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Anotace:  

 

CICVÁREK, MICHAL. Pivovarnictví v reţii vrchnostenských velkostatků 

jihovýchodně od Prahy (1489 – 1789) : Diplomová práce. Praha : Karlova 

univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2010. 220 s. 

Vedoucí práce: Ferstl, Roman. 

 

 

Diplomová práce pojednává o pivovarnictví v reţii vrchnostenských 

velkostatků jihovýchodně od Prahy mezi lety 1489 – 1789. Je rozdělena do dvou 

částí. První poskytuje obecné teoretické a metodologické základy 

k tématu pivovarnictví v rámci vrchnostenských velkostatků v Čechách. Popisuje 

vývoj vztahu mezi šlechtou a pivovarským podnikáním a zatíţení piva daněmi 

uvalovanými státem, které přináší několik statistických pramenů k poznání 

pivovarnictví 18. století. Velký prostor je věnován popsání procesů opatřování 

a zpracovávání pivovarských surovin v predindustriálních pivovarech a monopolu 

odbytu piva v rámci panství (propinační právo). Druhá část je zaloţena na těchto 

předchozích zjištěních a popisuje historii pivovarů ve vymezeném regionu 

v sousedství hlavního města Čech. Práce je vybavena pojmovým aparátem 

pivovarské terminologie uţívané v 17. – 18. století, včetně soudobých německých 

překladů pojmů obsaţených v pramenech. Můţe poslouţit jako pomůcka ke studiu 

historie preindustriálního pivovarnictví v Čechách. 

 

 

Klíčová slova:  

hospodářské dějiny, mikrohistorie, 15. – 18. století, Čechy, okolí Prahy, 

preindustriální pivovarnictví, sladovnictví, chmelařství, preindustriální pivovar, 

sladovna, chmelnice, pivo, slad, chmel, šlechtický reţijní velkostatek, podnikání 

šlechty, pivovary v hospodaření velkostatků, propinační právo, nucený odběr piva, 

řemeslná výroba piva, dějiny zdanění piva, nápojová daň, pivní daň, posudné 
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Abstract:  

 

CICVÁREK, MICHAL. The Brewing in overhead of country estates southeast of 

Prague (1489 – 1789) : Master Thesis. Prague : Charles University, Faculty of 

Education, Department of History and History Didactics, 2010. 220 p. Thesis head: 

Ferstl, Roman. 

 

Master thesis is dealing with history of brewing in overhead of country 

estates southeast of Prague between 1489 – 1789. It is divided into two parts. 

The first one presents a general theoretical and methodological foundations on 

brewing within the estates in Bohemia. It describes the development of relationship 

between the nobility and the business of brewing and loads of beer taxes levied 

by the State which brings several statistical sources for knowledge of brewing in the 

18
th 

century. Large space is devoted to describing the process of procuring and 

processing of brewing raw materials in the pre-industrial breweries and their 

functioning and the monopoly on beer sales within the estate (ius propinandi). 

The second part is based on these previous findings and describes the history of 

breweries in the specific region in the neighborhood of the capital city of Bohemia. 

The thesis is equipped with the conceptual apparatus of the brewing terminology 

used in Bohemia 17
th

 – 18
th

 century, including contemporary German translation. 

It is suitable as a basic guide to explore the regional history of pre-industrial 

brewing in Bohemia. 

 

 

Key words: 

economic history, microhistory, 15th – 18th century, Bohemia, environs of Prague, 

pre-industrial brewing, malting, hop growing, pre-industrial brewery, malt house, 

beer, malt, hops, bussiness activities of aristocracy, breweries in management of 

estates, ius propinandi, forced consumption of beer, craft beer, history of the 

taxation of beer, beverage tax, beer tax  



 

7 

1. Úvod 

 

Vaření a pití piva má v Čechách hlubokou tradici a je od nepaměti součástí 

národní identity. Od středověku bylo povaţováno za výţivnou potravinu k potěše 

a posílení obyčejných lidí. Patřilo mezi základní potraviny na jídelníčku. Bývalo 

opravdovým tekutým chlebem. Pro jeho výrobce se stalo vítaným zdrojem příjmů, 

který si postupně přivlastnila a monopolizovala úzká skupina jedinců. 

Pro zemědělské oblasti, v kterých nekvetla těţba vzácných kovů či výroba 

řemeslných produktů vhodných k vývozu, bylo pivovarnictví nejvýnosnějším 

zlatým dolem. V kaţdém královském městě a mnoha poddanských městečkách 

vznikaly pivovary a domy vařící pivo. Na většině významnějších venkovských 

statků a panství stál na počátku novověku jeden i více pivovarů. 

 Podoba a vlastnosti piva prošly dlouhým vývojem a stíţnosti na jeho kvalitu, 

chuť a sílu jsou staré jako jeho prodej sám. Podobné je to i s nostalgií, ţe dříve 

bývalo pivo kvalitnější. Koncentrace a zdokonalování výroby probíhalo na řemeslné 

úrovni od středověku. Pravým průmyslem se stalo pivovarnictví aţ od druhé 

poloviny 19. století. Za oběť mu padlo mnoho regionálních pivovárků, které nebyly 

schopny drţet s velkopivovary krok a přejít na uţívání technologií pomáhajících 

vařit zdravé pivo stálé kvality a chuti. Dalo se to ale povaţovat za ozdravný proces 

a pivo si udrţovalo stále svůj ráz. 

 Jiţ český sládek František Ondřej Poupě na přelomu 18. a 19. století 

vyzdvihoval výhody omezení a koncentrace výroby pod dohledem jedné 

kvalifikované osoby v kvalitně vybaveném pivovaru pro určitou oblast. Zároveň ale 

podotýkal, ţe „čím více rozkazatelů a dohliţitelů sládek má, tím horší pivo 

k obávání jest.“
1
 Dnešní provozy jsou technologicky vskutku skvěle vybaveny 

pro výrobu velkého mnoţství kvalitního piva. Ve věku, kdy ale velké pivovary řídí 

skupina manaţerů, která káţe pivo a pije víno (vinaři se neurazí), stávají se 

nositelem tradice českého pivovarnictví malé regionální pivovary. 

 Cílem této práce je zmapovat v jednom takovém regionu období 300 let 

pivovarnictví (1489 – 1789). Zvolená oblast leţí jihovýchodně od Prahy. Dnes je 

část tohoto území součástí okrajových území hlavního města. Zeměpisně se dá 

                                                 
1
 POUPĚ, František Ondřej. Počátkové základného naučeni o vařeni piva. Olomouc : Antonín 

Alexius Škarnycl, 1801, s. VIII. 
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vymezit jen těţko. Jelikoţ se ale tímto směrem vyskytovaly převáţně pivovary 

fungující v rámci vrchnostenských velkostatků a z měst se vařilo pivo pouze 

v Jílovém u Prahy, Mnichovicích a krátce na přelomu 15. a 16. století v Kostelci 

nad Černými lesy,
2
 soustřeďuje se pozornost na pivovarnictví v reţii 

vrchnostenských statků a velkostatků. Region se proto dá vymezit územním 

rozsahem vybraných statků a panství, na nichţ stály pivovary. V severní části to byl 

celek tří panství, který do třicetileté války vybudoval rod Smiřických. 

V pobělohorských konfiskacích připadl rodu Lichtenštejnů. Jedná se o panství 

Kostelec nad Černými lesy, Škvorec a Uhříněves. Na severu se jejich hranice blíţila 

Labi. Z východu leţely v 18. století mezníky na panství Kostelec nad Černými lesy 

přibliţně v Plaňanech, Svojšicích, Horních Krutech a Stříbrné Skalici.  

Jiţní část regionu je omezena řekami, na jihu Sázavou a na západě Vltavou. 

Rozkládaly se v ní drobnější statky a panství, které procházely sloţitým vývojem 

a často měnily rozsah i majitele. Na východě bylo hranicí území panství Pyšely 

a na západě rozsah panství Dolní Břeţany, které se dostalo na počátku 18. století 

do majetku praţského arcibiskupství. V jejich sousedství to pak byly pivovary 

na statcích a panstvích Průhonice, Petrovice, Dobřejovice, Modletice, Lojovice, 

Stránčice, Štiřín a Velké Popovice. 

Celý region byl výrazně zemědělský. Kromě upadající těţby v dolech 

v Jílovém u Prahy a lesního bohatství černokosteleckého panství nenabízel ţádné 

specifické exportní produkty. Leţel ale v sousedství praţských měst a vedla jím 

hustá síť frekventovaných cest a silnic, zvláště v severní části. Směřovaly 

ke střediskovým královským městům, Českému Brodu a Kouřimi a dále na východ. 

Z hlediska dostupnosti informací a pramenů, kvůli jazykovým bariérám 

a odlišnostem hospodářského a společenského ţivota se jedná dosud o málo známé 

a zpracované období. Omezení tématu na popsání fungování pivovarů v rámci 

vrchnostenských velkostatků umoţňuje celou problematiku uchopit kompaktněji 

a vysvětlit faktory, které toto odvětví pivovarnictví ovlivňovaly. Zároveň lépe 

vystanou rozdílné základy a mechanismy, kterými se lišilo od městského 

pivovarnictví a které se v některých populárně syntetických pojednáních stírají. 

Z tohoto důvodu je práce rozdělena do dvou částí. Oddíl 2. Pivovarnictví 

na vrchnostenském velkostatku je obecným teoreticko-metodologickým průvodcem 

                                                 
2
 Do regionu by díky jeho vymezení níţe patřily i pivo vařící města Kouřim a před třicetiletou 

válkou městečko Plaňany. 
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vymezujícím problematiku přístupu k bádání o regionální podobě tohoto podnikání. 

Jeho úkolem je seznámit čtenáře se základními pojmy, vztahy, událostmi 

a mechanismy ovlivňujícími vrchnostenské pivovarnictví. Cílem je minimalizovat 

jistá mechanická chápání a vysvětlování určitých faktů vytrţených z kontextu 

a umoţnit jejich komplexnější interpretaci. Zároveň jsou v něm představovány 

důleţité dosud neznámé nebo jen omezeně vyuţívané prameny nadregionální 

povahy. Jelikoţ značná část práce vychází z německy psaných dokumentů, 

poskytuje text i základní překlady pojmů vyskytujících se v agendách dotýkajících 

se vrchnostenského pivovarnictví uváděné v závorkách a shrnuté na samotném 

závěru této práce v malém německo-českém slovníčku (6. 3.). Rozebírány jsou 

i jednotlivé typy pramenů z provenience velkostatků a moţnosti jejich vyuţití. 

Celý oddíl se rozpadá celkem do 5 kapitol popisujících různé aspekty 

vrchnostenského pivovarnictví. V kapitole 2. 1. Pivo a vrchnost je objasněn vývoj 

vztahu vrchností k podnikání v rámci šlechtického reţijního velkostatku a účelu 

pivovarské výroby ve vlastní reţii. Popsáno je její profilování vůči monopolu měst 

a utváření prostředí a základních vztahů mezi vrchností jako výrobcem 

a distributorem a poddanými jako pracovními silami a spotřebiteli (námezdní práce, 

robota, propinační právo, nucený odběr). 

Kapitola 2. 2. Vrchnostenské pivo a stát se věnuje vývoji zatíţení 

vrchnostenského pivovarnictví daněmi, způsobům zdanění, typům odvodů, jejich 

názvům a dopadům na rentabilitu. Představuje některé statistické fiskální přehledy 

z 18. století, které zachycují výkonnosti jednotlivých pivovarů v Čechách. Zároveň 

ukazuje, jak se promítaly regulativní zásahy státu do hospodaření pivovarů. 

 Skupina posledních tří kapitol oddílu popisuje mechanismy fungování 

pivovarů v rámci vrchnostenských velkostatků. Nejdříve jsou uvedeny způsoby 

a organizace obstarávání surovin z rostlinné výroby a alternativních zdrojů 

velkostatků a přechod od uţívání pšenice k ječmeni (kapitola 2. 3. 1.). Na ni 

navazuje kapitola zabývající se podobou a fungováním pivovaru v řemeslné éře 

výroby piva, odlišností uspořádání pivovarnictví ve městech a výhodami podniků 

v reţii vrchnostenských velkostatků. Podrobně je zde popsán průběh a úskalí 

výroby sladu a piva v době ručních pivovarů (kapitola 2. 3. 2.). Poslední kapitola se 

věnuje formám uţitku z pivovarnictví pro vrchnostenské hospodářství a drţitele 

pivovarů. Uvádí moţnosti odbývání piva na panství i mimo jeho hranice 
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a ve městech. Kromě forem prodeje piva pojednává i o naturálním přínosu 

pivovarnictví pro hospodaření velkostatků (deputáty, naturální platy, zuţitkování 

vedlejších produktů). 

 Poznatky a pojmy obsaţené v prvním oddílu mají odlehčit regionálnímu 

jádru práce, aby v něm nemusely být podrobně vysvětlovány. Zároveň ukazují 

i oblasti, kterými se bude zabývat chronologické vyprávění oddílu 3. Pivovarnictví 

na velkostatcích jihovýchodně od Prahy. Dělení kapitol respektuje základní 

mezníky načrtnuté v předchozí části. Je to pobělohorská konfiskace a fiskální 

prameny 18. století z let 1702, 1756 a 1786. Uvnitř kapitol je potom patrné 

rozdělení na severní celek panství se společným majitelem a jiţní oblast drobnějších 

drţitelů. Pro léta 1702 – 1756 přerůstá do dvou samostatných kapitol. Severní 

panství díky nejširší pramenné základně tvoří páteř celého vyprávění. 

 Cílem práce je vyhodnotit jaké události zemského i regionálního charakteru 

ovlivnily výkony a podobu pivovarské výroby na velkostatcích jihovýchodně 

od Prahy, jaká byla rentabilita a odbytové moţnosti jednotlivých pivovarů a jak se 

v čase proměňovaly. Z tohoto hlediska je důleţité i ovlivnění blízkostí Prahy. 

Mikrohistorickým přístupem se potom bude snaţit ukázat tvář kaţdodenního ţivota 

a fungování pivovarů a hostinců. 

 V úvodu je ještě nutno vyjádřit se k některým metodologickým problémům 

a podobě práce. Nejdříve k otázce metrologie. V mírách panovala v Čechách aţ 

do 19. století velká nejednotnost. Přes mnohé snahy zemských sněmů a zvláště 

panovníků o jejich sjednocení vládly na jednotlivých statcích různé poměry. Krom 

krajských zvyklostí a v případě dutých měr na pivo snahy ošidit stát na nápojových 

daních se sudy lišily i kvůli výrobním vadám. Jelikoţ sesycháním a smolením 

ztrácely objem, dělaly se někdy o něco větší. V případě pivních sudů vedle 

samotného nápoje zabíraly prostor i pivovarské kvasnice.
3
  

Pro potřeby této práce postačí nastínění změny dutých měr piva a obilí 

a také vah, které zasahují region a časové rozmezí tématu. Roku 1614 byla 

uposlechnuta rozhodnutí zemského sněmu a od počátku následujícího roku došlo 

k sjednocení míry na středočeských panstvích Smiřických dle Starého Města.
4
 

                                                 
3
 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 476. 
4
 PEŠÁK, Václav. Panství rodu Smiřických v letech 1609 – 1618 : Hospodářská skladba českého 

velkostatku začátkem XVII. století. In Sborník archivu ministerstva vnitra v Praze. Praha : 

Ministerstvo vnitra, 1940, s. 96; SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách 
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V sypkých mírách pro obilí byl uţíván praţský korec (Strich), který obsahoval 

4 věrtele a kaţdý věrtel měl 4 mírky (měřičky). Rozlišoval se korec míry sháněné, 

který byl měřen dle okraje nádoby, proto se mu říkalo také korec míry rovné. Korec 

míry vrchovaté, zvané téţ navršená, byl větší aţ o osminu, kterou představovala 

surovina nasypaná nad okrajem nádoby. Praţská míra byla sháněná.
5
 

Tekutiny se měřily v sudech, vědrech, pintách a ţejdlících, 

které představovaly do roku 1765 hlavní měrné jednotky. Jeden staročeský pivní 

sud byl většinou čtyřvěderní (Viertel). Velikost věder se co do počtu pint v různých 

publikacích liší. Od poloviny 17. století do roku 1765, kdy byla zavedena 

v Čechách dolnorakouská soustava, se můţeme dočíst o vědrech o 30,
6
 32 i 34

7
 

pintách. V prostudovaných pramenech velkostatků jihovýchodně od Prahy se 

podařilo potvrdit objem vědra v době Karla VI. (1711 – 1740), které drţelo 34 pint. 

Čtyřvěderní sud pak obsahoval dohromady 136 pint, 2 pinty činily holbu (Halb).
8
 

V půlročním termínu od 1. července 1757 jiţ kostelecký důchodní úředník počítal 

s vědrem, které drţí 30 pint piva.
9
 Pro jiná časová období se důkazy o vztahu 

drobnějších jednotek k vědrům a sudům nepodařilo objevit. Úředníci uváděli objem 

piva pouze ve zlomcích sudů nebo věder. 

Změna jednotek se v hospodářských písemnostech projevila aţ s přechodem 

na dolnorakouskou (vídeňskou) soustavu. Jedno vědro (Eimer) mělo 40 vídeňských 

mázů (Maß) piva. K nim se však připočítávalo 2 1/2 mázu na kvasnice a kvůli 

                                                                                                                                         
a vahách. Praha : Nákladem České akademie věd a umění, 1923, s. 404 – 405; HOFMAN, Gustav. 

Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha : Státní 

oblastní archiv v Plzni a Muzeum Šumavy v Sušici, 1984, s. 17. 
5
 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 403 – 406, 408 – 410, 413 – 416;HOFMAN, Gustav. Metrologická 

příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha : Státní oblastní archiv 

v Plzni a Muzeum Šumavy v Sušici, 1984, s. 16 – 20. 
6
 BURDOVÁ, Eva, et al. Tereziánský katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa 

ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 12. 
7
 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 414, 449, 466 – 467; HOFMAN, Gustav. Metrologická příručka 

pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha : Státní oblastní archiv v Plzni 

a Muzeum Šumavy v Sušici, 1984, s. 20. 
8
 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Zpráva kníţecí komise 

o stavu panství ve středních Čechách a návrhy na zlepšení hospodaření, 1724, německy; SOA Praha, 

Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro Anno 1735,1736, 

německy; SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 154, karton č. 2, Hospodářská 

instrukce z 20. března 1735, německy. 
9
 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 436, karton č. 30, Soupis příjmů a vydání 

od 1. července do konce roku 1757, německy. Důchodní úředník poznamenal, ţe v cenové hladině 

10 zl. za sud piva se prodala 3 vědra 12 pint s příjmem 8 zl. 30 kr. Rovnice pro výpočet počtu pint 

v čtyřvěderním sudu » (3·p+12)/4·p·10 = 8,5»p = 30. 
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sesychání nádob ještě dalších 2 1/2 mázu objemu.
10

 Odtud se můţeme dopočíst 

180 mázů, které mohly být uváděny u vídeňského čtyřvěderního sudu. 

Ve skutečnosti ale nesměl být naplněn více neţ 160 mázy piva a takto s ním bylo 

v účetních knihách i nakládáno. Pivní sud se rovnal 160 mázům, 

které představovaly 640 vídeňských ţejdlíků piva (Seidel). V přepočtu na metrickou 

soustavu měl 226,356 litrů. V souvislosti s dolnorakouskou mírou bylo také 

zmiňováno, ţe tento sud má 170 pint.
11

 Nejednalo se však o pinty staročeské ale 

o mázy, které byly v čtyřvěderním sudu počítány včetně 2 1/2 mázu kvasnic 

na vědro. V přepočtech na českou míru je mezi pintou a mázem uváděn vztah 

20 ku 27 (1000 pint se rovná 1350 mázům). Jenda pinta se rovnala asi 1,91 litru.  

August Sedláček operuje s českým vědrem o 32 pintách
.12

 Při srovnání 

s 30 pintami na vědro v Kostelci je moţné, ţe sud o 32 pintách je počítán včetně 

2 pint na kvasnice obdobně jako v případě vídeňské míry.
13

 Královský výnos 

o dodrţování míry sudů 128 pint z roku 1750, o kterém se zmiňuje Josef Miškovský 

ve svém Českobrodském pivovarnictví,
14

 stejně jako články týkající se vídeňské 

míry v zákonech upravujících nápojovou daň v letech 1775 a 1805 jsou tak asi 

uvedeny v této plné míře i s kvasnicemi.
15

  

Kvůli potíţím s přesným identifikováním a přepočítáním do metrického 

systému jsou veškeré duté míry uváděny v textu pouze v původních jednotkách. 

Srovnávání výroby piva v kapitole 3. 3. 2., Tabulce číslo XXII s vyčíslením změn 

průměrné roční výroby mezi lety 1702, 1749 a 1756 jsou jen orientační. Přepočet 

na setiny procent nezohledňuje moţné změny velikosti dutých měr během této 

doby. Nehledě na omezenou spolehlivost údajů přiznávaných vrchnostmi někdy aţ 

z třicátých let 18. století, kdy se středočeská lichtenštejnská a arcibiskupská panství 

snaţila kontrolovat a dodrţovat míru 34 pint v jednověderním sudu, přičemţ 

                                                 
10

 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 476. 
11

 NA, ČG – Dietale, inv.-č. 329, sign. 6/22, karton č. 534, Český překlad patentu Františka II. 

z 3. května 1805, česky. 
12

 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 466 – 467. 
13

 Viz výše. 
14

 MIŠKOVSKÝ, Josef. Českobrodské pivovarství. Český Brod : Nákladem knihkupectví Boţetěcha 

Miškovského, 1914, s. 86. 
15

 NA, ČG – Dietale, inv.-č. 329, sign. 6/22, karton č. 534, Český překlad patentu Františka II. 

z 3. května 1805, česky. 
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objevovala stále některé nadměrečné.
16

 Přepočet staročeských měr 

na dolnorakouské pak vykazuje obdobné obtíţe. Zvláště při srovnání výroby let 

1749 a 1756 se soupisy desetileté výroby let 1776 – 1785 (Tabulka číslo XXXI). 

