zákonitě k nespokojenosti zákazníků a ke snížení 
prodeje piva.
Tento pokles byl však jen jakousi předzvěstí mnohem
krušnějších dob. Ta nejtvrdší konkurence přišla ze
severní Moravy. Tradiční bašty velkopopovického piva
začal postupně obsazovat nejmodernější pivovar 
v republice, nošovický Radegast. Ve středních
Čechách a v Praze se pustil s Kozlem do nerovného
boje a nakonec počátkem roku 1995 svým podílem
akcií velkopopovický pivovar zcela ovládl. 
Potíže na domácím trhu (zejména v odbytu sudového
piva) pivovar již pod vedením nových majitelů vyrovnával
rostoucím exportem na Slovensko, do Ruska, Finska 
a Švédska. Velkopopovický Kozel doplul také do 
Spojených států, kde od roku 1995 několikrát po sobě

získal zlaté medaile na pivním mistrovství světa v Chicagu
v kategorii světlých piv plzeňského typu. Do světa se
Kozel dostal také virtuálně, když pivovar Velké Popovice
umístil v roce 1996 jako první z českých pivovarů na
světovou informační dálnici svoje internetové stránky.

Medaile z pivního mistrovství světa v USA.
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1990–2004

V první polovině devadesátých let se na televizních obrazovkách, 

billboardech a plakátech objevila jedna z prvních českých reklamních

kampaní na pivo – „Vychutnej svého Kozla“. Od roku 1994 začal 

pivovar spolupracovat s renomovanou mezinárodní agenturou 

Ogilvy&Mather. Jako první z její dílny se v médiích objevil dnes již

téměř zapomenutý spot režiséra Jiřího Menzela nazvaný „Kráska 

a zvíře“. Následující televizní spot „Divnej vrchní“ z roku 1995, 

ve kterém jako výčepní poprvé vystoupil stylizovaný kozel, se do

paměti milionů diváků zapsal již nesmazatelně, a o několik let později

byl v odborné anketě prohlášen za nejlepší reklamu desetiletí. Na něj

pak navázalo volné pokračování s názvem „Divná vrchní“. Na snímku

jsou zachyceni hlavní aktéři během pauzy při natáčení úspěšného

spotu.

Úcta k tradici

Pivovar se na počátku devadesátých let 20. století obrodil
nejen zevnitř – také původní novogotický areál, projek-
tovaný známým českým architektem Josefem Stibralem,
byl postupně zrekonstruován. Ve stejném duchu kdysi
Ringhoffer nechal přestavět i svůj zámek. Stibral půso-
bil jako asistent profesora Ženíška na pražské akademii

a podílel se i na malířské výzdobě Ringhofferových
luxusních salonních vozů. Nedávné obnovy původních
fasád velkopopovického pivovaru tak symbolicky připo-
menuly jeden z kořenů jeho identity. 

Nové fasády výrobních budov v původním historickém slohu.
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Druhá polovina devadesátých let znamenala výraznou změnu

v životě velkopopovického pivovaru. Přinesla posuny ve vlast-

nických vztazích i v obchodních a marketingových strategiích.

Začaly se zúročovat investice do reklamy a technologií.

Po letech hledání sebe sama se značce Velkopopovický Kozel

začala navracet dřívější síla a sebevědomí, srovnatelná s vrchol-

ným obdobím první republiky. V roce 1998 zahájila provoz nová

plynová kotelna, v následujícím roce proběhly další moderni-

zace na lahvovně a zároveň byl zrekonstruován úsek chlazení

mladiny i nová varna. 

Když v roce 1999 schválili akcionáři spojení dvou největších

firem na českém pivním trhu – Plzeňského Prazdroje a Pivovaru

Radegast – dostala se do portfolia sloučené společnosti také

značka Velkopopovický Kozel. Fúze, stejně jako nová obchodní

a marketingová strategie, přinesla úspěch i Kozlovi. Po šesti

letech ztrát dosáhl pivovar v roce 1999 zisku 90 milionů. 