V dutých mírách obilí byla od roku 1765 zavedena vídeňská měřice 

(Metzen), která drţela 8 osminek (Achtelmetze), jeţ měly po dvou mázlících (velká 

mírka). Poměr mezi korcem a měřicí byl 657 ku 1000. Vídeňská měřice drţela 

61,487 litrů, český korec přibliţně 93,59 litrů.
17

 

Váha se měřila do zavedení metrické soustavy na centnéře či centy (Zentner) 

a libry (Pfund). Český centnéř měl 120 českých liber (česká libra = 514,35 gramů). 

Při přechodu na dolnorakouskou míru měl jeden cent 100 vídeňských liber 

(vídeňská libra = 560,012 gramů). Poměr mezi českou a vídeňskou librou byl 

871 ku 800. Váţila se především smůla na sudy a postupně se přešlo od dutých měr 

k váţení i u chmele.
18

 

Další poznámka se týká vyznačování určitých slov kurzívou. Jedná se 

o provázání důleţitých pojmů s jejich vysvětlováním a německým překladem 

uváděným v prvním oddílu, například částí budov a vybavení pivovaru, funkcí 

spojených s pivovarnictvím a správou panství, typy sladu a obilí, druhy daní, 

zákony a podobně. Vyznačovány naopak nejsou měrné jednotky (sudy, vědra, korce 

atd.) a obecná slova jako pivo, pivovar, slad, ječmen, pšenice a podstatná jména 

činností i jejich slovesné verze (sladování, kvašení, vystavování piva apod.) 

Kurzívou jsou v textu označeny téţ odkazy na grafy a tabulky uţité v textu. 

Nesou římské číslování a jsou citovány způsobem Tabulka číslo I, Graf číslo I. 

Seznam grafů a tabulek s odkazy na stránky je v na konci práce (6. 2.). Většinou 

jsou umístěny hned v blízkosti textu, který s nimi pracuje. 

  

                                                 
16

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Zpráva kníţecí komise 

o stavu panství ve středních Čechách a návrhy na zlepšení hospodaření, 1724, německy; SOA Praha, 

Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro Anno 1735,1736, 

německy; SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 154, karton č. 2, Hospodářská 

instrukce z 20. března 1735, německy. 
17

 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 456 – 457, 466 – 467; HOFMAN, Gustav. Metrologická příručka 

pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha : Státní oblastní archiv v Plzni 

a Muzeum Šumavy v Sušici, 1984, s. 33. 
18

 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 456 – 457, 466 – 467; HOFMAN, Gustav. Metrologická příručka 

pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha : Státní oblastní archiv v Plzni 

a Muzeum Šumavy v Sušici, 1984, s. 28, 33. 
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Ediční poznámka: 

 

 Při edici a transkripci citovaných textů jsem postupoval podle pravidel 

obsaţených v knize Ediční teorie a metodika: ŠŤOVÍČEK, Ivan. Ediční teorie 

a metodika. Praha, 2008. s 228. Do hranatých závorek jsem doplňoval chybějící 

písmena a části zkrácených slov. Vynechanou část textu jsem značil třemi tečkami 

v hranaté závorce. V kulatých závorkách jsou vysvětlovány některé archaismy a 

termíny přímo v citovaných pasáţích nebo jsou uváděny jejich synonyma.  

U vlastních jmen i v němčině zkomolených příjmení jsem pouţíval pokud 

moţno současnou českou podobu (např. Sigismund Worzischekh → Zikmund 

Voříšek, Georg → Jiří, Anton → Antonín, Franz → František apod.). Místní názvy 

v citovaných pasáţích jsou ponechány v původní podobě (např. Svrabov → dnešní 

Svatbov, Střebovle → Třebovle). Na některá slova přejatá z latiny a němčiny jsem 

vyuţil metody transliterace (např. conseq[enty], coffent). 

 Při transkripci německých pojmů jsem se řídil současnou podobou slov 

a uváděl jejich sloţeniny, i kdyţ se často objevovaly zvlášť (Rent Amt, Bier Drab, 

Trank Steuer). Časté byly přechody přehlásek (Bräuer → Brauer, Verläger → 

Verleger, Pöch → Pech, Gärm → Germ, Bünder → Bider, Tönne → Tenne apod.), 

dále přechody hlásek (Brewhaus/Bräwhaus → Brauhaus, Brewer/Bräwer → Brauer, 

Castenamt → Kastenamt, Clafter → Klafter, Gebrew/Gebräw → Gebräu atd.). 

 Uţitečnou pomůckou při překladech německých archaismů z pivovarské 

terminologie do češtiny byl specializovaný německo-český slovník: ŠPATNÝ, 

František. Deutsch-böhmisches Wörterbuch für Wirtschaftsbeamte, Thierärzte, 

Technologen, Forst- und Weidmänner, Land- und Teichwirthe, Gärtner, Bau-, 

Mauerer- und Zimmermeister, Mühlbauer, Müller und Bräuer, mit gehöriger 

Berücksichtigung der hierauf Bezug nehmenden : Hilfswissenschaften und 

Gewerbe. Praha : K.k. Hofbuchdruckerei v Gottlieb Hasse Soehne, 1851. 492 s. 
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2. Pivovarnictví na vrchnostenském velkostatku 

 

2. 1. Vrchnost a pivo 

 

 Do poloviny 15. století vařila v Čechách niţší i vyšší šlechta pivo na svých 

sídlech jen pro vlastní potřebu, stejně jako to v domácnostech činili i ostatní 

svobodní obyvatelé království. Stále přetrvávala samozásobitelská funkce 

šlechtických hospodářství.
19

 Po husitských válkách si královská města i nadále 

udrţovala monopol ve výrobě piva na prodej a svá hospodářská práva chránila 

mílovým právem. Vytvářela své regionální trhy, z kterých čerpala suroviny 

pro městskou řemeslnou a pivovarskou výrobu a na které dodávala vlastní hotové 

produkty. Z toho měšťanům plynuly nemalé zisky.
20

 

 Šlechtické hospodářství mělo naopak hlavní peněţní příjem ze stálých 

a proměnných platů, které byli na základě zákupního práva povinni odvádět usedlí 

hospodáři na pozemcích v drţení vrchnosti. Dalším příjmem šlechty bylo 

válečnické podnikání, které však v druhé polovině 15. století postupně doznívalo 

a místy se přeměňovalo v méně počestné způsoby loupeţnictví. V této době také 

značně oslabovala měna, jejíţ hodnota a podíl stříbra v ní klesaly. Sniţovaly se tím 

šlechtě reálné příjmy z platů v hotových penězích.
21

 

 To se ale dostávalo do rozporu se vzrůstající potřebou finanční hotovosti, 

která byla potřeba k provozování oţivlého zájmu o rytířskou kulturu. Jak píše Josef 

Macek, „páni i rytíři se snaţili dohnat, co se zameškalo v letech husitské revoluce 

a v období válek a nepokojů.“
22

 K rytířským ctnostem ale nepatřila schopnost 

podnikání a porozumění úvěru, coţ při postupném zadluţování u královských měst 

vedlo k místním konfliktům. Města vyuţívala finančních potřeb šlechty 

k rozšiřování svých pozemkových a hospodářských zázemí. Odkupovala 

                                                 
19

 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích : 1. a 2. díl. Praha : Academia, 2001, s. 68. 
20

 Tamtéţ, s. 91 – 92. Mílové právo – právo zakazující vyrábět a prodávat určité řemeslné výrobky 

v okruhu jedné míle od města. 
21

 ČORNEJ, Petr, BÁRTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VI. 1437 – 1526. 

Praha : Paseka, 2007, s. 491 – 498. O zhoršování mince a sniţování příjmů šlechty IN: MACEK, 

Josef. Jagellonský věk v českých zemích : 1. a 2. díl. Praha : Academia, 2001, s. 160 – 162, 422. 

K vývoji měny v českých zemích: VOREL, Petr. Od praţského groše ke koruně české : průvodce 

dějinami peněz v českých zemích. Praha : Havran, 2004. 
22

 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích : 1. a 2. díl. Praha : Academia, 2001, s. 422. 
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hospodářské dvory a stávala se věřiteli rytířů, kteří zase poskytovali půjčky panstvu 

k rozšiřování rodové pozemkové drţby.
23

 

 Příslušníci šlechty se také ve zvýšené míře vyvazovali z manských vztahů 

k panovníkovi (panský a rytířský stav se uzavíraly),
24

 získávali panství do přímé 

drţby
25

 a postupně si začali uvědomovat nutnost hledat příjmy ve vlastním 

hospodaření. Zpočátku se inspirovali u královských měst. Právě jagellonská doba 

(1471 – 1526) oslabené královské moci byla tavícím kotlem, kde se ze střetu měst 

a šlechty zrodilo nejen uspořádání trojího stavu: panského, rytířského a městského, 

ale i emancipační snaha šlechty v podnikání, která se za panování Ferdinanda I. 

Habsburského transformovala do hospodaření v rámci takzvaného šlechtického 

reţijního velkostatku.
26

 

 V pivovarském podnikání šlechticů patřila Jagellonská doba převáţně 

poddanským městům a městečkům, které vrchnosti zakládaly skrze královská 

privilegia, která si vyslouţily nebo vymohly u krále Vladislava Jagellonského a jeho 

syna. Po vzoru královských měst tak zajišťovaly právo várečné
27

 pro své poddané, 

kteří pivo vařili a prodávali na okolní dvory a do poddanských vesnic své vrchnosti, 

z kterých čerpali suroviny. Vrchnost zatíţila toto pivo poplatky, které poddaní 

měšťané odváděli v penězích. Poddanská města a městečka vytvářela ve spojení 

s okolním feudální rentou zatíţeným hospodářstvím oblastní trhy,
28

 

                                                 
23

 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích : 1. a 2. díl. Praha : Academia, 2001,  

s. 416 – 445. Z novějších prací: MAŤA, Petr. Svět české aristokracie : 1500 – 1700. Praha : Lidové 

noviny, 2004. 
24

 ČORNEJ, Petr, BÁRTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VI. 1437 – 1526. 

Praha : Paseka, 2007, s. 545. Vývoj stavovské struktury společnosti v Čechách IN: VOREL, Petr. 

Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VII. 1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005, s. 88 – 110. 
25

 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích : 1. a 2. díl. Praha : Academia, 2001,  

s. 416 – 419. 
26

 ČORNEJ, Petr, BÁRTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VI. 1437 – 1526. 

Praha : Paseka, 2007, s. 498. Hospodářství královských a poddanských městeček a vznik 

šlechtického reţijního velkostatku IN: VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VII. 

1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005, s. 214 – 229. Charakteristika typů velkostatků IN: ČECHURA, 

Jaroslav. Dominium Smiřických – protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských 

Čech. In Český časopis historický. Praha : Historický ústav ČSAV, 1992, s. 511 – 515. 
27

 Rozdíly práva várečného královských a poddanských měst IN: MANDL, Vladimír. Právovárečná 

měšťanstva v Čechách. Praha : Orbis, 1933, s. 5 – 13. Právo várečné automaticky náleţelo všem 

residentům (myšleno osobám náleţejícím k městské obci) královského města (Václav IV. 

v privilegiu z roku 1383) a jeho zdrojem bylo drţení tohoto statutu. Aţ časem se omezovalo na uţší 

okruh právovárečníků v drţení právovárečného domu. Residenti poddanských měst a městeček 

nabývali právovárečného práva pouze obdrţením privilegia. Právo várečné jednotlivce zanikalo 

v případě, ţe jej dlouhodobě neuţíval. 
28

 VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VII. 1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005,  

s. 216 – 217. 
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z kterých vrchnost těţila formou renty hotové peníze.
29

 Šlechta svým jednáním ale 

často narušovala mílové právo a zakazovala svým poddaným odebírat pivo 

královských měst, kterým byly trnem v oku také pivovárky u tvrzí a dvorů vařící 

pivo na prodej. Proto hospodářská práva a zvláště pivovarnictví byly jedním 

z předmětů sporu mezi šlechtou a královskými městy.
30

 

 Smíru bylo dosaţeno aţ Svatováclavskou smlouvou roku 1517, 

která zajistila základní uspořádání vztahů mezi vrcholy stavovského trojúhelníku 

předbělohorské doby. Práva vařit pivo se týkal článek 26.
31

 Konečné rozhodnutí 

ve sporu v něm bylo odloţeno o šest let. Mílové právo královských měst a vaření 

piva na prodej v jeho rozsahu byly prozatímně řešeny pouze odvoláním na výnos 

krále Jiřího z Poděbrad, který zapovídal tuto činnost svobodným sedlákům a obcím. 

Jelikoţ ke konečnému rozhodnutí nikdy nedošlo, šlechta si svobodu vaření piva 

na prodej udrţela k velké nelibosti měst.
32

 

 V následujících desetiletích se ve větší míře rozmohlo zakládání malých 

pivovárků u rytířských a panských tvrzí a dvorů, které vařily pivo na prodej. 

Vrchnosti téţ někdy přebíraly právovárečná práva a odkupovaly
33

 pivovárky svých 

poddanských měst a městeček do vlastní reţie nebo se o to alespoň snaţily 

a omezovaly jejich odbytové moţnosti na území samotného městečka.
34

  

O tom jak takové pivovarské podnikání v polovině 16. století vypadalo, 

ilustrují dva úryvky z Rozmlouvání člověka stavem rytířského s pánem Jeho Milosti 

o hospodářství a důchodech pivovarských
35

 z roku 1554: „I tak, pane, poddaní moji 

                                                 
29
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 VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VII. 1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005,  
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31

JIREČEK, Josef, JIREČEK, Hermenegild. Zřízení zemská Království českého XVI. věku. Praha : 

Nákladem spolku českých právníků VŠEHRD, 1882, s. 102. 
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nikam vézti pšenice nesmějí, neţ ke mně. Piva jiného bráti nesmějí neţ ode mne; 

a kdo by pšenici do města vezl, a pivo tam bral, hned mi musí kopu grošů dáti. A při 

tom od nich pšenici beru, zač stojí, po 16 a 17 groších českých (za strych) nejdráţe 

a pivo vystavuji po 35 groších (za věrtel) obyčejně. Tolikéţ drva pivovarská 

a hvozdová nestojí mne mnoho, neb mi je lidé moji z okolních vesnic v mých lesích 

v rovenství dělají a potomně robotou odvézsti musejí.“ 

 O vztahu podnikatele ke konzumentovi podává následující sdělení: „Musí 

chlap píti všecko napořád, zdař se neb nezdař, a zouplna zaplatiti jako za nejlepší. 

Ano tak znamenitý, jako jsem dříve pověděl, jako z polovice panství svého, a zvlášť 

kdyţ druhý pivovár vystavěti dám, větší uţitek budu moci ještě poznati.“ 

 Tomuto stavu, kdy si vrchnosti z řad šlechticů mohly dovolit expandovat 

i s méně kvalitním pivem, prospěly události roku 1547, kdy se zemské stavy 

rozhodly postavit své zákony nad královu vůli. Odmítly poskytnout zemskou 

hotovost pro potřeby šmalkaldské války mimo území království a připravovaly se 

na případné vystoupení proti králi a ochranu stavovských svobod. Po vítězství 

Ferdinanda u Mühlberku se však zalekly králova hněvu a přijaly usmíření 

a omluvné pokoření se královské moci. Panští a rytířští stavové pak přijali nabídku 

na mírné potrestání odpůrců z vlastních řad a vydali města napospas královskému 

trestu. Následné konfiskace pozemkového a hospodářského zázemí královskou 

komorou a odebrání četných privilegií, zlomily hospodářskou sílu královských 

měst, kromě králi věrných Plzně, Českých Budějovic a Ústí nad Labem.  

Privilegia a malá část majetků byly sice postupně vráceny a města později 

opět rozšířila své hospodářské zázemí, nikdy jiţ ale nedosáhla výsadního postavení 

a byla podrobena královské moci. Z jejich trestů těţila královská komora a v nemalé 

míře panské rody.
36

 Rozprodej konfiskovaného majetku královskou komorou vedl 

v druhé polovině 16. století k vytváření a scelování rozsáhlých dominií, 

které podpořil i úpadek některých menších rytířských a vladyckých rodů, 

jejichţ statky panstvo vykupovalo, nebo mu propadaly v dluhu. Mnoho rytířských 

pivovárků v průběhu 16. století zaniklo. 

Nově vznikající reţijní šlechtické velkostatky tvořily vynikající zázemí 

pro pivovarskou velkovýrobu.
37

 Poskytovaly vlastní levné suroviny a zvláště 
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u panství situovaných u měst a na frekventovaných cestách nacházely dobrá 

odbytiště nejen u poddaných vrchnosti. Vzrůstající konkurence a investice 

do rozšiřování a zlepšování organizace výroby vedly i k vzrůstu kvality piva. 

Málokterý pivovar ale přesahoval lokální význam a většina pivovarské výroby 

směřovala na regionální trh. Dovozu piva na větší vzdálenosti často kladly překáţky 

nejrůznější cla a poplatky a i královská města omezovala vstup cizího piva na svůj 

trh. 

Rozvoj ochranářského přístupu a uzavírání regionálních trhů dotvářely 

v druhé polovině 16. století i takzvané propinační právo (ius propinandi). Jednalo 

se o výsadní právo vaření a výčepu piva i jiných nápojů vázané k určitému místu, 

které si zakládali drţitelé pivovarů na svých majetcích, dvorech, gruntech 

a poddanských vesnicích.
38

 Vyvíjelo se historickou tradicí, kdy se pivo určité 

vrchnosti nebo z určitého pivovaru v místě od pradávna šenkovalo nebo měla ta 

která vrchnost výsadní právo zakládat výčepy piva a hostince na základě starého 

privilegia. V 16. století existovala i řada svobodných šenků a vrchnosti zakládaly 

na svých gruntech své vlastní výsadní hostince. Jelikoţ ale obecné a nenaplněné 

obsahy privilegií obsahovaly jen potencionální nárok (ius speciale) a šenky vzniklé 

právem vrchnosti by visely v právním vakuu, poznamenávala se práva výčepu 

v zemských deskách, stejně jako kterékoliv jiné majetky (vlastnické právo – ius 

posses) vrchností, svobodných obyvatel a měst jako právnických osob. Propinační 

právo tedy patřilo k právu obecnému (ius commune), jehoţ právní síla se zakládala 

na zápisu v zemských deskách, roku 1541 vyhořelých a zpětně částečně doplněných. 

Důkazní váhu měly i zápisy v krajských knihách, listinách a urbářích. Právě 

v těchto zápisech se objevují první zmínky o šlechtických pivovarech a krčmách.
39

 

                                                 
38
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Snaha maximalizovat pivovarské zisky vedla k zavedení nuceného odběru 

piva
40

 vlastními poddanými, který kontrolovali vrchnostenští úředníci vázaní 

sluţební přísahou ke svému pánovi. Poddanské šenky a výsadní hostince musely 

čepovat výhradně vrchnostenské pivo a jakýkoli cizí nápoj byl konfiskován. 

Přísnému zraku úředníků neunikaly ani kroky poddaných mířících do svobodných 

výčepů s cizím pivem či hostinců jiné vrchnosti. Největší intenzity dosáhly kontroly 

prosazování nuceného odběru a propinačního práva aţ od druhé poloviny 

17. století, kdy byly české země zpustošeny a vylidněny třicetiletou válkou 

a postihovány dopady válečných konfliktů 18. století. Ve spojitosti s vyšší mírou 

znevolnění obyvatelstva a nedostatkem pracovních sil povinovaných v případě 

poddaných zvýšenou robotní povinností, hovoří se v této souvislosti o takzvaném 

šlechtickém robotním velkostatku.
41

 

Poráţka a potrestání českých stavů po neúspěšném odboji vedly na počátku 

dvacátých let 17. století i v letech následujících k velkým majetkovým, 

společenským a státoprávním změnám. Vítězná habsburská strana konfiskovala 

rozsáhlé majetky potrestaných či do exilu uprchnuvších vzbouřenců a jejich 

podporovatelů. Ferdinand II. odměňoval své spojence rozdáváním a rozprodáváním 

konfiskátů a značná část pozemkové drţby se dostala ke královské straně loajálním 

šlechticům nebo podnikavým oportunistům z řad převáţně panského stavu.
42

  

Moc zemských stavů byla omezena. Vliv téměř naprosto ztratila královská 

města a upadal i rytířský stav. Nově se prosadil jako první duchovní stav. Za ním 

následovalo panstvo, které z části s tímto stavem skrze zastávání církevních postů 

splývalo. Oběma skupinám byla společná vazba ke královskému dvoru. Nová 

podoba společenského a státoprávního uspořádání byla vyhlášena takzvaným 
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40

 Viz kapitola 3. 2. Léta války, chudoby a obnovy (1618 – 1702) a spor o šenk piva ve Třebovli. 

Dopady nuceného odběru a odbytové moţnostech velkostatků: VOREL, Petr. Velké dějiny zemí 

Koruny české : Svazek VII. 1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005, s. 224 – 226. O nuceném odběru piva 

téţ Greiesperkovy řády o pivovarnictví z roku 1588 IN: ZÍBRT, Čeněk. Z dějin piva a pivovarnictví 

v zemích českých. Praha : Nákladem redakce Kvasu, 1894, s. 102.  
41

 VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VII. 1526 – 1618. Praha : Paseka, 2005,  

s. 220. 
42

 ČORNEJOVÁ, Ivana, et al. Velké dějiny zemí Koruny české : Svazek VIII. 1618 – 1683. Praha : 

Paseka, 2008, s. 84 – 89. Postup a rozsah konfiskací podrobně popsán ve dvou svazcích IN: BÍLEK, 

Tomáš Václav. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha : Nákladem Musea království 

českého, 1882. BÍLEK, Tomáš Václav. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha : Nákladem 

Musea království českého, 1883. 



 

21 

obnoveným zřízením zemským v roce 1627. To novým obměněným českým 

stavům neupíralo suverenitu, omezovalo ji však vzhledem k panovnické moci.
43

 

Změna majitelů panství neměla ale na vrchnostenské pivovarnictví takový 

vliv jako škody způsobené prvními lety války a téţ zhoršování měny
44

 a narůstající 

inflace (vzrůst cen obilí a dalších surovin a jejich nedostatek). Téměř na kolena jej 

pak srazila válečná běsnění a epidemie ve třicátých a čtyřicátých letech. Vypálené 

a poškozené pivovary, popluţní dvory a rozvrat vrchnostenské správy znamenaly 

potíţ. Mohly však být v relativně krátké době opraveny a správa obnovena. 

Mnohem větším problémem byl rozvrat zemědělského hospodářství a nedostatku 

pracovních sil, který by vytvářel suroviny pro pivovarskou výrobu, o chybějících 

konzumentech ani nemluvě.
45

 

Těţší následky ovšem neslo pivovarství městské, které se potýkalo s vyššími 

cenami surovin a práce. Ceny hlavní pivovarské suroviny pšenice sice po třicetileté 

válce v důsledku cenové krize klesaly, sniţovala se ale i cena piva a tenčily 

pivovarské zisky. Dle Eduarda Maura
46

 se proto městské pivovarnictví snaţilo 

konkurovat výrobou kvalitnějšího piva z ječných sladů, kterých se uţívalo v sypání 

na várku dvojnásobné mnoţství. Stejnou cestu zvolily i velkostatky, a tak v druhé 

polovině 17. století začíná docházet k postupnému přechodu z pšeničného, bílého 

piva, na výrobu ječného, takzvaného starého či hořkého piva, které nabízelo 

za vyšší ceny kvalitnější a trvanlivější nápoj. Podle úrody, ceny obilí a poptávky 

po pivu se slady také ve várkách kombinovaly. Důchody z pivovaru proto rostly 

i při sníţeném odbytu a výroba byla schopná pokrýt i rozsáhlá panství, která byla 

v předbělohorské době místy dozásobována městskou produkcí.  

Pivovarnictví v královských městech nebylo ale schopno v konkurenci 

velkostatků obstát a uzavíralo se v hranicích vlastních majetků. Konkrétní příčiny je 

třeba hledat v organizaci výroby a vyšších cenách nákladů (přetrvávání 
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sladovnických cechů, vyšší ceny surovin a práce v městech), v pobělohorských 

konfiskacích a dominantnímu vlivu panstva na tvorbě zemských hospodářských 

nařízení. 

Městské pivovarnictví bylo navíc nepoměrně více zdaněno, coţ postihlo 

v rustikálním katastru v polovině 18. století i pivo poddanských měst a městeček. 

Ta se mohla navíc stát rukojmím své vrchnosti, od které byla nucena odebírat 

suroviny a která měla zájem přebírat městské pivovary do své vlastní reţie.
47

 Podíl 

městského (nedominikálního) pivovarnictví tak v 18. století neustále klesal a v jeho 

druhé polovině tvořil podle odhadů jen necelou třetinu.
48

 Pro velkostatky 

nepředstavovalo velkou konkurenci, i kdyţ pronikání panského piva 

do právovárečných měst byly neustále kladeny překáţky i díky platnosti 

propinačního práva pro právovárečná měšťanstva.
49

 

Nicméně vývoj hospodářského prostředí a technologií v pivovarnictví 

v 18. století stagnoval. Počátky změn nastaly aţ k jeho konci a v první polovině 

19. století. Byly spojeny s průběhem hlubších společenských změn, růstu 

vzdělanosti a mobility obyvatelstva, zásahy a reformami státu ve prospěch rozvoje 

hospodářství, ale hlavně dopady agrární a počátky průmyslové revoluce hýbající 

Evropou. Dosavadní systém vrchnostenského hospodaření se jiţ přeţíval 

a objevovaly se první vlaštovky z řad urozených podnikatelů, kteří investovali 

do rozvoje a modernizace pivovarské výroby. Rozsah ani rozšíření inovací však 

v této době nebyly ještě tak závratné. Brzdou bylo stále platné propinační právo, 

které znemoţňovalo moţnost expandování a zakládání nových pivovarů. Robota, 

poddanství a s ním spojený nucený odběr piva byly sice zrušeny v roce 1848
50

 

a reformy prodělalo zásahy státu i podnikatelské prostředí,
51

 v pivovarnictví však 

„vrchnostenské právo“ přetrvávalo aţ do zrušení propinace zákonem 

číslo 55 ze 13. dubna 1869. 
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Právo výsadního výčepu piva a nápojů bylo zrušeno a kdokoliv mohl zřídit 

pivovar a vinopalnu podle ţivnostenského zákona (platného ve znění z roku 1859). 

Byla ale stanovena dvacetiletá lhůta, kdy musel ţadatel o zaloţení pivovaru sloţit 

předem 5 tisíc zlatých rakouského čísla do náhradního propinačního fondu. Suma 

měla být po uplynutí lhůty rozdělena právovárečným měšťanstvům dle zdanění 

podle soupisu z roku 1713 a panstvím podle pivní repartice (rozvrţení daně z piva) 

z let 1749 a 1756.
52

 Právě studium daňového zatíţení piva napomůţe k rozšíření 

obrazu vývoje vrchnostenského pivovarnictví v rámci velkostatků do poloviny 

19. století. 

 

2. 2. Vrchnostenské pivo a stát 

 

 Zatíţení vrchnostenského piva různými dávkami a platy je staré jako 

vrchnostenské pivovarnictví samo a do jisté míry kopíruje jeho vývoj. Příjem státu 

ze zdanění výroby a prodeje této komodity patřil záhy k nejvýnosnějším. Nejprve je 

ale třeba vymezit obecná pravidla, kterými se řídilo bernictví v Čechách a na které 

se musí brát ohled. Jedná se především o to, kdo měl pravomoc uvalit na pivo daň, 

a určit komu výtěţek z ní připadal. Pro popsání následků daňového zatíţení 

pro vrchnostenské pivovarnictví je také důleţité sledovat, jakým způsobem byla daň 

vypočítávána a vybírána a vzít také v potaz, ţe při zdanění piva je nutné rozlišovat 

zvláštnosti piva vrchnostenského a městského. 

 Ve fiskálních záleţitostech stála v Čechách na jedné straně moc zemská, 

kterou představovaly zemské stavy, a na straně druhé moc královská, představovaná 

královskou komorou. Panovník sám nemohl vypisovat daně bez schválení 

zemských stavů, které své právo povolovat i odpírat daně králi zakládaly na 

prastarých zemských svobodách Čechů a inauguračním diplomu krále Jana 

Lucemburského.
53

  

Na stavech nezávislé stálé komorní příjmy krále z Čech pocházely 

z komorních statků a ze stálých platů z královských měst. Další zvláštní přímé daně 

mohl panovník ukládat jen u příleţitosti korunovace a svateb svých potomků. 

Takový stav trval do roku 1547, kdy Ferdinand I. opatřil královské komoře nový 

                                                 
52

 Sbírka zákonů číslo 9 : Zákon v příčině dalšího vyvazování pozemků, Zákon o zrušení práva 

propinačního. Praha : Tiskem a nákladem dr. Edv. Grégra, 1870, s. 14 – 16. 
53

 KALOUSEK, Josef. České státní právo. Praha : Bursík a Kohout, 1892, s. 313 – 315. 



 

24 

stálý příjem potrestáním královských měst. Uloţil jim dědičné posudné, 

které musela města odvádět ve výši 1 groše ze sudu piva, který byl uvařen nebo 

dovezen do města k prodeji.
54

 Roku 1627 jeho v pořadí druhý jmenovec na českém 

trůně zvýšil daň na 1 zlatý ze čtyřvěderního sudu piva, aby tím opět potrestal 

královská města za účast v dalším stavovském povstání.
55

 Tato zvláštní daň z piva 

královských měst zvaná také trestný tác
56

 podléhala pouze královské komoře, 

kterou byla vybírána. Neznamenalo to ale, ţe od zemských daní byla města 

osvobozena. Naopak platila daň dvojí, a to aţ do roku 1829, kdy byl trestný tác 

zrušen zavedením všeobecné potravní daně.
57

 

 Právo povolovat a rozvrhovat daně v Čechách (včetně těch z piva) příslušelo 

pouze zemským stavům na zemských sněmech. Patřilo k zemským svobodám, 

které bývaly potvrzovány při nástupu panovníka. Písemně je poprvé potvrzeno 

v obnoveném zřízení zemském z roku 1627, v kterém Ferdinand II. zavazuje sebe 

i své nástupce, aby ţádali daně pouze na sněmech a vydávali na ně stavům podle 

tradice i revers, ţe daň je povolena z dobré vůle stavů. Zároveň jim ale oproti 

minulosti omezil manévrovací prostor pro vyjednávání o typech, výši a způsobu 

výběru daní a zapověděl podmiňování svolení činěním ústupků a rozdáváním 

privilegií. Nadále se stavy v daňových otázkách měly zabývat pouze 

panovníkovými propozicemi, které projednaly a navrhly podobu jejich plnění, 

kterou panovník přijal nebo o ní dále jednal. Právo zemských stavů povolovat 

a odpírat daně panovníkovi bylo formálně platné aţ do roku 1847.
58

 Jeho reálné 

prosazování bylo ale závislé na vzájemném vztahu a poměru sil krále a zemských 

stavů. Zvláště v 18. a druhé polovině 19. století bylo hojně porušováno. 
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Daně z piva patřily od začátku 16. století k téměř stálým bodům jednání 

na zemských sněmech a byly předmětem vyjednávání s panovníkem. Častým 

argumentem pro jejich zavedení bylo hrazení nákladů na pobyt krále v zemi. 

Výsledná ujednání jsou obsaţena ve sněmovních artikulech. Schvalující zápisy 

většinou obsahovaly určení doby trvání poplatnosti, vymezení okruhu poplatníků, 

rozsah zdanění, způsob výběru daně a odpovědnosti výběrčích. Systém zdaňování 

piva se v těchto kategoriích často sněm od sněmu měnil.
59

 

Politickou zbraní byly daně z piva jiţ v době sporu šlechty a královský měst. 

Na sněmu roku 1481 byla šlechtou povolena daň zatěţující výrobu piva na jeden 

rok. Nesla ji výhradně města. Plošná všeobecná daň z piva na prodej, kterou platily 

i pivovary podléhající vrchnosti, byla schválena na tři léta aţ roku 1491 ve výši 

1 groše ze sudu. Výběr prováděli krajští berníci (výběrčí daní), kteří byli voleni 

sněmem a odváděli výtěţek do Prahy.  

Šlechta se snaţila získat rozhodující vliv při výběru daní, coţ se jí nakrátko 

podařilo. Vypsala novou sbírku z piva, kterou měli vybírat v krajích zvolení výběrčí 

z řad panstva a rytířstva. Výtěţek neměli vydávat, dokud král stavy nerozsoudí, 

a určen měl být k hrazení jeho domácích dluhů. V roce 1515 dosáhli podílu 

na správě daní i měšťané a po roce 1517 byli i nadále krajští berníci posudného 

voleni ze všech tří stavů, většinou na jeden rok. Podmínkou byla příslušnost 

zvolených výběrčích k danému kraji.
60

  

Po nástupu Habsburků na český trůn se postupně stalo schvalování dání 

z piva pravidelným. Sněm roku 1546 umoţnil Ferdinandovi I., aby si sám stanovil, 

jakým způsobem bude vybírána daň z piva ve výši dvou grošů z jednoho věrtele 

piva, kterou mu svolil na 4 roky. Král uloţil všem pánům rytířům a městským 

radám, aby pověřili své úředníky vedením evidence várek podle týdenních registrů, 

nebo alespoň dle vrubů. Jmenoval královské a krajské výběrčí, kteří podléhali 

královské komoře a odváděli jí výtěţek. Ve čtvrtletních termínech zajíţděli 
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do krajských měst, kde po týden vybírali posudné podle čtvrtletních přiznávacích 

listů a kontrolovali jejich správnost s pivními registry nebo podle vrubů.
61

 

Po stíţnostech na poctivost královských výběrčí a přílišnou nezávislost krále 

převzaly opět stavy kontrolu nad správou výběru posudného. Přes protesty 

a protinávrhy nově nastoupivšího krále Maxmiliána II. na dělbu daňové správy mezi 

stavy a komoru a určování různých paušálních plateb z pivovarů si stavy kontrolu 

mezi lety 1564 – 1583 udrţovaly. Posudné tehdy dosahovalo 4 grošů ze sudu a roku 

1579 bylo Rudolfu II. zvýšeno na 5 grošů, z nichţ měly jít 3 na splácení 

královských dluhů v zemi. Na sněmu v roce 1583 nakonec přenechaly stavy dohled 

nad výběrem posudného 6 grošů ze sudu opět komoře a svolovaly daně na delší 

lhůty. Důvodem byl i dlouhodobý pobyt Rudolfa II. v království.
62

 

Rostoucí daňová sazba se však neodráţela na vyšším výnosu daně. Naopak 

vybraná suma leckdy klesala. Posudné se totiţ odvádělo pouze z piva vystaveného 

na prodej a vlastní spotřeba výrobce dani nepodléhala. Přímý výběr a přiznání 

objemu zdaněného piva bylo čistě v pravomoci vrchností a vrchnostenských správ. 

Bylo vázáno stavovskou ctí a slovem šlechtice. Výběrčí neměli moţnost 

kontrolovat pravdivost přímo v pivovarech. Záleţelo na vrchnostenských 

kancelářích, které prováděly výběr daně, kolik piva přiznají a odvedou za něj 

výběrčím. Zatajovány byly i celé várky. Roku 1567 se králi podařilo alespoň 

prosadit (včetně opětovného jmenování krajských výběrčí), ţe pokud chtěl kdokoliv 

zahájit várku, musel si od výběrčího předem zajistit známku nebo cejch. Počet 

várek pak mohli výběrčí kontrolovat podle registrů o výdeji těchto známek. 

Zatajování várek tím bylo omezeno. Přiznání prodaného a zdaněného piva však 

bylo aţ do roku 1646 závislé hlavně na poctivosti vrchnosti. Ta navíc zvýšenou daní 

netrpěla, protoţe ji přesunovala zvýšením ceny piva na spotřebitele, plátcem daně 

byly proto poddaní. Na drahotu piva a chudobu poddanského lidu svalovaly stavy 

niţší prodej piva a s ním spojené niţší výběry daně.
63

 

Těţkého zatíţení daněmi a naturálními odvody piva vojskům
64

 se 

vrchnostenskému pivovarnictví dostalo po prohře stavů na Bílé hoře 
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a v následujících letech třicetileté války. Ferdinand II. mezi lety 1620 – 1627 

nesvolal ţádný zemský sněm a první čtyři roky po bitvě na Bílé hoře vypisoval 

všemoţné daně skrze své patenty, aby mohl hradit válečné náklady. Stavy v novém 

sloţení se hájily svou loajalitou a tím, ţe přicházejí tímto způsobem ke škodě. 

Český místodrţící Karel z Lichtenštejna roku 1624 oponoval zvláště ve věci 

vypsání posudného s argumentem, ţe nikdy nebylo přiznáno jinak neţ na sněmu. 

Ferdinand nakonec od jeho vypsání ustoupil. Důvodem byl nejspíše katastrofální 

stav českého pivovarnictví zpustošeného válkou, které nebylo schopné poskytnout 

vyšší sumu hotových peněz.
65

 

Nové daně z piva byly povolovány aţ sněmy konanými podle obnoveného 

zřízení zemského po roce 1627. Z počátku bylo posudné odváděno do nejvyššího 

berničního úřadu. Zásadních proměn doznalo zdanění piva pod vlivem švédského 

nebezpečí na sněmu v roce 1640. Byl obnoven úřad krajských výběrčích 

posudného, kteří byli zřízeni komorou a odváděli měsíčně výnosy nejvyšším 

berníkům. Nadále nevybírali platy jen z piva, ale také z vína, pálenky a medoviny. 

Krom prodeje byla zdaněna i vlastní spotřeba. V budoucích usnešeních sněmů se 

vyskytují pevně stanovené daňové odpočty určitého dílu (sudu) na vlastní spotřebu 

nebo dolívku, čímţ byla tato ztráta částečně kompenzována. Takto se vyvinula 

takzvaná mimořádná nápojová daň (Extraoridinari Tranksteuer), která se stala 

pilířem daňového systému v pobělohorské době. Od roku 1646 podléhala přímo 

královskému úřadu deputovaných v Praze a tímto rokem získali její úředníci 

pravomoc kontrolovat správnost přiznání přímo v pivovarech. Z poplatnosti bylo 

vyňato pivo, které bylo odvedeno s potvrzením pro vojenské účely.
66

 Roku 1652 se 

platilo po 1 zlatém ze sudu piva s odpočtem 11 sudu na dolívku.
67
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Za schválení zvláštní daně 1 milionu zlatých z kapitálu a hlav, která byla 

rozepsána na roky 1658 – 1667, ujednaly stavy roku 1657 s novým panovníkem 

Leopoldem I., ţe v tomto období mu nebude povolena ţádná nápojová daň.
68

 

Vypukly však boje s Turky a na sněmu konaném v roce 1663 byla sbírka opětovně 

povolena a po té pravidelně schvalována.
69

 Její výběr zase zajišťoval královský úřad 

deputovaných nad tácem. Většina panských pivovarů si ale pro následující léta 

smluvila s úředníky paušální částky a výběr daně tak nebyl závislý na objemu 

výroby a prodeje piva.
70

 V celém systému výběru daně mocně působily úplatky. 

Zvláště šlechta neměla zájem, aby královská komora měla přehled výkonnosti jejich 

pivovarů, a proto většina pokusů o zachycení výroby při vytváření berních soupisů 

v Českých zemích nedosahovala v druhé polovině 17. století ţádného výsledku.
71

 

Leopold I. si neustále stěţoval na nízký výnos a rozsáhlé nedoplatky daní, 

nejen těch nápojových. Na sněmu v letech 1694 – 1695 prosadil proti stavům nový 

způsob exekuce nedoplacených daní formou zavírání pivovarů a zabavování zisků. 

Jak se zdá, nejvíce jím byli postiţeni hlavně měšťané (platící navíc trestný tác). 

U niţší šlechty mělo být postupováno mírněji, uvrţením dluţníka do vězení 

a uvalením nucené úřední správy nad jeho statky do odvedení dluţné částky 

(sekvestrace). Vyšší šlechta se věznění vyhnula úplně a čelila jen výše uvedené 

úřední správě.
72

 

Systém výběru daní v druhé polovině 17. století, jak byl popsán, skončil 

hned na počátku 18. století. Na sněmu v lednu 1701 na sebe české stavy převzaly 

6 milionů královských dluhů s tím, ţe bude zemské pokladně přenechán výtěţek 
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a ústavním. Praha : Historický klub, 1932. 
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 RIEGER, Bohuš. Zřízení krajské v Čechách : Historický vývoj do r. 1740. Praha : Česká akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 331 – 332. 
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Obr. 1: Hlavička soupisu pivovarské výroby z roku 1702 (NA) 

nápojové sbírky na 15 let. Hned v roce 1702, kdy práva výběru nabyly, zvedly daň 

na 1 zlatý 18 krejcarů ze sudu piva.
73

 

Převzetí této velmi výnosné daně, která byla mnohde velmi šizena 

paušálními platbami a úplatky, vedlo jistě ke snaze zjistit skutečný rozsah výroby 

a zdanitelnosti českého pivovarnictví. Výtěţek z ní měl pravděpodobně poslouţit 

k hrazení dluhu. Nejspíše tím se dá vysvětlit vznik soupisu souhrnné výroby 

českých pivovarů v letech 1698 – 1701, který se v opisu dochoval v aktech řádu 

benediktýnů od svatého Mikuláše na Starém Městě (Manual Prot[o]col Abschrift 

der Tranksteuer de Anno 1702).
74

 Tento soupis datovaný právě rokem 1702 uvádí 

průměrnou čtyřletou výrobu veškerého nápojovou daní poplatného pivovarnictví 

(šlechtického, městského i církevního). Soupis je členěn do 14 oddílů podle krajů 

a oblastí.
75

 

Kaţdý z oddílů obsahuje abecedně seřazené pivovary podle místního 

německého názvu. Údaje ke kaţdému pivovaru jsou uváděny ve čtyřech sloupcích. 

První obsahuje sumu uvařeného piva za 4 uváděné roky, není-li uvedena doba 

kratší. Druhý sloupec 

uvádí objem uvařeného 

piva proti zaplacené 

nápojové dani a třetí 

obsahuje roční průměr 

této sumy. Ve čtvrtém 

sloupci je pak u některých pivovarů uváděno mnoţství piva pro vlastní truňk 

(Aigener Trunck). 

Dosud se nepodařilo zjistit, zda se nedochoval také originál soupisu či něco 

o jeho původci a konkrétním okolnostem vzniku dokumentu. Původci opisu jsou 

benediktýni od svatého Mikuláše na Starém Městě. I přes pochybnosti a moţnou 

nepřesnost uváděných hodnot patří tento soupis k prvním celistvým přehledům 
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 PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským 

a ústavním. Praha : Historický klub, 1932, s. 82. O okolnostech dohody IN: TOMEK, Václav 

Vladivoj. Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II.. Praha : Tiskem a nákladem 

F. Skrejšovského, 1868, s. 41 – 43. 
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 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32. 
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 1) Kouřimského a Vltavského kraje, 2) Praţského revíru, 3) Města Prahy se soupisem nákladníků 

(Verleger) podle příslušnosti k Starému, Novému a Menšímu Městu Praţskému, 4) Rakovnického 

kraje, 5) Slánského kraje 6) Čáslavského kraje, 6) Plzeňského kraje, 7) Ţateckého a Loketského 

kraje, 8) Podbrdského kraje, 9) Prácheňského kraje, 10) Bechyňského kraje, 11) Litoměřického 

kraje, 12) Chrudimského kraje, 13) Královéhradeckého kraje, 14) Boleslavského kraje. 
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Obr. 2: Boleta pivovaru štiřín 1723 (SOA Praha) 

českého pivovarnictví. Existence některých pivovárků je v něm zaznamenána vůbec 

poprvé. Nabízí se zde také moţnost srovnání s podobnými přehledy, které vznikly 

v první a druhé polovině 18. století, o nichţ bude ještě řeč. Ty slouţily k rozvrţení 

daňové povinnosti mezi jednotlivé poplatníky za účelem hrazení ročních částek 

přislíbených panovníkovi. Na konci roku 1702 ale Leopold smlouvu vypověděl.  