Jeho návrat na pivovarské výsluní byl podmíněn nezbytnými

škrty: z původního počtu asi 500 zaměstnanců zůstala v pivova-

ru zhruba polovina, v roce 2000 skončila výroba Pivrncovy

desítky a o dva roky nato i velkopopovického nealkoholického

piva. Všechny kroky však směřovaly k jasnému cíli: dále rozvíjet

značku Velkopopovický Kozel. A byl to právě černý Velkopo-

povický Kozel, který díky své historické tradici i úspěšné sou-

časnosti získal takovou důvěru, že se stal v portfoliu Plzeňského

Prazdroje jedinou značkou tmavého piva. Od roku 1998 tato

značka nepřetržitě drží primát jako Tmavé pivo roku v anketě

časopisu Pivní kurýr.

Návrat Velkopopovického Kozla mezi pivovarskou elitu se

postupně stával skutečností. Nové oválné logo značky včetně

etikety bylo představeno na 9. ročníku Dne Kozla v roce 2001

a objevilo se pochopitelně i ve všech ostatních marketingových

aktivitách včetně nových televizních spotů. Velkopopovický

Kozel se díky efektivní a přímé distribuci přes obchodní 

střediska Plzeňského Prazdroje snadněji dostal k zákazníkům

po celé republice. Úsilí věnované této oblasti přineslo kýžený

úspěch v nárůstu prodeje piva, který v dosavadní historii 

pivovaru nemá obdobu. Jen v případě černého piva se prodej

v rozmezí let 1998 až 2003 prakticky zdvojnásobil!

Úspěchy přelomového roku 2000 znásobil i fakt, že pivovar ze

sebe shodil poslední zátěž dluhových splátek. O to svobodněji

mohl pokračovat na své cestě. 

1990–2004

Pohoda s Velkopopovickým Kozlem na letních festivalech.

Spojení pivovarské elity

„V obchodě buď vážný, přísný, ale spravedlivý.“

Logo této značky je zrcadlem hodnot, které Velkopopovický Kozel

nese a uznává od svého počátku až do současnosti.
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V září 2002 byl zápisem do obchodního rejstříku ukončen

proces slučování pivovarnických podniků Pivovar Radegast 

a Pivovar Velké Popovice se společností Plzeňský Prazdroj.

Pro velkopopovický pivovar to byl historický návrat k tradiční 

a úspěšné spolupráci s Plzeňským Prazdrojem po sedmdesáti

letech. Tyto podniky patří společnosti Jihoafrické pivovary

(SAB, dnes SABMiller), jedné z největších pivovarnických

společností na světě. Na českém trhu toto seskupení společně

vystupuje již od října roku 1999.

Pivovar ve Velkých Popovicích je významnou a nejrychleji se

rozvíjející součástí společnosti Plzeňský Prazdroj. V roce

2002 poprvé překročil hranici jednoho milionu hektolitrů 

vyrobeného piva. Výstavba nových cylindrokónických tanků,

dokončená v roce 2004, umožňuje zvýšit kapacitu výroby až

na 1,5 milionu hektolitrů. A nejde přitom jen o množství –

o výjimečné kvalitě piva svědčí řada úspěchů v domácích 

a světových degustačních soutěžích i v hlasováních spotřebitelů.

Velkopopovický Kozel patří k nejúspěšnějším českým značkám

ve světě, mimo jiné díky osvědčené licenční výrobě na 

Slovensku i v Rusku – tam je bezkonkurenčně nejprodávanějším

českým pivem. Licenční výroba podle tradiční velkopopovické

receptury a pod přísným dohledem českých sládků dodává

další impuls už předtím úspěšnému exportu. Popularita Velko-

popovického Kozla roste také na tradičních i nově získaných

exportních trzích ve Skandinávii, Velké Británii, Kanadě nebo

Řecku.

Podpora znaãky na poãátku nového tisíciletí

Cylindrokónické tanky pro hlavní kvašení a dokvašování piva.

1990–2004

Rok 2002 přinesl změnu v marketingové a komunikační 
koncepci značky, která se prezentuje spotřebitelům
jako „Orosená odměna“. Poprvé se projevila v televiz-
ním spotu „Stěhování piana“ a předznamenala začátek
velkých marketingových investic. Jasná a komplexní
marketingová koncepce, využití rozsáhlých zahraničních
zkušeností SABMiller nese své ovoce v podobě rostou-
cího prodeje, známosti a oblíbenosti značky mezi 
spotřebiteli. V televizní reklamě „Oprava auta“ bylo popr-
vé použito počítačových animací Kozla. Velká obliba

tohoto hrdého symbolu značky jej postupně přivedla 
na venkovní reklamní plochy a do celostátních spotřebi-
telských soutěží, kde milovníci piva mohli vyhrát statisíce
hodnotných cen – fajnšmekrovských půllitrů se speciál-
ním termobodem nebo tradici navozujících porcelánových
pivních tácků s Kozlem. Tisíce návštěvníků si užívají léto
co léto prázdninové pohody s Velkopopovickým Kozlem
na populárních festivalech folk a country hudby, pro
které je tato značka dlouhodobým partnerem. 

„Zůstaň klidný a nerozčiluj se, vždy ti to bude ku
prospěchu.“
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Kdo zná své životní plány a dokáže pro ně něco udělat, tomu

není Kozel z Velkých Popovic cizí. V jeho krvi koluje to, z čeho

vyrostlo Ringhofferovo impérium. Kozel se přece narodil 

i proto, aby mohl připíjet dělníkům i konstruktérům Ringhoffe-

rových závodů za jejich poctivě odvedenou práci, um i dřinu. 

A samozřejmě také na jejich zdraví a životní radosti, a také na

to, aby ve dnech všedních i svátečních dali odpočinout tělu 

a povznesli své myšlenky. Velkopopovický Kozel je bez nadsázky

pivem zlatých českých rukou a dodnes zůstává orosenou

odměnou za dobře odvedenou práci. Je odplatou za píli 

a trpělivost, tvůrčí schopnosti, pevnou vůli i odříkání. K těmto

hodnotám, které ani po 130 letech zhola nic neztratily 

na svém významu, se pivovar hrdě hlásí i dnes. 

Připijme mu do dalších let, jak jinak než pivem z Velkých 

Popovic, aby každému, doušek po doušku, předával nadčasové

poselství svých zakladatelů! 

1990–2004

Vûãná esence kozlí chuti

... a píše se nová kapitola dějin.

„V kruhu své rodiny nebuď egoistou, denně 
sebe pozoruj, buď obětavý v každé chvíli, drž se 
v pozadí – kroť svou ctižádost, nemluv o sobě 
a svých výkonech, tím spíš bude tvá práce 
oceněna...“
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Velkopopovický pivovar 1874–1911

Velkopopovický pivovar, veřejná obchodní společnost 1911–1945

Velkopopovický pivovar (národní správa) 1945–1946

Velkopopovický pivovar, národní podnik 1946–1948

Středočeské pivovary, národní podnik Velké Popovice 1948–1952

Velkopopovický pivovar, národní podnik 1953–1954

Středočeské pivovary, národní podnik, závod Velké Popovice 1955–1980

Středočeské pivovary, koncernový podnik, závod Velké Popovice 1981–1988

Pivovary Velké Popovice, státní podnik, závod Velké Popovice 1989–1990

Pivovar Velké Popovice, státní podnik 1991–1992

Pivovar Velké Popovice, akciová společnost 1992–2002

Plzeňský Prazdroj, a. s., Pivovar Velké Popovice 2002–dosud

Josef Wünsch ?–1909–1911

Oskar Čermák 1912–1923

Felix Ringhoffer 1924–1945

Ing. Václav Mejstřík *) 1945

Jan Véhonek *) 1945

Dr. Miloš Hynie *) 1945

Rudolf Šálek **) 1947–1950

Jaroslav Šmídek 1950–1951

Karel Šimon **) 1951–1961

Josef Pazur 1957–1959

Josef Nedbal 1959–1969

František Bílek 1969–1983

Ing. Ladislav Novotný 1984–1989

Milan Pechar 1989–1995

Ing. Dušan Balaja 1995–1996

Ing. Tomáš Lejsek, CSc. 1997–2001

Gavin Millar ***) 2001–2004

Ing. Jaroslav Gubiš ***) 2004–dosud

*) národní správce

**) ředitel pivovaru i národního podniku

***) manažer závodu

Přemysl Růžička 1874–1889

František Konečný 1889–1907

Josef Peška *) 1907–1930

Alexandr Štěpán **) 1913–1942

František Brabec 1938–1949

Ing. Zdeněk Novotný ***) 1941–1956

Ing. Jaroslav Pračka 1950–?