Výnos nápojové daně plynul opět do královské komory. Daň byla sněmem 

povolena na 15 let a platilo se opět 1 zlatý ze sudu piva. Novým pořádkem 

ve výběru bylo od roku 1704 dosaţeno rostoucích výnosů. Výběr prováděl opět 

úřad deputovaných nad tácem, který fungoval i na úrovni krajů. Nový a přísnější 

způsob se projevil i ve vydáních velkostatků na nápojovou daň a byl jiţ více závislý 

na objemu výroby piva. Osvobozen měl být kaţdý 15. sud pro vlastní spotřebu 

(sráţka 15. dílu na hrazení domácího dluhu komory).
76

  

Za Karla VI. došlo dvakráte 

k opětovnému povolení daně na 15 let.
77

 

Na kaţdou jednotlivou várku musela být 

proplacena nápojová daň. Toto 

potvrzení (boleta) obsahovalo údaje o 

názvu pivovaru a kraji pod který patřil, 

datu vaření a přesném objemu várky a 

zaplacené sumě po odpočtení jedné 

šestiny, tedy 11. a 12. sudu.  

Nápojová daň se postupně stala v druhé polovině 18. století pravidelnou 

daní, uváděnou někdy krátce Tranksteuer, nebo pokud šlo o samotné pivo Biertatz 

(pivní daň). Mezi lety 1734 – 1747 se pouţíval termín mimořádná nápojová daň 

nebo mimořádná pivní nápojová daň (Extraoridinari Biertranksteuer) pro zvláštní 

vynucené daně vypisované vedle běţné nápojové daně (vypsána jiţ roku 1712 na tři 

léta). Zvyšovaly daňovou zátěţ piva o 24 – 46 krejcarů ze sudu piva na panstvích 

(ve městech jen o polovinu kvůli existenci trestného tácu).
78

 Ve spojení 
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 PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským 
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 TOMEK, Václav Vladivoj. Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II.. Praha : 

Tiskem a nákladem F. Skrejšovského, 1868, s. 52. 
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 Tamtéţ, s. 47 – 48, 55 – 56. Také IN: PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním 

zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. Praha : Historický klub, 1932, s. 67 – 68, 83, 267. 
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s podobnými pomocnými sbírkami docházelo k nárůstu daňových nedoplatků, 

které byly královskými úředníky vymáhány. 

Od doby panování Ferdinanda II. a třicetileté války jiţ daně z piva postupně 

přestaly slouţit svému původnímu účelu na hrazení výdajů panovníka na pobyt 

v zemi, ale staly se víceméně nástrojem na splácení válečných nákladů a dluhů 

a k pokrytí neustále vzrůstajících daňových poţadavků panovníka. Nejtěţší dopad 

měly samozřejmě při válkách odehrávajících se na území Čech, kdy pivovarnictví 

trpělo velkými škodami a vojska pobrala pivo i hotové peníze na placení daní. 

Poplatníci se ještě častěji dostávali do neschopnosti daně hradit a byla na ně 

uvalována exekuce. 

Válkou o dědictví rakouské postiţené hospodářství a obrovská zadluţenost 

státní poklady ve čtyřicátých a padesátých letech 18. století vedly ke snaze o změny 

financování státu, hlavně co se vojenského rozpočtu týče. Cílem fiskální reformy 

bylo zajistit pravidelné finance pro udrţování stálého vojska a rovnoměrněji rozdělit 

berní povinnosti v rámci poddanského rustikálu (ordinaria) a panského dominikálu 

(extraordinaria). V těchto jednáních mezi úředníky Marie Terezie a zemských 

stavů hrála velkou roli i daň z piva. 

Prvním z vyvrcholení této snahy bylo ujednání o novém vyměření a zdanění 

poddanské půdy v rustikálním katastru, kde bylo pojato i zdanění piva královských 

a poddanských měst,
79

 a o desetiletém recesu z roku 1748. Stavy ujednaly 

s panovnicí, ţe jí v následujících 10 letech poskytnou více neţ pět a čtvrt milionu 

zlatých ročně. Královna na oplátku neměla poţadovat ţádné další daně a jejich 

výběr byl propuštěn stavům, včetně sbírky z nápojů. Výtěţek daní slouţil 

k naplnění dojednané kvóty a z toho důvodu musela být od roku 1750 nápojová daň 

z piva, úředně zvaná Bier Anlage, zvýšena na 2 zlaté ze sudu. Přiráţka byla uvalena 

opět na konzum piva a jeho cena vzrostla.
80

  

                                                                                                                                         
Povolenými pomocnými sbírkami stavy vykupovaly sbírky ze jmění a další královské poţadavky. 

Dělo se tak i za posledních let panování Leopolda I. Pro léta 1737, 1739, 1741 – 1748 jsou popsány 

v účetních knihách statků Štiřín a Kostelec u Kříţku. SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, 

inv.-č. 941 – 950, karton č. 256, německy. 
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– 45. Také IN: KALOUSEK, Josef. České státní právo. Praha : Bursík a Kohout, 1892, s. 468. 
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Obr. 3: Hlavička listu s uvedením velikosti výroby štiřínského pivovaru z opisu  

vrchnostenského přiznání z roku 1749 pro potřeby úředníků panství (SOA Praha) 

Daň se neodváděla podle skutečného mnoţství uvařeného piva, ale byla 

rozpočtena do paušálních plateb podle velikosti průměrné výroby, kterou musely 

vrchnosti přiznat v berních fasích, většinou za roky 1746 – 1748. Výsledky tohoto 

rozvrţení plateb z roku 1749 (repartice pivní daně) se staly podkladem 

pro začlenění daně z vrchnostenského piva v pozdějším panském extraordinariu 

(dani placené vrchností), které bylo přijato od roku 1757 v rámci takzvaného 

panského vyrovnání (exaequatorium dominicale). Jednalo se o rozdělení daňové 

povinnosti, kdy vrchnost měla hradit čtvrtinu zemských daňových závazků vůči 

monarchii a ulevit poddanskému ordinariu. 

Jednání dosáhla vrcholu v roce 1756. Při snaze dosáhnout poţadované sumy 

extraordinaria bylo pivo v jeho obsahu zdaněno 29 procenty z výnosu výroby 

vrchnostenských pivovarů. Ten byl nakonec určen výší pivní repartice na rok 1756 

bez vší sráţky (bez z daně osvobozených sudů), která vycházela předchozích 

vrchnostenských přiznání, částečně upravených výtkami jednotlivých vrchností 

na přetěţování pivní daní, překontrolováním a opravením nepřesných údajů 

v minulých přiznáních krajskými hejtmany a poţadavkem na podání jejich 

pravdivějších verzí. Výnos z jednoho takového sudu byl odhadnut na 4 zlaté.
81

  

Takto upravené výsledky rozloţení výnosu výroby pivovarů, které nemusely 

zcela odpovídat skutečnosti roku 1756, se o sto třicet tři let později staly klíčem 

                                                                                                                                         
Ferdinanda II.. Praha : Tiskem a nákladem F. Skrejšovského, 1868, s. 59 – 61. Pojmenování daně se 

objevuje v písemnostech Archivu českého gubernia. NA, ČG – Diaetale. 
81

 PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským 

a ústavním. Praha : Historický klub, 1932, s. 250 – 251, 255 – 256. O stíţnostech na přetěţování 

daněmi z piva a sladovnickou daní a paušálních výpočtech: NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 221, 

sign. C2/3 – 50, karton č. 57. 
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k rozdělení výtěţku náhradního propinačního fondu pro bývalé vrchnostenské 

pivovary na panstvích, jak bylo napsáno v závěru předchozí kapitoly. Jako pomůcka 

byly publikovány v časopise Kvas v roce 1889. Uvedené hodnoty ve zlatých zde 

kombinují přiznanou výrobu v roce 1749 a upravené kalkulace panského vyrovnání. 

Zdroje dat jsou ale nepřesně identifikovány a obtíţně se rozlišují.
82

 

Pro zjištění hodnot výroby pivovarů přiznaných v roce 1749 i jejich dalších 

úprav je proto nutné nahlédnout přímo do vrchnostenských přiznání uloţených 

v Národním archivu ve fondu Exaequatorium dominicale. V přípisech na 

vyplněných formulářích je moţné někdy zjistit i podrobnosti a problémy, s kterými 

se určité pivovary potýkaly a seznamy hostinců, do kterých dodávaly pivo.  

Upravené výsledky výroby piva uvedené v panském vyrovnání na rok 1757 

jsou obsaţeny v edici takzvaného Tereziánského dominikálního katastru, jak se 

výsledek těchto fiskálních změn později nazýval. Hodnoty zde vycházejí přímo 

z exekvačních výtahů, které poskytují detailů méně, uvádějí však přesný výpočet 

extraordinaria.
83

  

Nový berní systém znamenal načas zánik nápojové daně, která se v účtech 

vrchnostenských velkostatků od roku 1757 neobjevuje. V nově vypočítaném 

extraordinariu však tvořila daň z piva značnou část. Odhadovaný zdaněný výnos 

vrchnostenského pivovarnictví činil 43,4 procent ze všech odhadovaných příjmů 

vrchnosti, coţ bylo zdaleka nejvíce ze všech poplatných oblastí vrchnostenského 

hospodářství.
84

  

Další propad státní poklady po sedmileté válce vedl v roce 1763 

k rozsáhlému zavedení a inkameraci nových zemských daní, které jinak měly 

podléhat povolení stavů. Obnovena byla i nápojová daň, která byla od roku 1764 

vybírána z jednoho nově nařízeného čtyřvěderního sudu dolnorakouské míry, 

který byl menší neţ původní sud český (oficiální převod 25 ku 27).
85

 Výše byla 
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 BURDOVÁ, Eva, et al. Tereziánský katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa 

ministerstva vnitra ČSR, 1970. 
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 K jiţ nadsazenému odhadu výnosu ze sudu na 4 zl. z vrchnostenského pivovarnictví bylo 

do extraordinaria pojato i městské pivovarnictví zdaněné jiţ v rustikálu, i kdyţ s niţším 

odhadovaným výnosem ze sudu kvůli trestnému tácu. I tak bylo městské pivovarnictví zdaněno více, 

coţ vedlo k jeho sniţující se konkurenceschopnosti. O této problematice IN: PEKAŘ, Josef. České 

katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. Praha : Historický 

klub, 1932, s. 206 – 207, 210 – 216, 224, 228, 239, 244 – 246, 250 – 251. 
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 SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha : Nákladem České 

akademie věd a umění, 1923, s. 466. 
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stanovena na 1 zlatý po sráţce jedné šestiny.
86

 Spolu se zdaněním piva 

v extraordinariu se jednalo o velkou daňovou zátěţ pro veškeré pivovarnictví, 

kterou zesilovala krize počátku sedmdesátých let způsobená léty neúrody. 

Další změnu pro zdanění veškerého piva znamenal rok 1775. Tehdy byl 

vyjednán desetiletý reces, který značně změnil podobu berního systému. Místo 

dosavadního zdanění piva v extraordinariu, nápojové daně a dalších daňových 

povinností v celkové hodnotě více neţ 2 milionů zlatých, byla zavedena nová 

jednotná daň. Úředně byla zvána: „Katastrýrované pivní daně, masnýho krejcaru, 

poplatku z dobytka a klasovní daně vejkupní úloha a extraordinární nápojní daň 

(Catastrierte Bier – Fleisch – Viehzugschlags – und Classensteuerrelutionsauflage 

und Extraordinari Tranksteuer).“ Jednalo se o daň z piva ve výši 3 zlatých ze sudu 

dolnorakouské míry (o objemu 160 mázů piva v čtyřvěderním sudu)
87

 s odpočtem 

jedné šestiny (11. a 12. sudu na dolívku a vlastní spotřebu). Odváděna nebyla 

stavovským výběrčím, ale administraci bankovních poplatků (v pramenech téţ 

jmenované jako administrace bankovních důchodů), skrze v krajích pověřené 

úředníky nápojové daně. Dokument zavádějící tuto daň je znám pod názvem 

Biertranksteuer Patent a vydán byl 26. srpna 1775.
88

 

Účinnosti nabyl nový řád od počátku vojenského roku 1776, tedy 

od 1. listopadu 1775. Pro poznání rozsahu českého pivovarnictví patří toto fiskální 

období opět k těm štědrým. V archivu Českého gubernia se totiţ dochovalo 

17 sešitů
89

 s názvy Berounského, Boleslavského, Budějovického, Bydţovského, 

Čáslavského, Chebského, Chrudimského, Klatovského, Kouřimského, 

Královéhradeckého, Litoměřického, Loketského, Plzeňského, Prácheňského, 

Rakovnického, Táborského a Ţateckého kraje. Kaţdý z uvedených sešitů obsahuje 

tištěný seznam s názvy panství a jmény jejich majitelů. Ve dvou sloupcích je v nich 

u kaţdého panství uvedena celková desetiletá výroba pivovarů a roční průměr 

za dané období (za vojenské roky 1776 – 1785). V souvislosti s výše uváděným 
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soupisem výroby pivovarů z let 1698 – 1701 a edicemi Tereziánského katastru, 

které obsahují průměrnou výrobu vrchnostenských pivovarů z poloviny 18. století 

(v případě rustikálního katastru z let 1731 – 1733), nabízí se tu jedinečné srovnání 

proměny obrazu pivovarnictví, zániku a rozšiřování jednotlivých pivovarů 

v Čechách 18. století. Tyto kromě Tereziánského katastru dosud neznámé nebo 

málo známé soupisy vzniklé za účelem přehledu zdanitelnosti piva mohou podpořit 

snahy badatelů, kteří při zpracovávání studií a článků o regionálních pivovarech 

a pivovarnictví, často nemají pro 18. století ţádné podobné informace ohledně 

velikosti a existence mnoha pivovarů. 

Ať uţ vznikly desetileté přehledy pivovarské výroby v Čechách pro potřeby 

fiskální reformy, o kterou se v druhé polovině osmdesátých let pokoušel Josef II., 

přetrval systém zdanění piva po jeho smrti na stejném základu, jak jej vymezil 

patent z roku 1775. Po určitých modifikacích se udrţel aţ do roku 1829. 

Jedné z největších novelizací se mu dostalo v patentu Františka II. 

z 3. května 1805, který se na Biertranksteuer patent odvolával.
90

 Výše daně byla 

zachována. Změny byly zaměřeny hlavně na zpřísnění kontroly výběru daní 

a provozu pivovarů, aby se zamezilo daňovým únikům.  

Nadále se smělo vařit jen na plný kotel (s udáním plné nalívky), a jen 

výjimečně mohla být pivovaru se sníţeným odbytem povolena poloviční várka, 

jejíţ dodrţení bylo úředníky nápojové daně přísně hlídáno. Zakázáno bylo téţ 

pouţívání různých pivních přísad a hlavně dolévání piva výstřelkem a patoky. 

Odpovědní vrchnostenští úředníci měli povinnost skrze odpovídací boletu nahlásit 

předem várku s udáním plného objemu a vydáno jim bylo povolení podpalu várky 

s platností tří dnů, kterým se museli prokazovat odpovědným úředníkům nápojové 

daně. Daň museli v hotovosti zaplatit nejpozději při nahlašování další várky a byla 

jim na to vystavena další stvrzenka. Sráţka jedné šestiny byla zachována i nadále. 

Patent téţ nařizoval přesnou podobu dokumentace, kterou museli vést 

vrchnostenští úředníci, nájemci pivovarů a samozřejmě i sládci v městech. Kromě 

odpovídací bolety (Příloha A patentu) se jednalo o podobu pivovarného 

a výstavního registru (Příloha B patentu), který obsahoval údaje o uvařeném 

a naspílaném pivu s udáním přesné datace, kdy se tyto činnosti konaly, a také 
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objemu sudů, do kterých byla várka naplněna. Sudy a pivovarské nádobí měly být 

samozřejmě dolnorakouské míry a řádné označeny. 

Zaveden byl také nový registr pivního šenku (Příloha C patentu), který byl 

vedený k jednotlivým prodejcům piva, jimţ bylo dodáno. Muselo v něm být 

uváděno přesné datum jednotlivých dodávek, jejich objem a hodnota v penězích. 

Určena byla téţ podoba čtvrtletního pivovarského účtu (Příloha D patentu), 

v kterém muselo být přesně rozepsáno, komu a v jakém mnoţství bylo pivo 

za udané období vystaveno. Obsahoval rubriky prodaného piva, deputátů 

a přívarku. Nechyběl ani přiznávací list (Příloha E patentu), který se v čtvrtletních 

termínech odevzdával odpovědným úřadům. Obsahoval informace o pivovaru, 

velikosti plné várky, jejich počtech a především o uhrazení daně. Jako kuriozitu 

těchto přiloţených vzorů formulářů není moţno kvůli tématu pominout pouţití 

fiktivního pivovaru na panství Černý Kostelec, který byl pouţit pro návod 

k vyplňování dokumentace. 

Podoba nařízených formulářů vycházela zcela jistě z jiţ ze starších vzorů, 

které uţívaly jiţ v minulosti. Nařízení ukládalo, ţe musí být připraveny doslova 

„ve dne v noci“ k okamţitému nahlédnutí pověřenému úředníkovi nápojové daně. 

Hodně prostoru bylo věnováno právě rozsahu jeho pravomocí a povinností a také 

odměn za nalezené nešvary, které byly odvozovány z velikosti zabavených várek 

a hojných pokut, které byly vyměřeny za jakékoli překročení jednotlivých nařízení.  

Patent Františka II. nabyl platnosti od 1. listopadu 1805. Zvláště důraz, který 

kladl na přísnost dodrţování nařízení s hojným výčtem sankcí a popisu jejich 

vymáhání, byl příznačný pro další vývoj angaţování státu v kontrole výroby 

a zdanění piva od 19. století. 

Zásadní změnu ohlašující blíţící se zrušení vrchnostenských a stavovských 

práv znamenalo zavedení všeobecné potravní daně (Verzehrungssteuer) 1. listopadu 

1829. Stát zrušil rozhodnutím císaře veškeré daně z nápojů a potravin, ať jejich 

vybírání zajišťovala královská komora nebo stavovské a obecní orgány či 

soukromníci. Co se týká piva, zrušen byl trestný tác královských měst i další 

vedlejší daně zatěţující pivovarnictví. Zanikl tak jeden z fiskálních rozdílů 

vrchnostenského a městského pivovarnictví. Potravní daň navíc podléhala nadále 

jiţ jen státní pokladně.
91
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 KALOUSEK, Josef. České státní právo. Praha : Bursík a Kohout, 1892, s. 531 – 532. 



 

37 

Ve výsledku znamenalo její zavedení zvýšení daně piva. To bylo dle nového 

daňového zákona zatíţeno 45 krejcary z jednoho vědra, tj. čtvrtiny čtyřvěderního 

sudu bez vší sráţky. Zdaňován byl objem piva, který se zjišťoval kontrolami 

mnoţství mladiny v chladících štokách a ve spilkách po zakvašení. Zjišťovalo se 

pouze mnoţství piva, coţ často způsobovalo, ţe sládci vařili pivo silnější, 

které bylo později zřeďováno do většího objemu. Zdanění dle kvality bylo zajištěno 

aţ novelou zákona roku 1852.
92

 

Daně z výroby a prodeje piva, o kterých byla dosud převáţně řeč, 

samozřejmě nebyly jediným prostředkem pro obohacování státní kasy formou 

zpoplatňování pivovarnictví. V různých obdobích, většinou válečných, byly 

zemskými stavy povolovány a vypisovány i zvláštní pomocné daně z pivovarských 

surovin: pšenice, ječmene a sladů. Vyskytovalo se i zdaňování pivovarského náčiní, 

například varných pánví.
93

 Tyto pomocné sbírky většinou neměly tak vysoký výnos, 

jako příjem z posudného a nápojové daně, kumulovaly však daňovou zátěţ. Pro stát 

znamenalo jejich povolení velmi rychlý dodatečný příjem hotovosti. 

Rozmach těchto pomocných sbírek nastal hlavně za třicetileté války 

a v druhé polovině 17. a první polovině 18. století.
94

 Právě v tomto období vznikla 

takzvaná sladovnická daň (Malzers Anlage), která patřila v 18. století k relativně 

pravidelně vybíraným daním. Roku 1748 přenechala její výtěţek Marie Terezie 

stavům. Její výnos se pohyboval kolem 30 tisíc zlatých z celého Českého království. 

Poplatní jí měli být sládci, vrchnosti ale přebírali její hrazení z větší části na sebe. 

I kdyţ se uvádí, ţe její výnos se určoval 3 krejcary ze sudu piva, docházelo opět 

domlouvání paušálních částek, které se odváděly do stavovské pokladny. Tato daň 

byla také zrušena zavedením potravní daně.
95
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2. 3. Pivovar v hospodaření vrchnostenského velkostatku 

  

2. 3. 1. Zdroje a způsoby získávání pivovarských surovin  

 

K vaření většího mnoţství dobrého piva je zapotřebí splnit několik 

podmínek. Zajistit dostatek levných kvalitních surovin, schopného spolehlivého 

sládka s jemu podřízenými pomocníky a dobře postavený a vybavený pivovar. 

Vrchnostenský velkostatek byl většinou schopen naplnit podmínku první, zajistit 

dostatek levného obilí na slad, chmele a palivového dřeva. Díky moţnosti 

uplatňování celé řady vrchnostenským práv mohl, na rozdíl od královských 

i poddanských měst a městeček, získávat tyto suroviny s minimem peněţních 

nákladů. 