Jaroslav Klečka 1956–1960

Josef Pazur 1960–1974

Ing. Ladislav Novotný 1975–1983

Ing. Jaroslav Katzer 1984–1987

Ing. Dušan Balaja 1987–1990

Ing. Jiří Ptáček 1990–1996

Ing. Jiří Kozák ****) 1995–2000

Ing. Josef Zákravský 1997–2001

Ing. Josef Škach, CSc. 2001–2003

Ing. Jozef Špirko 2003–dosud

*) od roku 1911 vrchní sládek

**) od roku 1931 vrchní sládek

***) vrchní sládek

****) výrobně-technický ředitel

Názvy a organizaãní zaãlenûní pivovaru

¤editelé Sládci
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rok hl

1875 18 000

1876 17 640

1877 18 000

1878 17 400

1879 23 820

rok hl

1880 26 340

1881 28 200

1882 28 620

1883 29 400

1884 27 780

rok hl

1885 24 900

1886 24 600

1887 26 820

1888 31 380

1889 34 020

rok hl

1895 55 623

1896 60 827

1897 59 247

1898 63 274

1899 76 058

rok hl

1890 36 090

1891 40 384

1892 45 003

1893 45 420

1894 49 565

rok hl

1900 77 087

1901 77 355

1902 90 150

1903 91 125

1904 109 613

rok hl

1905 130 339

1906 153 001

1907 186 090

1908 196 746

1909 179 460

rok hl

1910 194 416

1911 212 480

1912 228 858

1913 230 039

1914 199 127

rok hl

1920 78 645

1921 142 215

1922 156 865

1923 196 536

1924 242 971

rok hl

1915 181 145

1916 130 638

1917 36 792

1918 25 180

1919 37 912

rok hl

1925 263 110

1926 263 450

1927 270 218

1928 307 626

1929 320 413

rok hl

1930 331 943

1931 320 549

1932 313 455

1933 267 905

1934 271 580

rok hl

1935 272 495

1936 262 760

1937 303 734

1938 329 303

1939 354 028

rok hl

1945 214 634

1946 276 834

1947 317 846

1948 285 454

1949 318 358

rok hl

1940 315 352

1941 333 317

1942 357 827

1943 346 677

1944 340 001

rok hl

1950 330 177

1951 330 751

1952 334 185

1953 323 058

1954 295 047

rok hl

1955 303 621

1956 328 272

1957 371 186

1958 368 621

1959 379 348

rok hl

1960 392 126

1961 419 852

1962 443 999

1963 461 990

1964 495 289

rok hl

1970 606 545

1971 643 503

1972 628 672

1973 662 242

1974 683 657

rok hl

1965 525 606

1966 542 000

1967 568 000

1968 583 407

1969 600 000

rok hl

1975 717 606

1976 732 643

1977 713 403

1978 710 288

1979 722 893

rok hl

1980 728 632

1981 727 499

1982 766 631

1983 779 503

1984 733 536

rok hl

1985 712 370

1986 730 592

1987 784 395

1988 775 416

1989 784 048

rok hl

1995 795 241

1996 540 540

1997 456 187

1998 571 180

1999 642 552

rok hl

1990 812 030

1991 811 685

1992 791 894

1993 674 689

1994 931 146

rok hl

2000 748 733

2001 939 819

2002 1 115 292

2003 1 085 660

V˘stav piva v letech 1875–2003
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„Mlč – mlč, pozoruj!“

Publikaci vydal u příležitosti 130. výročí založení pivovaru ve Velkých Popovicích Plzeňský Prazdroj, a. s., Pivovar Velké Popovice, v roce 2004.

Autor: Zeno Čižmář

Spolupráce: Plzeňský Prazdroj, a. s., Pivovar Velké Popovice

Grafický design a sazba: PILOT, v.o.s.

Tisk: POINT CZ, s. r. o.

Zdroje obrazových materiálů: archiv autora, archiv Plzeňského Prazdroje, a. s., Pivovaru Velké Popovice

Poděkování patří všem, kteří se svým svědectvím a materiály podíleli na vzniku této publikace.
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... v pivovaru někdy kolem roku 1910.
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