Hlavní pivovarskou surovinu, pšenici, kterou během druhé poloviny 17. 

století postupně nahrazoval ječmen,
96

 získával z několika moţných zdrojů: z vlastní 

obilní produkce, formou naturální renty odváděné poddanými, dokoupením obilí 

z lokálních trhů
97

 a směnou mezi panstvími téţe vrchnosti.
98

  

Základní produkční jednotkou velkostatku byl popluţní dvůr (Meierhof), 

který zajišťoval rostlinou i ţivočišnou výrobu.
99

 Obilní výroba byla extenzivní a 

potýkala se s nízkými výnosy, které většinou nepřekračovaly pětinásobek vysetého 
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zrna. Za nízký výnos vděčilo zemědělství nedostatku hnojiv produkovaných 

ţivočišnou výrobou, chlévské mrvy, která navíc často propadala výrobě salnitru 

pro vojenské účely. Hospodařilo se proto převáţně v rámci trojpolní soustavy, 

střídáním ozimu, jaře a úhoru. Vrchnostenský velkostatek měl však o proti 

rustikální malovýrobě výhodu moţnosti uplatňování široké palety vrchnostenských 

práv a získávání levné pracovní síly. Nadměrné uţívání roboty v zemědělství 

ale ve výsledku vedlo také k nízkým výnosům.
100

 

Popluţní dvory byly řízeny z center velkostatků, kde specializovaní 

vrchnostenští úředníci zajišťovali přímé uplatňování vrchnostenských práv 

a hospodářských instrukcí. Řídili a kontrolovali hospodaření v rámci celého panství 

a skládali účty své nadřízené vrchnosti. U větších komplexů panství vznikly v druhé 

polovině 16. a v 17. století i vyšší správní úřady (buchhalterie, administrace), 

které koordinovaly a kontrolovaly hospodaření jednotlivých panství.
101

 

Právě vrchnostenští úředníci vázaní sluţební přísahou vrchnosti měli 

na starost zajištění dostatku surovin pro pivovarskou výrobu. Jejich počty 

a rozdělení kompetencí závisely na velikosti panství a sloţení výrobních oblastí 

velkostatků, které ovlivňovala zeměpisná poloha a s ní spojené klimatické 

a surovinové podmínky. Kromě obecných vývojových tendencí hrála roli také 

tradice správy zaloţená předešlými vrchnostmi, zvláště pokud existovaly ústřední 

správní a účetní kanceláře spravující rodová panství. Změny ve stavech 

a pravomocích vrchnostenského úřednictva byly dále ovlivněny územním vývojem 

panství a konkrétními opatřeními vrchnosti při výběru a vymezování kompetencí 

a odpovědnosti úředníků.
102

 Mezi jednotlivými panstvími, šlechtickými, církevními 

i zeměpanskými (královskou komorou) proto existovaly v podobě a efektivitě 

vrchnostenské správy leckdy značné rozdíly.
103
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 Nejvyšším úředníkem v rámci panství býval v 16. a 17. století hejtman 

(Hauptmann). V pozdější době se objevovala téţ pojmenování úředník (Amtmann), 

vrchní úředník (Oberamtmann), správce statku (Gutverwalter) nebo ředitel 

(Direktor).
104

 Mezi úředníky měly tyto osoby nejvyšší postavení a nejrozsáhlejší 

pravomoci. Odpovídaly za řádný chod panství, schvalovaly všechna rozhodnutí, 

vypracovávaly souhrnné zprávy o hospodaření a návrhy, které postupovaly 

k vyjádření vyšším úředníkům nebo přímo vrchnosti. K dispozici mívaly řadu 

specializovaných úředníků. V oblasti obilní produkce to byl obilní nebo obroční 

písař
105

 či obilní úředník (Kastner), který měl za úkol vedení obilních účtů, 

vytváření tabelárních přehledů výsevu, sklizně, výmlatu a zásob obilnin, a spolu 

s hejtmanem i osevních plánů a obilních rozpočtů.
106

 Na mnoha panstvích stáli tito 

úředníci v čele obilního úřadu (Kasten Amt),
107

 který měl na starosti rostlinnou 

produkci dvorů, které přímo spravovali šafářové (Schafer), a hospodaření 

s obilninami v rámci panství. V písemnostech těchto specializovaných úřadů 

(popřípadě dvorů), či obilních rubrikách hlavních knih velkostatků i ústředních 

správ, se nachází řada cenných informací týkajících se sladování a získávání 

chmele.
108

 

Skupina těchto úředníků měla největší vliv na kvalitu a mnoţství suroviny. 

Veškeré obilniny podléhaly jejich dohledu. Záleţelo pak na uspořádání 

vrchnostenské správy na konkrétním velkostatku a charakterových vlastnostech 
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a čestnosti úředníků, aby poskytli prostor sládkovi (Brauer, Malzer) ovlivnit kvalitu 

pivovarských surovin. Obecně byli ale mistři sládci, jako slouţící (Bediente), 

odpovědní spíše z technologického hlediska výroby sladu a řádného vaření 

a kvašení piva. Museli se vyrovnávat s tím, co jim odpovědní úředníci do sladoven 

dodají. I vyrobeným sladem disponovali ostatní specializovaní vrchnostenští 

úředníci jako s majetkem vrchnosti. Takto tomu bylo například na panství Kostelec 

nad Černými lesy, jak uvádí jmenovací dekret (1683) tamějšího panského sládka 

Václava Vaňka, který byl povinen: „Předně, aby on sládek z obilí, jemu 

ze špejcharův jeho milosti kníţete od písaře obročního, podle pořádného vrubu 

(míry) do štoků odměřeného, v čas přileţitý dobrých a hodných sladův, 

jak pšeničných tak i ječných, časně do hvozdu nadělati hleděl, je nepřemočil 

a nepřetahoval, ani přehefoval (překvasil), neb pokazil a začmoudil. Nýbrţ dobře 

vyválený, zdělán a sušen s náleţitým nadrostem, písaři obilnému [...], zase pořádně 

odvedl a z nich potomně pivo hodný, dobrý, příjemný bylo.“
109

 

Schopnosti a spolehlivost vrchnostenských úředníků, včetně sládka, 

proto byly pro pivovarnictví důleţité. Realizovali rozhodnutí vrchnosti a jejich 

iniciativa ovlivňovala velikost a kvalitu výroby pivovarů. Na jejich bedrech leţelo 

obstarání dostatku kvalitní pivovarské pšenice nebo ječmene, podle typu 

vyráběného piva. Na prospěch svých pánů ale často hleděli neméně neţ na svou 

kapsu, coţ se mohlo negativně podepsat na kvalitě piva. Důleţitost kontroly 

a visitací ústředními správními úředníky, buchahaltery a inspektory,
110

 hrála 

nezanedbatelnou roli. Za šizení a škody způsobené vrchnosti padaly přísné tresty.
111

 

Na sladování se pouţívalo kvalitní těţké zrno, které po vymlácení a čištění 

přehazováním na mlatech a ve špejcharech padalo nejrychleji k zemi a zůstávalo 

vepředu, odtud zvané podle druhu obilniny přední pšenice (Forderwaitzen) nebo 

přední ječmen (Fordergerste). Zadní obilí (Hinterwaitzen, Hintergerste) bylo 

vhodné na krmení, nikoliv na pivo. 
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Plánování osevních ploch velkostatků, které měli opovědní úředníci 

na starosti, vycházelo ze spotřebních a zpracovatelských potřeb velkostatků, v nichţ 

mělo pivovarnictví důleţitou roli. Jen malá část produkce (přebytek) mířila na trh 

a export obilí na větší vzdálenosti byl spíše výjimečný. Zastoupení jednotlivých 

obilnin proto, kromě geografických podmínek (terén, klima) a na nich závislých 

rozlohách, kvalitě a vhodnosti půdy pro určité obilniny, záviselo na odvětvové 

struktuře a způsobu hospodaření a obdělávání půdy. V předbělohorských Čechách 

proto patřila mezi hlavní pěstované suroviny pšenice pro pivovarskou výrobu 

a potřebu vrchnosti (spotřeba a prodej), oves pro taţná zvířata a příkrm v zvěře 

a ţito pro konzum úředníků, slouţících, čeledi a námezdních sil.
112

 Zastoupení 

těchto surovin souviselo s podnikáním vrchnosti ve vlastní reţii a rozkvětem 

reţijního velkostatku. Pole byla obdělávána placenými krmenými nádeníky 

a velkostatek téţ pro tyto potřeby drţel větší mnoţství taţných zvířat, převáţně 

koní. Roboty bylo uţíváno spíše v menší míře a vrchnosti dávaly přednost její 

reluici, vyplacení za peněţitou či hmotnou náhradu. Obilní výroba proto dosahovala 

větších výnosů. Zářným a nejznámějším příkladem tohoto typu podnikání bylo 

dominium Smiřických.
113

 

Škody třicetileté války, cenová krize druhé poloviny 17. století a nedostatek 

pracovních sil způsobily změny způsobu hospodaření velkostatků. V pivovarské 

výrobě byla pšenice postupně nahrazována ječmenem, kterého se pouţívalo při 

vaření piva na várku více, a kladl téţ větší nároky na plochu osevu. Ty byly 

kompenzovány sníţením objemu pěstovaného ovsa a omezením počtu taţných 

zvířat. Eduard Maur uvádí, ţe tento trend zamezil opuštění nevýkonné trojpolní 

soustavy v zemědělství.
114

 Potahy a nedostatek pracovních sil byl nahrazen 

zvýšenou robotní povinností poddaných, coţ sice sníţilo peněţní vydání 

na pěstování obilí, poklesla však také efektivita zemědělské produkce. I po 
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překonání krize se tento trend robotního velkostatku udrţel, i kdyţ míra robotních 

povinností se lišila panství od panství a ve sloţení pracovních sil nemusela vţdy 

převaţovat robota. Proto je třeba brát ohled na konkrétní situaci a způsob vedení 

hospodářské správy panství. Mezi hlavní pěstované obilniny v 18. století však jiţ 

patřil ječmen pro pivovarskou výrobu, pro potřebu vrchnosti pšenice, ţito 

pro slouţící a k příkrmu zvěře a potahů oves. Změnou struktury obilní produkce 

uvolněný přebytek pšenice a ţita byl dodáván na místní trhy.
115

 

Bilance obilní výroby nebyla závislá jen na způsobu hospodaření, dostatku 

pracovních sil a spolehlivosti úředníků, ale samozřejmě také na klimatických 

podmínkách během roku, přírodních a válečných katastrofách způsobujících malou 

úrodu a nedostatek obilí v sýpkách a na trhu. Stejně tak spotřebu velkých pivovarů 

nemusela vţdy pokrýt vlastní obilní produkce. I zde měl však vrchnostenský 

velkostatek oproti městům výhodu a mohl získávat pivovarské obilí formou 

naturální renty od poddaných, činţe placené nájemci mlýnů nebo předkupním 

právem vrchnosti na obilní produkci svých poddaných za úředně stanovené, 

mnohdy neúměrně nízké ceny.
116

 Tento způsob se ale negativně podepisoval 

na koupě schopnosti poddaných, stejně jako vysoké robotní povinnosti. 

Nákupu na oblastních trzích se proto zvláště panství s velkým deficitem 

pivovarských surovin nevyhnuly a při výhodných cenách v době po ukončení ţní 

se i dostatečně předzásobily.
117

 Důvodem nebyly jen niţší ceny na trhu a zjištění 

mnoţství sklizeného obilí ve stodolách a špejcharech. 

Sladovnické kampaně totiţ začínaly vţdy s nástupem chladnějších dní 

na počátku podzimu, v září aţ říjnu. Způsobovaly to zákonitosti sladování, 

které bylo ve starých sladovnách z velké míry ovlivněno vnější teplotou a počasím. 

Sladovat se proto dalo jen v chladnějších měsících a sladovnické práce musely být 

ukončeny v období jara, jinak hrozilo zkaţení klíčícího sladu nedostatečným 
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odvětráváním a přílišným zahřátím na humnech.
118

 Zajištění dostatečného mnoţství 

kvalitního pivovarského obilí bylo proto důleţité jiţ na začátku sezony. 

Po ukončení ţní bylo obilí ve snopech svezeno do dvorů. Úředníky bylo 

evidováno, počítalo se většinou v mandelích, coţ byly svazky 15 snopů. Nebylo 

ale moţné vše naráz vymlátit. Mnoţství sklizeného zrna se proto určovalo pomocí 

omlatních zkoušek. Vybral se určitý vzorek sklizně z různých dvorů, který se cepy 

vymlátil. Zjišťovalo se, kolik mandelů či snopů je zapotřebí k získání určité míry 

obilí (korce, měřice). Údaj o zrnovost pak byl vztaţen na celou úrodu. Na vše přísně 

dohlíţeli vrchnostenští úředníci, docházelo zde však nejčastěji k podvodům 

a výsledky byly často podhodnocené.
119

 Staly se ale základem hospodářského 

plánování. 

Po zjištění stavu a kvality zásob obilí v panských sýpkách, které naplnila 

produkce dvorů, odvody poddaných a nájemců mlýnů, kalkulovali vrchnostenští 

úředníci mnoţství obilí, které bude vyhrazeno k osevu, vydání na deputáty 

a k vrchnostenské dispozici. Určili pak také sumu obilí určeného na zesladování 

během sladovnické sezony a předurčili tak objem výroby pivovaru na následující 

rok.
120

 Při kalkulaci museli také počítat s tím, ţe čerstvě sklizená pšenice a ječmen 

nebyly vhodné ke sladování. Bylo třeba je nechat uleţet na obilních půdách 

v pivovaru nebo sýpce. Podobně i čerstvý slad potřeboval před uţitím ve várce 

nějaký čas leţet na sladových půdách.
121

 Zajištění dostatečného mnoţství pšenice 

nebo ječmene pro sladovnickou kampaň, která musela pokrýt spotřebu sladu 

na výrobu pivovaru nejméně do prosince následujícího roku, bylo klíčové. Mnoţství 

kalkulovali úředníci podle počtu várek, který se má v pivovaru za dané období 
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s předepsaným sypáním vykonat.
122

 Jejich počet samozřejmě nezávisel 

jen na obilních moţnostech velkostatků, ale také na dokonalém vykrytí všech 

odbytových moţností a povinností z hlediska spotřeby piva.
123

 

V případě nedostatku surovin, či zničení nebo znehodnocení zásob 

pivovarského obílí a sladu hnilobou, chybou při sladování, poţárem nebo návštěvou 

vojska mohla být ovlivněna velikost i kvalita produkce pivovaru. Chybějící obilí 

bylo dokupováno na oblastních trzích, kde rozhodovala často výše ceny. Za nákup 

i prodej bývali odpovědní většinou obilní písaři a úředníci
124

 a spolu s finanční 

stránkou věci do transakcí vstupoval i důchodních písař, který měl na starosti 

peněţní správu. V agendě velkostatku byly tyto transakce vedeny jako vydání 

obilního úřadu (Kastenamt Ausgaben), dvorů (Meierhof Ausgaben) nebo pivovarů 

(Brauhaus Ausgaben) v příslušných rejstřících, účtech a rubrikách hlavních 

peněţních knih.  

Vítanějším způsobem, neţ nákup na trhu od poddaných či cizích vrchností, 

byla vzájemná výpomoc panství téţe vrchnosti, jak obilím, tak hotovým sladem, 

umoţňovala-li to dopravní dostupnost. U panství s nedostatečnou produkcí obilí 

či jeho nadměrnou spotřebou, mohla mít i dlouhodobé trvání.
125

 Hrály zde důleţitou 

roli vrchnostenské vyšší správní kanceláře, buchhalterie či administrace, v nichţ 

se sbíhaly hospodářské zprávy a naturální rejstříky podřízených panství. Zajištění 

dostatečného mnoţství obilí a dalších surovin (dřeva, chmele) mohly proto lépe 

koordinovat a kontrolovat. Ponechávaly si často konečné slovo i v otázkách dílčích 

nákupů.
126

 Cena pivovarských obilnin totiţ působila na cenu piva z hlediska 

surovinových nákladů nejvíce a tvořila její největší část.  
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Další důleţitou ingrediencí ovlivňující trvanlivost, kvalitu a chuť piva, 

která se občas vyskytovala v peněţních vydáních velkostatku, byl chmel (Hopfen). 

I ten se získával obdobnými způsoby jako pivovarské obilniny,
127

 měl oproti nim 

však výhodu, ţe neměl jiného hospodářského vyuţití, neţ v pivovaru.  

Velkostatky se snaţily získávat jej převáţně z vlastních chmelnic 

(Hopfengarten), které se objevovaly v majetkových zápisech desk zemských 

16. a 17. století. Kde byl pivovar, byla i chmelnice. Jejich rozlohu a výnos byly 

vrchnosti nuceny přiznat poprvé roku 1713 v rámci vytváření berních soupisů.
128

 

Sklizeň chmele byla určena hlavně pro vlastní spotřebu a na trh směřovaly pouze 

přebytky. Výhodu měly samozřejmě velkostatky leţící v tradičních chmelařských 

oblastech, které produkovaly pověstně kvalitní chmel a došlo na nich i k výrobní 

specializaci. Nabízely jej proto ve větším mnoţství na trhu. Naopak v oblastech 

méně příhodných pro jeho pěstování lze v první polovině 19. století pozorovat zánik 

chmelnic, o čemţ svědčí záznamy o rozloze typů zemědělských ploch ve stabilním 

katastru na počátku čtyřicátých let 19. století.
129

 

Přímou správu chmelnic měl na větších panstvích na starosti chmelař 

(Hopfengärtner)
130

 či hlídač chmelnice (Hopfenwärter),
131

 který svou práci 

vykonával za stálý plat a deputát. Odpovídal za zazimování chmelnice, její obdělání 

na jaře a kvalitu sklizeného chmele na sklonku léta. Na panstvích s menší spotřebou 

chmele mohl být pověřen správou a dohledem téţ sládek,
132

 popřípadě jiný 

z úředníků.  

Vytrvalé části chmele, takzvané babky, ztrácely během let plodivost. Jednou 

začas proto musela být chmelnice znovu vysazena a u nových výhonků trvalo 
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i několik let, neţ dosáhly vyššího výnosu. Vrchnosti se snaţily realizovat tyto 

činnosti s nízkými náklady, které se objevovaly v účetních knihách jako poloţky 

zřizování a obdělávání chmelnic (Hopfenbau, Bearbeitung der Hopfengärten). 

Vyčkávání či zanedbání obnovy mohlo ovlivnit i soběstačnost produkce chmele.
133

 

Pracovníci na chmelnicích, sazeči a česáči chmele (Hopfenpflücker)
134

 byli 

často placenými nádeníky. Dle urbáře černokosteleckého panství z let 1672 – 1677 

se jim platilo 3 1/2 krejcaru za den.
135

 Vyuţívalo se i robotních sil, zvláště 

při česání.
136

 V dalších peněţních nákladech se mohly vyskytovat poloţky za nůše 

na chmel. Ve výše jmenovaném urbáři se platilo košíkáři za jeden takový „košík“ 

po 1 zlatém a 30 krejcarech.
137

 Dalším občasnou nákladovou poloţkou byla také 

výroba dřevěných tyčí na chmel. I zde však tuto činnost mohli vykonávat formou 

roboty poddaní, jak tomu nasvědčuje záznam v kosteleckém urbáři.
138

  

Celkové výdaje na provoz vlastních vrchnostenských chmelnic nebývaly 

vysoké. Jejich výnosy ale ne vţdy pokryly spotřebu pivovaru, která byla 

doplňována sběrem méně kvalitního divokého chmele v rámci robotních 

a naturálních povinností poddaných.
139

 Tak praví i zápis černokosteleckého urbáře. 

„Item chmele planého, co tak chmelař s robotýři na panskym vyhledati můţe, 

ten zčesati, beze všeho platu na sladovny nebo špejchary panský pod počet písaře 

obročního odvádí.“
140

 Za korec planého chmele si mohl také kostelecký poddaný 

přijít na 21 aţ 24 krejcarů s příplatkem krejcaru za pytel.
141

 

I přes všechny tyto moţnosti se velkostatky nevyhnuly potřebě opatřit 

si ve zvláště neúrodných letech nebo plánované vyšší pivovarské výrobě část 
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chmele nákupem z trhu. Ve vydáních se tyto nákupy většinou objevovaly 

v obdobných rubrikách jako pivovarské obilniny. V otázkách dokupování měli opět 

vliv vrchnostenští úředníci. 

Pivovarská výroba vyţadovala také velké mnoţství dřeva, které se dá 

povaţovat za třetí nejdůleţitější surovinu. V pivovarech byla největší spotřeba 

palivového dřeva (Brennholz) na topení ve varně (Brauholz) a v chladných 

měsících i v dalších částech pivovaru, které byly temperovány, aby nedošlo 

k poškození pivovarských surovin a narušení procesů výroby přílišným chladem. 

Pro tento účel se vyuţívalo hlavně měkkého dřeva (weiches Holz).
142

 Velkou 

spotřebu měl téţ sladový hvozd (Malzdarre). Kvůli jeho staré konstrukci vyuţívající 

k sušení sladu přímo zplodiny hoření se v něm topilo speciálním hvozdovým dřevem 

(Darreholz). Jednalo se o tvrdé dřeviny (hartes Holz),
143

 které při hoření vytvářely 

jen malé mnoţství ţhavých jisker, jeţ měly nejednou za následek vyhoření 

pivovaru. 

Panské lesy, jejichţ těţbu kontroloval a povoloval fořtmistr
144

 

(Forstmeister) či jiný pověřený úředník,
145

 většinou poskytovaly dostatek paliva. 

Kácení a odvoz dřeva do pivovaru pak obstaraly roboty s potahem,
146

 rozřezáno 

bylo v rámci poddanských nebo nájemních povinností mlýnů, s kterými byly 

spojeny pily.
147

 Někdy se v účtech vyskytují i poloţky za jeho rozřezání.
148

 Byl-li 

však velkostatek závislý na dokupování dřeva, coţ se v některých oblastech 

od 18. století stávalo častěji,
149

 rentabilita pivovarů klesala. 
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Spotřeba dřeva ve vrchnostenských pivovarech byla pod kontrolou úředníků, 

aby nedocházelo ke ztrátám a škodám vrchnosti neoprávněným odběrem 

a spotřebou.
150

 Z hlediska jeho hospodárného uţívání do 18. století však 

pravděpodobně kontroly tak přísné nebyly
151

 a pro pivovary bylo dřeva připraveno 

dostatečné mnoţství. Slavný český sládek František Ondřej Poupě (1753 – 1805) 

dokonce povaţoval jeho velkou dostupnost v minulosti za jeden z hlavních důvodů, 

proč stará česká piva byla proslulá svou kvalitou. „Neboť voda, rmuty a pivo lepší 

se vyvařilo, poněvadţ chtěl-li sládek, aby se klokotem vařilo, musel dát pec plnou 

dříví naházet.“
152

 Menšímu mnoţství dřeva vydávaného odpovědnými úředníky, 

ve spojení s jeho vyuţíváním v neefektivních kotlinách, topeništích a hvozdech 

starých pivovarů, připisoval Poupě nemalý podíl na klesající kvalitě piva.
153

 

Nedostatek dřeva a jeho rostoucí ceny totiţ vedly k zpřísňování kontroly jeho 

spotřeby. V druhé polovině 18. století a se vstupem do 19. století se pak mnoţí 

záznamy o provádění topných zkoušek v pivovarech k provedení várky a spotřebě 

dřeva ve hvozdu k vysušení určitého mnoţství sladu.
154

 

Dřevo k výrobě sudů (Binderholz) netvořilo v nákladech velkostatku 

na suroviny příliš velikou poloţku a jeho zdrojem opět bývaly lesy velkostatku. 

Sudy měly delší ţivotnost, proto nebylo dřeva na jejich výrobu potřeba takové 

mnoţství. Ne na kaţdém panství bylo ale dostupné, vyšší byla i jeho cena. 

Velkostatky proto někdy dávaly přednost nákupu jiţ hotových sudů. 

Ve spojitosti s bednářským řemeslem a stabilními náklady na várku bylo 

potřeba zajistit spíše dostatek smůly na sudy (Faßpech, Pech). Před kaţdým 

plněním musely být totiţ sudy řádně vysmoleny, coţ si ţádalo, krom palivového 
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dřeva, velké mnoţství přírodní smůly.
155

 Na velkostatcích ji vyráběli vrchnostenští 

smolaři.
156

 V peněţních vydáních velkostatků je však nákup smůly častou poloţkou, 

neboť mnoho panství nemělo moţnost vyprodukovat ji dostatečné mnoţství. 

Nákupem se opatřovaly i další speciální poloţky vyráběné kvalifikovanějšími 

řemeslníky, jako byly obruče na sudy, bednářské náčiní, cvilink (Zwilling) na pytle 

a různé pivovarské náčiní. Z hlediska peněţních vydání velkostatků a pivovarské 

výroby byly však tyto nákupy marginální. 

 

2. 3. 2. Od sladu po hotové pivo – budovy, vybavení a lidé kolem pivovaru  

 

 Pivovarské budovy patřily mezi nejdůleţitější hospodářské stavby 

vrchnostenských velkostatků. V některých podrobnějších zápisech v zemských 

deskách z 16. století s popisem rozsahu majetků byly jednotlivé provozní části 

uváděny zvlášť. V uţším smyslu se pod pojmem pivovaru (Brauhaus)
157

 rozuměl 

prostor, kde docházelo přímo k vaření a chlazení mladiny (Würze). Později 

se pro něj ustálilo pojmenování varna (Sudhaus). Spilky (Gärkeller), kde docházelo 

ke kvašení piva a sklepy (Keller, Bierkeller),
158

 kde pivo dokvašovalo v sudech, 

se uváděly zvlášť.  

Výroba sladu byla od vaření piva relativně samostatným procesem 

umísťovaným někdy v oddělených budovách. Jmenování sladovny (Malzhaus) mělo 

proto většího opodstatnění.
159

 Skládala se ze sladového humna (Malztenne) 

a hvozdu (Darre, Malzdarre), který jako oddělená místnost k sušení sladu mohl být 

uváděn zvlášť.
160

 Takovéto zápisy jiţ svědčily o překonání domácí malovýroby 

a specializaci jednotlivých výrobních prostor, pro jejichţ komplex se uţívalo 

v širším významu slova pivovar (Brauhaus). 

 Velkostatky v tomto ohledu do jisté míry překonaly města, kde byly výroba 

sladu a vaření piva ještě v 16. století pojímány jako dvě odlišné činnosti, 
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které vykonávaly dvě různé osoby. Sladování bylo řemeslem, které provozovali 

sladovníci, sládci (lat. Brasiator, něm. Malzer) a sladovničtí tovaryši. Jeho 

vykonávání mnohde svazovala příslušnost k cechům, v jejichţ rámci bylo řemeslo 

organizováno a regulováno a kde získávali jeho příslušníci svou kvalifikaci.  

Vaření piva, po četných sporech se sladovníky, bylo klasifikováno jako 

obchod, a proto zůstalo přístupné širší skupině měšťanů, kteří byli oprávněni vařit 

pivo.
161

 Z původní platnosti pro všechny členy městské obce ve 14. století se toto 

právo začalo nárůstem obyvatelstva omezovat na určité privilegované měšťany. 

Podmínkou jeho nabytí se stala drţba domu, na němţ právo vařit historickou tradicí 

ulpělo. Jelikoţ tito právováreční měšťané výrobou a prodejem piva značně zbohatli, 

přestali jej vařit osobně a stali se takzvanými nákladníky piv (Bier Verleger). 

Poskytovali finanční a naturální náklad na pivovarskou výrobu. Od sladovníků, 

kteří mohli drţet své sladovny i pivovar, ale častěji byli najímáni a bráni do sluţby 

v provozech v drţení bohatších měšťanů, si nechali vyrobit slad.
162

 

Výroba ve větších várkách byla ekonomicky výhodnější. Velká varná pánev 

(Braupfanne) ale byla nejdraţší součástí kaţdého pivovarského domu či pivovaru 

a její pořízení a vydrţování bylo nákladné, stejně jako údrţba ostatního náčiní, 

pro které navíc nebylo v městských budovách dost prostoru. Vznikaly tudíţ 

specializované lépe vybavené domy a pivovary, kde uskutečňovalo své várečné 

právo několik nákladníků.
163

 Kdyţ na ně přišla řada, nechali si z vlastního sladu 

a chmele uvařit pivo. Po provedení várky a zchlazení mladiny odvezli výrobek 

do svých nákladnických domů vybavených pouze spilkami a sklepy. Zde pivo 

dokvasilo. Odtud jej pak vystavovali do hostinců, nebo v nich přímo čepovali. 

Ve specializovaných pivovarech a pivovarských domech vařili pivo 

sladovničtí mistři (lat. Braxator, něm. Braumeister), sládci či varčí (Brauer), zvaní 

téţ pivovarníci (Bierbrauer) nebo vodovarové. V některých městech byli členy 

sladovnických cechů. Uspořádaní sladovnické a pivovarské výroby se však mohlo 

město od města lišit. Upravovaly ho různé cechovní regule i nařízení městských 
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a obecních správ, které určovaly pivovarský pořádek, posloupnost a mnoţství 

várek, dohlíţely na protipoţární bezpečnost, kvalitu a způsob výroby piva.
164

 

Ve městech existovala spousta dalších specializovaných osob spojených 

s výrobou sladu a piva i s jeho prodejem. Byli zde hvozdové dohlíţející na hvozdění 

sladu, sladomelové, kteří jej za úplatu mleli,
165

 nebo například šrotýři (skladníci), 

kteří skládali sudy a zajišťovali odbyt piva.
166

 Výrobní a distribuční vztahy 

tak nabývaly velké sloţitosti a leckdy i těţkopádnosti. Docházelo k častým sporům. 

Peněţní náklady na námezdní práci i suroviny byly vysoké. Jejich dovoz byl navíc 

zatíţen městskými cly.
167

 

Vznik společných měšťanských a obecních pivovarů urychlil zvláště 

rozmach šlechtického reţijního pivovarství po roce 1547. Jiţ před tím ale vznikaly 

menší pivovárky na panstvích a statcích.
168

 Šlechta udrţela nedotknutelnost svých 

vrchnostenských a hospodářských práv. Vyuţila jich k zefektivní pivovarnictví 

od obstarávání surovin přes organizaci výroby aţ k distribuci na vlastních statcích 

a panstvích. K přechodu od domácí malovýroby vyuţila zkušeností sladovnických 

mistrů, tovaryšů, pivovarníků a sládků, pro něţ bylo ve městech těsno a jimţ 

se na venkově nabízela vynikající moţnost k obţivě. Mohli se navíc zabývat 

výrobou sladu i piva naráz a tím více ovlivnit kvalitu výsledného produktu. 
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V češtině se pro ně ustálilo pojmenování sládek. V němčině se uţívalo širší palety 

pojmenování (Brauer, Braumeister, Malzer), i kdyţ řídili veškeré práce.  

S povděkem kvitoval tento stav český sládek druhé poloviny 18. století 

František Ondřej Poupě (1753 – 1805), neboť „[...] ţádný zde nesmí podle libosti 

v malé míře, na způsob bryndačů a hudlářů, pivo vařit, pro kterouţto příčinu 

v mnohých jiných zemích piva špatná jsou. Hlavní a nejprospěšnější právo k vaření 

piva, dle mého zdání, jest to, kterýmţ panství pro sebe a místa společně v obecnosti 

pivo vařiti smějí, však jen toliko pod dohlíţením jednoho hodnověrného muţe, 

aby všickni se sládkem vládnouti nemohli.“
169

 

Vrchnímu sládkovi se v pivovaru říkalo pan starý, čímţ bylo naznačeno jeho 

privilegované postavení nad pivovarskou čeládkou (Braugesellen). Jeho zástupcem 

byl druhý nejzkušenější sládek označovaný jako podstarší (Altknecht). Dále slouţil 

v pivovarech mládek (Jungknecht). Podle velikosti provozu byla početná i stálá 

čeládka, která se podle dosaţené zkušenosti určující postavení v pivovaru 

označovala někdy pořadovými čísly třetí (Dritte), čtvrtý (Vierte) a dále 

podle počtu.
170

 

Většinou mívali všichni společný naturální deputát, který dostával pan starší 

jako „hlava pivovarské rodiny.“ Byly to převáţně produkty velkostatku: pšenice, 

ţito, ječmen, oves, hrách, máslo, sýr, sůl a dřevo. Někdy měli nárok téţ na slepice, 

kachny, či prase. Sami však většinou nesměli při pivovaru chovat ţádná 

hospodářská zvířata, aby nedocházelo k defraudaci pivovarských surovin a odpadů, 

ale dostávali je jen na maso. Moţným přilepšením bývala téţ kráva na mléko, 

z které měli uţitek. Maso ale v případě poráţky připadlo vrchnosti. 

Někdy dostávali speciální deputát i jednotliví tovaryši. Častěji se však mezi 

ně dělily peněţní výplaty (Besoldung), které byly odstupňovány podle postavení 

v pivovaru. Byly to jak stálé platy určené výplatními tabelami (Besoldung Tabelle) 

velkostatku, tak i výplaty případné (Accidenz), počítané často podle vystavených 

sudů piva na prodej. Tento plat za sloţení sudu se proto nazýval Schrotgeld 

(šrůtka), od německého slova schroten (skládat). Peněţní platy mohly být 

nahrazeny nebo doplněny právem prodávat mláto (Treber), pivovarské kvasnice 
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(Bierhefe), pivovarské odpady nebo alespoň jejich část. Vítaným přilepšením byl 

prodej ředin a řídkého piva (Kofent), které sládek přivařoval nebo ušetřil na dolívce 

(Füllbier). Na úkor vysokých zisků z těchto vedlejších příjmů ale trpěla kvalita 

piva. Vrchnosti proto preferovaly poskytovat spíše stálé a případné výplaty, 

deputáty a pronájem kvasnic sládkovi za stálý plat z várky. Pro jistotu zakazovaly 

mistrům i čeládce s pivovarskými odpady a surovinami při pivovaru obchodovat. 

Tradiční odměnou sládkovi a jeho chase bylo pivo pro vlastní spotřebu. 

Říkalo se mu sládkova nebo pivovarská baba. Výše tohoto deputátu se stanovovala 

buď fixně podle deputátní tabely (Deputat Tabelle) nebo podle určitého mnoţství 

odváděného z provedené várky. Toto pivo bylo určené především pro spotřebu 

pivovarské čeládky a nemohlo být bez povolení vrchnosti prodáváno. Sládek jím 

také vyplácel sladovnické a varní pomocníky (Malzgehilfe, Braugehilfe), 

kteří se najímali jako nádeníci při sladovnických pracích nebo provádění várek. 

Nepatřili většinou mezi stálou čeládku, ale vandrovali zvláště v okolí měst 

a velkých pivovarů. Sládek je hostil a vyplácel ze svého, respektive společného 

deputátu a příjmu. Ze zásob velkostatku mu mohl být téţ poskytován speciální 

deputát na překlenutí těchto vydání, nebo byli pomocníci vypláceni přímo 

z důchodů velkostatku.
171

 

Bylo jich třeba hlavně ve větších pivovarech, neboť po celou dobu existence 

vrchnostenských velkostatků převládala v pivovarnictví náročná manuální práce. 

Mechanizace výroby a přechod na páru započal aţ od druhé poloviny 19. století. 

Vrchnostenské pivovárky objevující se na konci 15. a v první polovině 16. století, 

které v mnoha případech nejspíše vznikaly adaptací jiných hospodářských budov 

nebo nebyly nijak speciálně technicky projektovány, při menším objemu výroby 

mohly úspěšně fungovat. Větší pivovary ale potřebovaly kvůli vyšším nárokům na 
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přesun surovin, zásobení vodou a hospodaření s teplem lepší funkční uspořádání 

respektující alespoň z části zákonitosti a postupy výrobních procesů. 

Nové pivovary vznikaly většinou při centrech rodících se velkostatků, 

aby byl zjednodušen vrchnostenský dozor nad výrobou i odbytem piva. Jednalo se 

o stavby z kamene a cihel. Poznatky o optimálním umístění a uspořádání výrobních 

prostor v terénu shrnul například jezuita Jan Barner ve svých Knihách 

hospodářských, které vyšly nejprve latinsky a později roku 1706 i v jeho vlastním 

autorském překladu v češtině.
172

 

Barner kladl důraz hlavně na poloţení pivovaru v blízkosti vhodného 

vodního zdroje, nejlépe pod jeho úrovní. Jednotlivé místnosti a pivovarské nádoby 

měly být uspořádány, aby voda uţívala maximálně své tíţe a nemusela být sloţitě 

přečerpávána vědry z nevhodně umístěných studen a vodních zdrojů, nebo šoufky 

z jednotlivých nádob. Po vyuţití například na humnech v máčecích štocích 

(Weichstock) měla mít zajištěn odtok ven z pivovaru.  

Velký důraz kladl na blízkost mlýnů, které mlely slad. Právě při mletí 

docházelo k velkým ztrátám sladu nenechavostí mlynářů. V běţných mlýnech 

varoval před zničením sladu jeho chybným drcením na mouku. Blízkost 

specializovaného sladového mlýna (Malzmühle) měla usnadnit dohled, zlepšit 

kvalitu mletí sladu a zmenšit časové prodlevy při výrobě.
173

 

Teorii stavebního uspořádání pivovaru a výroby piva o necelých 100 let 

později rozpracoval sládek František Ondřej Poupě, který shrnul poznatky své praxe 

a výsledků vědeckého poznání druhé poloviny 18. století. V pivovarnictví 

a sladovnictví se stal osobou téměř svatou, adorovanou zvláště v druhé 

polovině 19. a na začátku 20. století. V němčině byla vydána od roku 1794 trojice 

jeho spisů Kunst des Bierbrauens a roku 1801 téţ česky psaná praktická příručka 

Počátkové základného naučení o vaření piva.  

Poupě se snaţil postavit umění sladování a vaření piva, které se předávalo 

v pivovarech povětšinou praxí a tradičním vypozorováním zákonitostí 

pivovarnického řemesla, na teoretičtější základy. Prosazoval vzdělávání sládků, 

jejich seznamování s nejnovějšími objevy a praktikami v evropském pivovarnictví. 

Snaţil se působit na odstraňování nejrůznějších pověr a čar, které měly zajišťovat 
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dobré pivo. Krom zavedení teploměru do pivovarnictví téţ rozpracoval podobu 

ideálního pivovaru. Jeho teorie vychází z obdobných praktických poznatků, 

které byly pivovarským odborníkům známy a z kterých čerpal i Barner. Vznikla 

v době, kdy klesla dostupnost pivovarských surovin a vzrostla jejich cena. Poupěho 

rozpracování bylo proto podrobnější a kladlo větší důraz na hospodaření s teplem 

aefektivní vyuţitkování topiva a surovin v pivovarském provozu. Krom optimálního 

uspořádání pivovarských prostor vylepšoval i jednotlivá pivovarská zařízení kotlinu 

(Brauofen), pivovarské kádě a zavedl uţívání draţších ţelezných hvozdů 

(Eisendarre), které k sušení sladu uţívaly místo kouře ohřátý vzduch a ušetřily 

hodně hvozdového dřeva. Všechna svá vylepšení otestoval praktickým uţíváním.
174

 

Ve svém modelu ideálního pivovaru umístil Poupě všechny provozy 

do jedné budovy orientované od východu na západ. Studené hospodářství, sklepy 

a spilka, měly být zapuštěny ve svahu s orientací k severu. Na spilku navazovala 

vysoká místnost varny s kotlem, vystírací a jalovou kádí s kamenným korýtkem, 

čtyřmi chladícími štoky (Kühlstock) a slévací kádí. Varna byla opatřena sedlovou 

střechou s otvory pro unikání horkých par. Pivovarské nádobí bylo rozmístěno tak, 

aby se ušetřila práce a byly respektovány kroky výroby od vystírání, rmutování, 

chmelení, chlazení a spouštění mladiny do spilky. V centru budovy stála spojovací 

šíje, která slouţila k sladování topného dřeva. Byla umístěna mezi varnou 

a hvozdem. Dřevo bylo pro oba provozy přístupnější. Za hvozdem bylo zřízeno 

humno mírně zapuštěné do země. Nad humnem byla válečka a prostorné půdy 

na ječmen s násypnými troubami, které usnadňovaly jeho přesun k máčecím štokům 

v prostoru humna. Sládkovo obydlí umístil Poupě nad šíjí mezi varnu a válečku, 

aby pan starší mohl kdykoliv zkontrolovat provádění prací. Hotový slad se 

po očištění odnášel na sladové půdy umístěné nad spilkou a sklepy vedle varny.
175
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Zbudování takového pivovaru bylo velmi nákladné, i kdyţ mohlo ušetřit 

mnoho zlatých na provozních nákladech. Luxus stavby nových pivovarů si nemohl 

dovolit kaţdý. Šetrnost vrchností se mnohde projevovala neochotou investovat 

do modernizace či výstavby nových pivovarských komplexů, které díky monopolu 

odbytu piva třeba i při neefektivním fungování prosperovaly. Ne vţdy byl také 

dostatek peněz, stavebních materiálů a schopných projektantů a stavbařů. 

Proto třeba po katastrofách, poţárech, povodních nebo válečných škodách byl 

pivovar opraven jen provizorně robotními silami. Pivovarská výroba se rozšiřovala 

také nejrůznějšími přístavbami k fungujícím provozům a adaptováním některých 

sousedních hospodářských staveb. Pivovary tak nabývaly různých podob a někdy 

i velké členitosti. 

Takový je případ i pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, jehoţ podrobný 

popis budov a vnitřního vybavení včetně detailů dotýkajících se jeho provozu 

je dochován v urbáři stejnojmenného panství vznikajícího v letech 1672 – 1677. 

Zápis vznikl pravděpodobně v druhé polovině sedmdesátých let. Po poţáru roku 

1657 byl pivovar postupně rozšiřován podle potřeb obnovy třicetiletou válkou 

poničeného panství. Várka se z 20 sudů vyšplhala v šedesátých letech na 30 sudů 

piva. Zřízeno bylo také další nové humno a hvozd.
176

 

V soupisu nápojové daně z roku 1702 byl největším pivovarem 

Kouřimského kraje (roční průměr 2837 uvařených sudů) a velikostí se mu vyrovnal 

jen pivovar komorního panství Brandýs na Labem (roční průměr 2655 1/2 uvařeného 

sudu). V Čechách jej v té době překonávalo jen několik panských pivovarů: 

Litoměřice, Jindřichův Hradec, Náchod, Roudnice nad Labem, Poděbrady a Český 

Krumlov.
177

 

Pivovar leţel proti zděným valům jihovýchodně od zámku, z jehoţ 

kancelářských místností umístěných nad vstupní branou bylo vidět „do placu 

pivovaru.“
178

 Vstupovalo se do něj velkou branou nebo dvířky po její straně. „Hned 

po pravý ruce, jest ke zdem maštalním ode dvora kosteleckého pocházejícím, 

                                                                                                                                         
a sladovny v historii výroby piva. In Stavební kniha : České a moravské pivovary. Brno : EXPO 
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na tři strany z kamena vystavena síň a světnice, v kterýţ sládek své obydlí má. 

V té světnici kamna zelený jedny, dveře na pantích s klikami ze síně a světnice 

dvoje, okna tři, však toliko sklený v světnici dvě, za nimi mříţe ţelezný tři. Přikrytí 

toliko na námětcích zděláný, komín podle zdí maštalních i potom vejšeji k štítu 

dvorskému. Na téţ podkroví po schodech jdouc, komora s jedněmi dveřmi, 

kde sládek své věci míti můţe. V síni vohniště s obzvláštním komínem, v němţ 

se všelijaké panské věci udívají. Pod vohništěm pec pro pečení chleba.“ 

 
Obr. 4: Mapa zámku, dvora a starého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy 1812 (SOA Praha) 

 

Na místě sládkova obydlí byla po zrušení a zbourání starého pivovaru 

v první polovině 19. století zřízena fořtovna. Dodnes stojí v Českobrodské ulici 

s číslem popisným 14.
179

  

Hospodářský dvůr sousedil s areálem pivovaru ze západní strany. Budova 

původní uzavřené varny, která přiléhala k maštalím, byla kvůli poţární bezpečnosti 

zbavená krovů a zanechány byly jen holé zdi. Blízko u zídky oddělující prostor 

dvora a pivovaru stála kamenná studna zvaná Barbora, „[...] bohatých pramenův, 
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a z tý se voda na várky stále s dostatkem váţí i do dvora k potřebě slouţí. 

Do pivovara se váţí váhou na bidle a k tomu pro vejráţku vokov (vědro) a silný 

provaz. Do dvora pak dvěma vokovy kolem na řetěze.“ V Kostelci čerpali vodu 

nejspíše sami pomocníci v pivovaru a čeledíni ze dvora. Na některých statcích měl 

na starosti obstarávání vody, její čerpání a údrţbu vodovodu (Wasserleitung), 

který ji přiváděl do prostoru varny a do nádrţí (haltýřů) v dalších částech pivovaru 

i pro ostatní hospodářství, vodovůdce (Wasserführer), který se objevoval 

ve výplatních a deputátních přehledech.
180

 

Budova nové varny a mladá spilka leţely východně od studny. 

Od na severovýchodě stojící sladovny je oddělovala zděná šíje, nad níţ a spilkou 

byla válečka, v popisu nazývaná Kropárna. V přízemí směrem k východu, 

kde se budovy stáčely k severu, byla bednárna, jejíţ odvod kouře vstupoval 

do společného komína přilehlé spilky. Vedle bednárny byl přední hvozd, z kterého 

se dveřmi vedoucími na sever vstupovalo do starého „humna klenutého, v němţ jest 

sloupův kamenných se štukoví tesanýho na čtyři hrany, pro jistší bezpečnost, 

a zdrţení klenutí špejcharských šest. Štáfů nebo kleští ţelezných do sloupův jedněmi 

konci a druhými do zdi s jistejmi závlačkami, aby se klenutí nerozcházelo, 

zadělaných deset. V témţ humně jest studnice slove Zuzka vyzděna štukami 

obhrázena, nad ní kolo do klenutí a ţelezného skřipce zavěšený, se dvěma okovy 

zavěšený na řetěze. Naproti studnici k straně polední (k jihu) do vohrady hejcoch 

(průduch) pro splachování špíny, kdyţ se humno myje, jeden. Opět z druhé strany 

týţ studnice na půlnoci (na severu) [...] dva kamenný štoky ze štukoví na kyt sloţeni 

jsou, v nichţ se pšenice a ječmeny močejí a potom se na humna k zrostu vyhazují. 

Nad těma štoky dva šláfy a nad Zuzkou jeden, oken na západ z pivovara tři, 

na vejchod do vohrady jedno hrubý, na poledne téţ do vohrady tři. Činí sedm, 

v nichţ toliko mříţe ţelezný tři. 

Dále proti štokům jsou dveře na pantích k straně půlnoční do nového humna 

dláţděnýho cihlami, v němţ jest štok pro močení pšenic a ječmenův dřevěný, dílem 

bečvářským udělaný, do polštářův a kleští dubových závlačkami pevně staţený. 
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Z něho hejcoch skrze zeď do vohrady. Dává se do těch štokův po dvaceti, dvaceti 

čtyřech, i třicíti korcích obilí k smočení, tak jak jakţ kdy čas teplý neb studený 

příleţitosti ukazuje. V tom humně jest oken sklených proti půlnoci jedno. Proti 

vejchodu tři. Činí čtyři. A za nimi ţelezný mříţe do dubových rámův vsazeny čtyři. 

Na humnech počínala cesta obilí, pšenice nebo ječmene, k výrobě sladu. 

Neţ se dostalo na špejchary a půdy pivovaru, museli mlatci vytlouci cepy zrno 

z obilných snopů, po té bylo pročištěno přehazováním na mlatech, čímţ se zbavilo 

nečistot a pluch a oddělilo se tak těţší kvalitnější přední zrno. To bylo odvedeno 

pod dohledem obilního úředníka či písaře na špejchar a půdu nad oběma humny. 

„Ten špejchar tak veliký a široký jest jak dolejší starý humno, i s tím okrlškem 

nad štoky a studnicí Zuzkou se spatřuje a jsouce cihlami dláţdícími dláţděný. 

Na něm se nic jiného nevysejpá a jenom samy pšenice a ječmeny hodny na slady. 

Akdyţ jest potřeba do štoků dáti, poněvadţ naschváleji nad štoky skrze klenutí 

trouby zdělány jsou, nejni se zapotřebí s obilím dolů nositi, nýbrţ těmi trubami 

skrze klenutí dolů sypati. Ale kdyţ slady náleţitě zrostou a usušeny bejvají, ty se 

zase v hvozdích měřiti a nad dotčený špejchar i s přírostkem odnášeti a odváděti 

musejí. 

V témţ špejcharu jest komůrka z prken přehrazena pro chmele. Na tom 

špejchaře jsou okna s vokenicemi na pantích do placu pivovara na západ dvě. Item 

na vejchod dvě. Činí čtyři. Z toho špejcharu se vchází k pravu nad nový humno, 

kdeţ toliko půda hlínou mazaná jest a na ni téţ obilí sypati můţe se bezpečně, však 

nad tím ţádný druhý podlahy poloţeno nejni, jednom toliko samý přikrytí střechy. 

V těch střechách sroubeny dvě okna a v nich mříţe ţelezný dvě.“ 

Slad se skladoval hlavně v patře špejcharu nad starým humnem blíţe 

válečky. Obilné zrno se pak sypalo v niţším patře špejcharu a na půdu nad novým 

humnem. Čeládka, pomocníci nebo robotníci jej tam museli na vlastních zádech 

vynést. Jak ze zápisu vyplývá, dolů do máčecích štoků to měli snadnější. 

Ne v kaţdém případě mohl sládek ovlivnit kvalitu zrna, které mu bylo 

do pivovaru dodáváno z vlastního hospodářství nebo při nákupech. Většinou měl 

rozhodující slovo obilní úředník, nebo jiná pověřená osoba správy velkostatku, jejíţ 

zkušenost a míra spolupráce s panem starým byly pro úspěch také důleţité. Správný 

pivovarský hospodář měl dbát o to, aby zrno určené na sladování bylo pokud moţno 
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stejnorodé co do velikosti,
181

 vlastností a stáří, a nepoškozené cepy při výmlatu. 

Uskladňováno mělo být nečistot a přebytečné vláhy zbavené a zdravé obilí. Řádně 

vytříděné a rozdělené bylo poţehnáním pro kvalitu sladu, který měl být rovnoměrně 

naklíčen. Smícháváním obilí různého původu a stáří byl výsledek mařen. Příliš 

mladé nebo přezrálé, stejně jako to staré více neţ rok nebo nahnilé, nebylo 

na sladování vhodné a hůře klíčilo. Vlastnosti ovlivňovalo i teplé suché léto, 

které dělalo tvrdší sklovitější zrna, která hůře přijímala vodu při namáčení.  

Zkušení sládci a úředníci měli vypozorovány tyto zásady i bez hlubších 

teoretických znalostí a posuzovali zrno dle barvy, vůně a pohmatem. Prostory 

na uskladnění obilného zrna i sladu musely být suché a podlahy před nasypáním 

řádně vyčištěné, aby se zamezilo mnoţení plísní a hniloby. Při nakupování většího 

mnoţství obilí od jednoho dodavatele se mohlo provádět sladování vzorku 

na zkoušku a při dobrém nadrostu (Zuwachs) nakoupit další ze stejného zdroje. 

Někdy se sladovalo zrno i méně kvalitní, z kterého se vyráběl zadní slad 

(Hintermalz). Měl menší sílu a bylo ho do várky (Gebräu) potřeba více. 

Kombinoval se s vydatnějším předním sladem (Fordermalz).
182

 

Po té, co se zavezly pivovarské špejchary a půdy prvním vytlučeným obilím, 

které bylo řádně uskladněno a evidováno odpovědnými úředníky, mělo se nechat 

po nějaký čas uleţet. Dle Poupěho, který ve své době povaţoval za jedinou 

správnou surovinu ječmen, minimálně dva týdny. Pak se jiţ čekalo jen na změnu 

počasí a pokles vnější teploty. Klíčící obilná zrna totiţ produkují mnoho tepelné 

energie, která se včasným předěláváním hromad na humnech uvolňovala, 

aby nedošlo nadměrným zahřátím k příliš rychlému klíčení, zničení enzymů 

štěpících škrob a narušením fyziologických a chemických procesů dodávajících 
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sladu potřebné vlastnosti pro výrobu piva. Přehřátí způsobovalo znehodnocení 

klíčícího zrna a úbytek hodnoty vzniklého sladu.  

Prostor potemnělého klenutého humna byl temperován a větrán pouze 

malými okny, někde i účelně zbudovaným větracím systémem. Teplota na humně 

šla většinou cíleně zvýšit. Chladit se ale dalo jen atmosférickým vzduchem. 

Sladování při vysokých vnějších teplotách proto nebylo dost dobře moţné a bylo 

při něm veliké riziko zkaţení veškerého sladu přehřátím. Odváţili se toho jen 

zkušení sládci v dobře zřízených humnech. Obdobně tomu bylo s mrazy, kdy bylo 

náročné udrţet v nich stálou teplotu. Zamrzaly klíčící hromady i voda v máčecích 

štocích. Pro průběh sladovnické sezony proto byla důleţitá pokud moţno mírná 

zima s teplotami nad nulou. V mírnějších měsících nejčastěji říjnu aţ listopadu 

a po té v březnu aţ dubnu se proto muselo stihnout zesladovat veškeré určené obilí 

k pokrytí potřeb naplánované pivovarské sezony.
183

 

Úkol kosteleckého sládka Václava Vaňka jmenovaného roku 1683 byl 

uveden jasně. „Předně, aby on sládek z obilí, jemu ze špejcharův jeho milosti 

kníţete od písaře obročního, podle pořádného vrubu (míry) do štoků odměřeného, 

v čas přileţitý dobrých a hodných sladův, jak pšeničných tak i ječných, časně 

do hvozdu nadělati hleděl, je nepřemočil a nepřetahoval, ani přehefoval (překvasil), 

neb pokazil a začmoudil. Nýbrţ dobře vyválený, zdělán a sušen s náleţitým 

nadrostem, písaři obilnému [...], zase pořádně odvedl a z nich potomně pivo hodný, 

dobrý, příjemný bylo.“
184

  

Pracovníci ve sladovně troubami ve stropě pod dohledem obilního písaře 

dopravili obilí do kamenných máčecích štoků ve starém humně a dřevěných 

v humně novém, které však z popisu působilo lacinějším dojem. Platilo se bednáři 

„Od štoků motčícího z fošen dubových, vejšky pět čtvrtí, šířky čtyř a půl lokte, dýlky 

pět loket, devatenácte zlatých.“ Štoky byly napájeny ze studny Zuzky. Na tomto 

místě je moţné odcitovat Barnera. „Potom lopatou obrací je (obilí) sladovník, aby 

plevy a jalová zrna po svrchu plavala, kteráţto s jiným neřádem vynímá k potravě 

pernaté drůbeţe aneb sviň.“
185

 Humna kosteleckého pivovaru byla zřízena přesně 

dle jeho popisu, včetně násypných trub a odvodů pro odpady do zahrady.  
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„Močí se pak obé obilí delší neb kratší čas, podle jeho a vody přirozené 

povahy: déle v zimě a v vodě studničné, rychleji v létě a v vodě stojící, mohem dříve 

pšenice neţli ječmen, protoţe tento má tvrdší zrno, ona pak měkčejší; nebo pšenice 

za dva dni a noci, ječmen pak někdy sotva za čtyři dni měkčí aţ nabobtná. Kteréţto 

zrno prstami ztlačené dává znamení, jestli jiţ dosti zmočené.“
186

 

Doba máčení se pohybovala mezi 33 aţ 72 hodinami (extrémně i 5 dní) 

podle vlastností suroviny. Záleţelo na sládkovi a jeho zástupcích, kteří ale hodiny 

neuţívali, aby svou zkušeností určili, kdy jsou ječmeny nebo pšenice řádně 

domočeny. Nedomočené totiţ špatně a nerovnoměrně klíčily. V případě opačném 

došlo k jejich rozmočení a šly více do květu, dlouhých kořínků a klíčků. Výsledné 

slady pak byly špatné, nedávaly pivu dobrou chuť ani sílu a ta se rychleji kazila. 

Během máčení se téţ doporučovalo několikráte vyměnit vodu, nebo mít štoky 

se stálým průtokem. 

Po ukončení máčení se voda ze štoku spodem vypustila a obilí se nechalo 

vykapat. Po té bylo vyházeno a rozprostřeno na řádně vydláţděná a vyčištěná 

humna. Zpočátku se udělaly vyšší pravoúhlé mokré hromady, které se musely 

třikrát a aţ čtyřikrát denně vzdušně předělávat. Poupě doporučoval výšku 

v přepočtu 20 – 26 centimetrů. Dřevěnými lopatami (Wurfschaufel) byly velkými 

oblouky přehazovány. Cílem bylo zbavit zrno nadbytečné vláhy a řádně 

je provzdušnit, aby se nastartovalo klíčení. 

Vlhkost se za den aţ dva do zrna vsákla či se odpařila a intenzita předělávání 

suchých hromad se sníţila. Nechaly se leţet do první rosy. Brzy započaly dílo 

a ječmen či pšenice začaly pukat a klíčit. Říkalo se, ţe zrno očkuje. V této fázi 

docházelo k nárůstu teploty hromad a musely být opět častěji předělávány, 

aby se teplota a vlhkost rovnoměrně rozloţily, umoţnil se přísun kyslíku 

a docházelo k pozvolnému klíčení. Hromady se postupně rozdělovaly, sniţovaly 

a roztahovaly. Humnem se rozlévala okurková vůně. Naklíčenému obilí se říkalo 

mladý slad nebo mladík a jeho zakroucené kudrnaté klíčky neměly přesahovat délku 

zrna. Dle Poupěho měly mít maximálně jeden a půl násobek jeho délky. 

Chodounský připustil maximálně dvojnásobné. Po dvou dnech většinou klíčivá síla 

klesala. Nastával takzvaný vyrovnaný slad. V tu dobu byl jiţ rozprostřen v zhruba 

5 – 10 centimetrů vysokých hromádkách. Při úspěšném sladování bylo moţné 
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dosáhnout u ječmene nadrostu (Zuwachs) aţ jedné čtvrtiny. Tento nadměrný 

přírůstek sladu oproti původnímu mnoţství obilí však neměl být dle Poupěho vyšší 

neţ jedna osmina, jinak slad slábl a moučněl.
187

 

Pokud měl surový slad na konci klíčení v sobě přebytečnou vláhu, 

byl nejprve odnesen na válečku, kde jí byl vzdušným předěláváním zbaven 

a opadaly i přerostlé klíčky a kořínky. Po té byl v košíkách, které vyráběl 

kostelecký košíkář v ceně 21 krejcarů za kus
188

 přenesen do hvozdu. V Kostelci 

měli dva. Ze starého humna se dveřmi směrem na jih vstupovalo „[...] do předního 

klenutého a náleţitě vydláţděného cihlami dláţdicími hvozdu, v němţ uděláný 

pro topení a sušení sladův psinek, v tom psinku firšejt
189

 na noţičkách a nad ním 

varhánky, trouba, zábradlí po stranách s vokenicema, hřebenem a římsami, 

na nichţ lísky leţejí. Pod lískami pak, aby se zábradlí postranní rozcházeti nemohly, 

jest jeden štáf nebo kleště ţelezný. V témţ hvozdě jest okno skleněný od strany 

západní, aby se k psinku sjíti mohlo, proti jedněm varhánkům jedno. Item dvě 

okýnka u vrchu klenutí maličký a jeden komín zděný pro vypouštění dýmu ze hvozdu 

k vejchodu.“ Nový hvozd pak byl popsán téměř identicky a byl přístupný jak 

z nového, tak starého humna. 

Určený tovaryš rozdělal oheň ţivený poleny hvozdového dřeva v prostoru 

psinku zvaném také podlísčí, který byl umístěn pod úrovní kouřového hvozdu 

zvaného valach (Rauchdarre). Kouř byl usměrňován a rozváděn kanálky zvanými 

varhánky pod tělo valachu. Po celé jeho ploše pak stoupal vzhůru a s párami unikal 

okny při stropu. Surový slad byl pokládán na lísky pletené z vrbového proutí, 
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které leţely v mírném sklonu na valachu. Pokud byly ve vodorovné poloze, jednalo 

se o takzvaný piliár. Kouř a horký vzduch prostupovaly přímo sladem. Sladovnický 

tovaryš jej speciálním dřevěným nástrojem, limpou (Streichholz) rozhrnoval, abybyl 

rovnoměrně vysušen. Tento nástroj byl symbolem sladovníků a pivovarníků. 

Účelem hvozdění bylo zastavit vývoj naklíčeného sladu a zakonzervovat jej 

pro budoucí pouţití. Zároveň podle teploty a průběhu hvozdění se mu dodávaly 

specifické vlastnosti, které pak zásadně ovlivňovaly barvu a chuť z něj uvařeného 

piva.  

Barner zmínil hvozdění pšeničného sladu na tři ohně během dne a noci 

a zkoušku dohvozdění překousnutím sladového zrna a odhalení jeho bílého 

středu.
190

 Poupě rozlišoval u sladování a hvozdění ječmene tři metody, českou, 

švábskou a bavorskou. Jednoznačně prosazoval metodu českou, při níţ se slady 

sušily pozvolně při niţších teplotách a ve výsledku měly bledou barvu. Vařilo 

se z nich pivo zlatoţluté barvy. Dále uznával ještě piva barvy třešňové, při kterých 

byl v závěru hvozdění slad sušen při vyšších teplotách. Odsuzoval naopak slady 

sušené při vysokých teplotách do hněda aţ černa typické pro švábský a zvláště 

bavorský způsob. Takový slad povaţoval za znak lenosti a pohodlnosti. Vznikala 

z nich tmavá piva, která odsuzoval jako méně zdravá, „odporná“ a připisoval je 

německému ţivlu. Ducha českého a moravského pivovarnictví spatřoval ve světlých 

odstínech piva, pro které bylo třeba opravdového sladovnického kumštu. 

Při neopatrném sušení v kouřových hvozdech mohlo dojít k začmoudění 

nebo připálení sladů. Takové se povaţovaly všeobecně za zkaţené a jejich 

vlastnosti vstupovaly i do chuti piva. Poupě se snaţil českému pivovarnictví 

představit hvozd ţelezný (Eisendarre). Zplodiny z pece v psinku vstupovaly 

do ţelezných rour a ohřívaly atmosférický vzduch, který se uţíval k sušení. 

Zplodiny pak opustily hvozd komínem bez kontaktu se sladem. Ten byl vystírán 

na lísky zhotovené z ţelezného děrovaného plechu, někde téţ jen vyplétané z drátu. 

Díky tepelné vodivosti a lepší konstrukci a vyuţitkování tepla z pece se ušetřilo 

mnoho hvozdového dřeva. Tento způsob byl tak šetrnější a bezpečnější výrobně 

i ekonomicky.
191
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Po usušení se slad zbavil květu (kořínků), který z části opadal při hvozdění. 

Zbylý býval odstraněn vzdušným předěláváním nebo odšlapáván pivovarskou 

chasou v dřevácích a poslouţil jako krmivo pro hospodářská zvířata. Slad se odnesl 

na sladové půdy, kde se ukládal do vysokých podlouhlých hromad zvaných housky. 

Nechával se optimálně nejméně měsíc aţ dva odleţet. Pak jiţ bylo otázkou, 

kdy na něj přijde řada ve várce.
192

  

V Kostelci před jejím prováděním putoval „[...] nad spilku do špejcharu 

cihlami dláţdícími vydláţděného, slove do Kropárny, v kterémţ se slady skropují, 

nebo sušené skládají, jako i ječné vyvalují, a potom teprve k semletí do mlejna 

vezou.“ Válením se slad zbavil případných nečistot a zbytků sladového květu, 

kořínků a klíčků. Před mletím mu byla dodána také vláha.
193

 

Nasypán do pytlů šitých z cvilinku byl odváţen dnešní Českobrodskou ulicí 

kolem nynějšího pivovaru směrem ke vsi Krupá do blízkého sladového mlýna. 

Blízko mostu přes Jalový potok proti proudu na jeho pravém břehu byl 

„[...] vystavený z kamena mlejn s lednicí zděnou, pode dvě podlahy, s jedním štítem 

kamenným vysoko vyhnaným, v kterémţ se sladové pro vaření piva do pivovaru 

kosteleckého melou. [...] V témţ mlejně jest při zemi zděná světnice a komora 

pro mlynáře, kamna prostý, topení s komínem zděnym a pec pro pečení chleba, 

okna ve světnici se skly dvě, za nima mříţe ţelezný dvě. V komoře okno bez skel, 

v něm mříţe jedna. Ittem ve mlejně dole, podobně na hořejších podlahách oken 

bez skel osum, mřeţí pět. Ve štítě se vynachází prázdný bez skel a mříţe čtyry. 

Podlahy obě z prken falcovních. Item okolo stroje mlejnskýho, aby se sladové 

rozsejpati nemohly, místo cihel jest náleţitá podlaha falcovní poloţena. 

[...] Nad tím mlejnem a jmenovaným dvorcem jest rybník, kterýţ se nenasazuje, 

nýbrţ toliko pro samý mletí sladův voda se nadrţuje a časem, kdyţ jsou častý várky, 

anebo letního času sucho, v zimě pak silný mrazové, všechna voda stáhnuti se musí. 
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Na kterýţ voda od sádek kosteleckých a rybníka pod chmelnicí přichází z rozdílných 

pramenův od Kostelce a Svrabova.“
194

 

V létě roku 1675 byl rybníček rekonstruován a zvýšeny byly jeho hráze, 

aby měl dostatek vody, nevysychal a nezamrzal a slad se nemusel vozit 

do vzdálenějších mlýnů. „Z toho mlejna mlynář ţádného nájmu neplatí, nýbrţ se 

jemu z kaţdý várky, kdyţ mele, od semlení sladu piva dobrého Mudrlantu půl vědra 

dává. A kdyţ vody nejni a sladové se k jiným mlynářům, kteří nájmy platí 

k důchodům, k semlení dovezou, tehdy jedno vědro. Tomu pak sladovýmu tenkráte 

nic.“
195

 Pivu za mletí sladu se říkalo marek nebo mareček.
196

 

Roku 1730 prodala kněţna Marie Terezie Savojská tento mlýn Janu 

Růţičkovi za 150 zlatých a stálou poddanskou činţi 26 zlatých ročně. Jeho 

povinností bylo mlít slady zdarma. Uţíván byl takto aţ do roku 1842, kdy jej plně 

nahradil polygonální ţentour u nově vystaveného pivovaru.
197

 

Mnoţství sladu uţívaného ve várce nebo na jeden sud určovala většinou 

vrchnost pomocí hospodářských instrukcí. Podřízení úředníci panství se jí museli 

v daných intencích řídit a jakékoliv odchýlení vysvětlit. V případě potřeby 

dlouhodobější změny ţádali vrchnost nebo její úředníky v ústřední správě 

velkostatků o povolení potřebných změn. Nastávaly většinou při špatných úrodách, 

nedostatečném nadrostu, při zkaţení zásob obilí nebo sladu a vzrůstu jeho ceny. 

Roli hrál i trend přechodu od vaření bílých piv z pšeničného sladu k takzvaným 

starým nebo také hořkým pivům z ječného sladu. 

Výběr konkrétního sladu do várky opět určoval obilní úředník nebo jiný 

pověřenec spolu se sládkem, který měl v tomto případě nejspíše silnější slovo. 

Omezen byl dostupnými zásobami, které byly vyrobeny podle obilních rozpočtů 

tvořených hejtmanem a úředníkem odpovědným za rostlinnou výrobu. Pšeničného 

sladu se na jeden staročeský sud uţívalo kolem 1 praţského korce. Podle představ 

starých sládků dodával pivu více síly a chlebnatosti. Nápoj však měl kratší 

                                                 
194

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., běţ.-č. 3138, sign. F85, Kniha urbární, jinak gruntovní [...], 

1672 – 1677, fol. 58 – 59, česky. 
195

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., běţ.-č. 3138, sign. F85, Kniha urbární, jinak gruntovní [...], 

1672 – 1677, fol. 59 – 60, česky. 
196

 CHODOUNSKÝ, František, et al. Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví. Praha : Nákladem 

výstavního výboru odboru pivovarnického, 1891, s. 14. 
197

 HODINÁŘ, Karel, KLÍMA, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy, obecně Černý 

Kostelec zvaného. Kostelec nad Černými lesy : Nákladem města Kostelce nad Černými lesy, 1912,  

s. 23. 



 

68 

trvanlivost. Ječného sladu se uţívalo přibliţně dvojnásobné mnoţství.
198

 

Podle Poupěho byl ječmen nejideálnější pivovarskou surovinou dodávající pivu ty 

správné vlastnosti a trvanlivost.
199

 

Mnoţství uţitého sypání (Schüttung) ve várce bylo jen jednou z podmínek 

uvaření kvalitního piva. Slad se odměřoval dutými měrami. Ze zápisů ve varných 

a naturálních rejstřících (Brau-, Naturalregister) se nedozvídáme většinou nic 

o jeho kvalitě a korcové nebo měřicové hmotnosti. Určením vydatnosti býval 

jen přídomek přední nebo zadní slad (Forder-, Hintermalz). Zvláště od druhé 

poloviny 18. století se vzrůstem cen obilí vznikaly tlaky na trvalé sniţování sypání. 

Poupě právě v tom spatřoval pravé mistrovství sládka, který musel umět 

uvařit vynikající pivo i bez výhod svých předchůdců s menším mnoţstvím sladu, 

chmele i dřeva a ve větším objemu. Vyuţitkovat maximálně extraktivnost sladu, 

výtopnost dřeva a poznat pivovarské řemeslo na vyšší teoretické úrovni. 

Proto povaţoval u sládků za potřebné vzdělávání. Poznání ţivlů vody, ohně 

a vzduchu, chemických a fyzikálních procesů, principů fungování a správy 

pivovarského zařízení a budov. Bojoval proti předsudkům a konzervatismu, 

který se s touto změnou nedokázal vyrovnat. Proto se snaţil zavádět dokonalejší 

vyzděnou kotlinu ve varně, přikrývání jednotlivých kádí puklicemi a další 

hospodárné změny a postupy vyţadující hlavně píli a zručnost.
200

  

Na otázku, proč je třeba sypat na sud obyčejného piva jeden a čtvrt měřice 

si odpověděl jako pravý humanista: „To ţádá láska k bliţnímu, protoţe se pivo 

větším dílem pro chudší lid vaří, kterýţ se nim posilnit a občerstvit má, a který sic 

ţádné jiné sílící lahůdky nemá, neţli tuto, mnohdykráte proti nevyrovnané ceně 

prodraţenou, potravními částkami smíšenou vodu.“
201

 Špatné pivo vznikající 

nepoctivostí majitelů pivovarů a fušérstvím sládků mělo mít dle jeho slov nedozírné 

následky pro zdraví lidí a ducha společnosti. 

V kosteleckém pivovaru míchali v sedmdesátých letech 17. století ve várce 

o 34 sudech včetně deputátů a sládkovy baby s dolívkou 53 korců pšeničného sladu 
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s 15 korci ječného.
202

 Na čistě ječný slad přešli rozhodnutím vrchnosti 

aţ na počátku 18. století.
203

 

Ve jmenovací instrukci sládka Václava Vaňka stálo, ţe „při mletí sladu sám 

mistr neb podstarší bejvati a pozor dáti mají.“
204

 Hlídali, aby nedošlo k ţádným 

ztrátám. Poupě doporučoval téţ nedopustit, aby byla surovina přehřáta 

pod mlýnskými kameny.
205

 

Namleté slady se přiváţely do pivovaru (varny) vystavěného z kamene, 

„[...] do něhoţ se vchází dveřmi na dvě strany se na pantích otvírajícími, v něm 

kotlina zděná s kotlem měděným, firšejtem, na prostředku pro jistší bezpečnost 

s silnou nohou, nad ním komín velký dvěma stranami na zdi a dvěma na klenuti 

a silným sloupě zděnym stojí. Od toho komína před ústí kotliny jest zdělaný klenutí 

pro bezpečnost ohně a v tom klenutí menší komín pro ucházení dýmu. A po straně 

toho komínu na zdi příčný k straně západní vyhnaný štít z cihel zároveň s krovem. 

V témţ pivovaře jest stěrací (vystírací) štok jeden. Kaď vodlévací s pěti obručemi 

ţeleznými. Štoky chladící pro břečky čtyři ve dvouch jsouce dlouhý, aby se kleště 

nerozscházely po dvouch štaších ţelezných. Item pro odlívání břeček a spílání piva 

v zemi zadělány korejtka dvě.“ 

Před započetím várky, „dříve neţli podpálí, bude sládek povinen 

do kanceláře hejtmanský s vrubem přijíti a várku navroubiti dáti 

a to pod propadením kaţdýkráte třech tholarův pokuty důchodům jeho milosti 

kníţete.“
206

 Namleté slady se přinesly k vystíracímu štoku, který byl opatřen 

jalovým dnem zhotovovaným ze slaměných věchtů překrytých prkny 

nebo z převráceného vrtaného dřevěného ţlabu zvaného štika, na kterém 

se při vystírání sladu usazovalo mláto.
207

 

„Zatím pánev vodou se naplňuje a podpaluje se pec, kdeţto kdyţ za dobrou 

čtvrthodinu stále vřela a se vzhůru podzdvihovala, do kádě stírací po ţlabích 

                                                 
202

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., běţ.-č. 3138, sign. F85, Kniha urbární, jinak gruntovní [...], 

1672 – 1677, fol. 65 – 66, česky. 
203

 Více na začátku kapitoly 3. 3. 1. Lichtenštejnské pivovary (1702 – 1756). 
204

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 224/225, karton č. 3, Jmenování Václava 

Vaňka sládkem v Kostelci n. Č. l., 1683, česky. 
205

 POUPĚ, František Ondřej. Počátkové základného naučeni o vařeni piva. Olomouc : Antonín 

Alexius Škarnycl, 1801, s. 124 – 127. 
206

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 224/225, karton č. 3, Jmenování Václava 

Vaňka sládkem v Kostelci n. Č. l., 1683, česky. 
207

 CHODOUNSKÝ, František, et al. Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví. Praha : Nákladem 

výstavního výboru odboru pivovarnického, 1891, s. 12 – 13. Vylepšením jalového dna se zabýval 

také Poupě. Tamtéţ, s. 13. 



 

70 

se vyleje a spolu hned třetí díl sladu v zimě, aneb čtvrtý, má-li se více pánví vařiti, 

do ní se vysypá, aby přelitý díl vody neustydl, nýbrţ aby se celý v kádi přikryl. V létě 

pak to rozdílné sladu s prvním, s druhým, třetím, čtvrtým dílem vody vlívání není tak 

potřebné, nýbrţ kdyţ celá voda vyvaří a do stírající kádě se vleje, všecken slad 

spolu do kádě stírací se vysypává. Zatím druhá pánev podobně jako první se vaří 

a do té kádě přelívá a druhý díl sladu vpouští se do přelité vody. Totéţ se děje 

potřetí a pokudţ toho jest potřebí, i po čtvrtý. Na to pak voda ta s sladem vesly, 

hřebly a kopistmi se míchá a obrací, aby se v těsto neobrátila.“
208

 Takto Barner 

popsal průběh vystírání, svařování sladu s vodou, která neměla být vroucí.  

Na třikrát se vyvářely i vystíráním vzniklé rmuty, které se šoufky a čerpy 

vyndávaly do varné pánve, kde se dle Barnera uvedly do varu. Kaţdý minimálně 

na čtvrt hodiny,
209

 dle Poupěho postupně na 10, 12 a 15 minut.
210

 Oba doporučovali 

nevracet získanou sladinu zpět do vystíracího štoku, ale mít k tomu určenu zvláštní 

nádobu s víkem. Vařící se rmuty musely být pozorně míchány, aby pivo nebylo 

připálené. Na jejich řádném vyvaření a vymíchání závisela kvalita piva, které bylo 

jinak náchylnější ke zkaţení a mívalo nazelenalou barvu.
211

 

Varná pánev (Braupfanne) bývala menší neţ celková várka pivovaru. 

Dle Poupěho měl být poměr ideálně 1 : 2. Více neţ třikrát menší pánev k várce 

povaţoval za nevyhovující. Muselo se tak vařit na více rmutů neţ tři. Jejich 

přílišným počtem a prodlouţením doby vyvařování a následným samovolným 

chladnutím sladiny z jiţ vyvařených rmutů docházelo k větším škodám 

na výsledném pivu. První rmut měl být vţdy menší. Jelikoţ z něj získaná sladina 

chladla nejdéle, ostatní rmuty měly být vyvařovány na vyšší stupeň, aby při slití 

do společné nádoby zvýšily její klesající teplotu.
212

 

 Mláto, vylouhovaná pevná část sladu, se uschovávalo v přikrytých 

nádobách. Poupě kladl velký důraz na jeho maximální vyuţitkování. 

Jak poznamenal při postesknutí nad sniţováním naturálních odměn sládkům, 
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kteří na mláta a kalů „[...] většíce cenu sází, neţ na dobré pivo, nevědouc, 

ţe ty odpadky z várky, čím tučnější sou, tím víc pivu škodějí a oné slabějí [...].“
213

 

Doporučoval proto mláto ještě přelít horkou vodou a hodinu jej vařit se zbytky 

scezeného chmele před tím svařeného se sladinou. Tím vznikal takzvaný výstřelek 

v objemu aţ jedné šestiny várky, který se mohl pouţít jako dolívka při ztrátách piva 

vzniklých kvašením. Zbylé mláto pak mělo být maximálně lehké a vysušené.
214

 

 Před děláním výstřelku nejprve došlo ke chmelení sladiny, čímţ vznikala 

mladina neboli mladé pivo (Jungbier). Po té, co jsou rmuty vyvařeny, „[...] oheň 

prudčejší pod pánví se vyhasí a pánev dobře se vyčistí a hned jeden dţber rmutu jiţ 

vyčištěného do pánve se vleje, k němuţ se přidá jistá potřebná míra chmele 

a podpálí se polovičně pod pánví, aby on se smaţil. Kdyţ pak ten chmel jako 

škraloup dna se přichytí, poznáš, ţe jest jiţ dosti usmaţený; a naliv zase do pánve 

nětco rmutu, chmel z pánve do dţbera vyloţíš, zanechav ho toliko třetí díl v pánvi, 

na nějţ hned jiţ očištěného rmutu z mláta do koryta pod kádí stojícího skrze čep 

staţeného plnou pánev naleješ a s chmelem pivo, pokaţdý zase čtvrt hodiny silně 

vařiti budeš, a dobře z vroucí do třech neb čtyř kádí přeliješ, aby se dostatečně 

vychladilo.“
215

 Takto popsal chmelení Barner, který také doporučoval po nalití 

mladiny na chladící štoky svařování výstřelku. 

 Poupě popisuje podobnou praxi. Na libru chmele doporučoval dát do pánve 

4 – 5 mázů sladiny, vyvařit jí a vzniklou kaši stáhnout ke straně pánve, vylisovat 

z ní chmelový extrakt a pak přidat další chmel. Od Barnera se jeho další postup 

neliší a oba varovali před připálením chmele. Takto upravený chmel se sladinou 

svařoval opět natřikrát. Vzniklá mladina se vpouštěla na dřevěné chladící štoky 

přes chmelový cíz, na kterém zůstaly pevné části chmele. Zde chladla za pomocí 

působení vzduchu.
216

 Pivo se více chmelilo v létě kvůli trvanlivosti ve vyšších 

vzdušných teplotách.
217
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Chladící štoky proto byly mělké čtvercové nádoby „[...] z borových dvacíti 

osmi fošen, vejšky pěti čtvrtí lokte, dýlky sedm a půl lokte a šířky šest loket [...].“ 

Kostelecký bednář za vyrobení jednoho dostával 12 zlatých 30 krejcarů.
218

  

Poupě si byl vědom moţností znečištění piva ze špatně vyčištěného štoku, 

či zatuchlého vzduchu. Odmítal spojování tohoto pokaţení s blesky v noci, kvůli 

kterým se sládci obávali chladit pivo za tmy a snaţili se várku započít co nejdříve 

ráno, aby se stihla vychladit ještě za dne. Ideálně měla mladina odpočívat v tenké 

vrstvě a její hladina se vyznačovala černou barvou. Odstíny oranţové znamenaly 

nakaţení piva a chybu při jeho vaření. Kvalitní mladé kvasnice (Hefe, Germ) 

se přidávaly aţ po zchladnutí piva, aby nedošlo k jejich úhynu.
219

 

Po zchladnutí se mladé pivo spouštělo ze štoků do odlévací kádě nebo 

v případě kosteleckého pivovaru korýtky přímo do mladé spilky. Ze štoků se 

vymetalo košťátky. Mladá spilka sousedila s varnou, z které „[...] se vyjde 

dolejšími, teď jmenovanými dveřmi, a skrze mříţi po pravý ruce na vejchodní straně 

jest kus klenutý šíje a stupně z cihel zdičných leţatý nízký, ke štukovým veřejím 

nahoře po okrouhlym, v nichţ dveře na pantích s řetězem do spilky klenutý. V ní 

pro jistší bezpečnost klenuty sloupy z kamene štukového a na čtyři strany tesaného 

dřeva. Ta spilka jest všechna dláţděna cihlami zdicími na štorc, v ní haltýř štukami 

osazený, v něm vody pramenité vycházeje v rohu zdi od polední strany dostatek 

pro splachování a vymejvání spilky, tak aby času letního piva nezoctěly, nýbrţ v své 

poctatě trvati mohly. Proti tomu haltýři jest hejcoch do dvorský ohrady, kterýmţ se 

nečistota, špína při mytí dláţdění ve spilce pryč vypouští, a zbejvající voda z haltýře 

dnem z noci svůj průchod má. V té spilce jest udělaný vlaský komín, kterejţ svým 

kouřením do bečvářova komína přichází, při komínu kamna prostý, v kterýchţ 

zimního času topíce se piva do sudův v nově naspílány zastydnouti nemohou, nýbrţ 

k svému náleţitému vykysání (vykvašení) přicházejí. Místo kantnýřův (podstavec 

pod sud) po všech stranách jsou zdělány široký koryta, na jistých polštářích, kteréţ 

po v rohu římsami dubovými osazeny jsou. Z na těch piva do sudův naspílány, nebo 

nality leţí a z[e] sebe kvasnice do jmenovaných koryt vyhazují tak, ţe se snázeji 
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piva vydolívají a kvasnice vybrati mohou, neţli aby zdřzy (nádoby na kvasnice – 

štoudele) zdělány býti měly. Item do týţ spilky z pivovara proti slévacímu štoku jest 

prolomena zeď, skrze níţ se od štoků aţ do spilky jeden ţlábek poloţený, po němţ se 

ze štoků pivo pouští, a do sudů spílá, tak ţe beze všeho nošení tím způsobem 

sespílati můţe. V té spilce k vejchoduní straně jsou okna nehrubí dvě, item 

na poledne téţ dvě, v nichţ ţeleza kozskany místo mříţí čtyři.“ 

V kosteleckém urbáři byl při popisu mladé spilky načrtnut i postup 

takzvaného svrchního kvašení v otevřených kádích, které bylo aţ do konce 

18. století nejrozšířenějším způsobem výroby piva. Kvasnice vystupovaly 

na hladinu, odkud byly ty přebytečné speciálními nádobami, zdřezy (Hefenstandel) 

sbírány. Ţádaným zboţím byly zvláště ve vinopalnách. Část těch nejlepších 

se uschovala do příští várky. Poupě upozorňoval na jejich řádný výběr a varoval 

před mechanickým uvaţováním, ţe čím více kvasnic se do piva dá, tím lépe kvasí 

a dávkování určoval podle vnější teploty. Při vysoké jich dával méně. Podobně jako 

u mláta kritizoval vedení kvašení za účelem vytvoření co největšího mnoţství 

kvasnic na prodej. 

Kvašení bylo obdobně jako sladování na humnech také velmi citlivé 

na teplotu ve spilce, kterou Poupě doporučoval v přílišných horkách polévat vodou 

a v zimě naopak přitápět kamínky, na coţ byli v Kostelci dobře vybaveni.
220

 

Do konce 18. století bylo temperování vnějším vzduchem a chladnou vodou 

nejspíše rozšířenější neţ chlazení přírodním ledem, které bylo obvyklejší například 

v Praze.
221

 V celém pivovaře totiţ nenajdeme nikde lednici, do které by se led 

ukládal, a vţdy je v místnostech vyţadujících chlad zmínka jen o vodních nádrţích 

se studniční vodou. Ledování přírodním ledem se tak pravděpodobně rozšířilo 

aţ v 19. století s postupným přechodem na spodní kvašení, které vyţadovalo větší 

chlad. Výsledné pivo bylo trvanlivější.  

I kdyţ byl tento postup na spodní kvasnice sládkům známý, bez úprav 

pivovaru a zřízení funkčních lednic se neobešel. Začal být uţíván aţ ve věku tříbení 
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piva, kdy se obrodil nejen český jazyk ale i jeho chutě. Prudký přechod na spodní 

kvašení nastal aţ mezi lety 1841 – 1885.
222

 

Po zakvašení bylo pivo z kádí spíláno do připravených a řádně vymytých 

a vysmolených sudů. Jejich výrobu, správku a smolení, takzvané poţahování, měl 

na starosti bednář (Binder, Faßbinder) se svými tovaryši (Bindergesellen), kteří 

byli odměňováni stálým platem a deputátem obdobně jako pivovarská chasa. 

„Od jiného díla bečvářova, poněvadţ sluţbu sobě nařízenou má, téţ na tovaryše 

plat peněţitý a obilí na stravu vychází, nic se mu neplatí. Tolik od kusův podle 

velikosti dle dobrého zhlídnutí a uznání plat se jemu vydává.“ Některé příleţitostné 

platy měl kostelecký bednář uvedeny. Krom výroby jmenovaného pivovarského 

nádobí to byly například tyče na chmel po 1 zlatém 30 krejcarech za kus.
223

 

V sousedství mladé spilky měl zřízenu bednárnu, „[...] v ní jsou kamna 

nad podkamnim zděnym prosty jedny, okna se skly velký na vejchod dvě, za nimi 

v štukách mříţe ţelezný dvě, verštat (dílna) jeden, dláţděni na zemi okolo verštatu 

fošnami, a potom jinde cihlami, topení se schází do komína ze spilky 

pocházejícího.“
224

 Před poţahováním byl sud nejdříve řádně vymyt a vysušen. 

Smůla (Faßpech) se nejdříve řádně vyvařila a potřela na jeho vnitřek. Pak se poloţil 

se na rošt (Pechrost), pod kterým byl rozdělán oheň. Smůla se roztékala a přilínala 

k sudu a ucpávala póry a škvíry ve dřevu. Někteří bednáři za stejným účelem sudy 

sířili.
225

 Pro zajímavost, v roce 1735 vykázala inventura v kosteleckém pivovaru 

197 čtyřvěderních, 89 dvouvěderních, 36 jednověderních a 10 půlvěderních sudů, 

v kterých v té době pivovar realizoval výrobu kolem 2500 sudů ročně. V o necelou 

polovinu menším pivovaru v Uhříněvsi se nalézalo 104 čtyřvěderních, 

56 dvouvěderních, 21 jednověderních a 8 půlvěderníchvěderních sudů.
226
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Pivo bylo naspíláno pod dohledem důchodního úředníka
227

 do řádně 

označených sudů, které se odkutálely do staré spilky, která byla vlastně 

pivovarským sklepem a stála u staré zrušené varny. „Item v témţ zavřetí pivovara, 

proti pivovaru v něm se vaří, jest udělána jedna šíje klenutá k půlnoční straně, 

před tou šíjí mříţe dřevěná na dvě strany se otvírající na pantích a stupně zrovna 

z cihel zdičných na štorc dláţděných způsobených. Za tou šíjí v zemi klenuta spilka 

dláţděná štukami z dýli aţ k ohrazení jmenovanými pluchami jedlovými pivovaru. 

Z té spilky okno ze štuk a v něm mříţe ţelezná u vrchu klenutí na půlnoci. Pod tím 

oknem obzvláštní malý klenutý sklípek s dveřmi na pantích pro zaopatření 

v čerstvosti, aby nezkysaly k následující várce kvasnice. Kantnýřův pro sloţení 

v sudech piva polštářích spotřebu po třech stranách jest. Ţumpa, anebo haltýř, 

dobře kamením tesaným opatřeny, pro drţení vody, k smejvání v spilce nečistoty, 

špíny, jako i pro čerstvost piva a udělána jest. Od ní hejcoch kudyby jak špína, 

tak zbejvající voda svůj odpad míti mohla přes plac pivovara, potom skrze veliký 

humno, aţ do zahrady nebo vohrady pod zem sklenutou krotou (podzemní stokou) 

vypadá. Item z té spilky na levé ruce k straně západní vchází se dveřmi sklenutými 

v nich na pantích dveře opět do jiné v nově vystavěné klenuté a štukami vydláţděné 

spilky, v ní okno vrch samého klenutí s ţeleznou mříţí téţ na západ, kantnýře 

v ní dubový na polštářích jako v předešlý spilce.“
228

 

V takto zřízených vodou chlazených sklepech piva dokvašovala. 

Pozoruhodná je zvláště konstrukce rozvodu vody a odvodu odpadu, které vyuţívaly 

samospádu. Temperovaly a zásobovaly se jimi jednotlivé budovy pivovaru 

a odváděly nečistoty.  

Na dvoře měl bednář ještě kůlnu, kde se skladovaly sudy a sudovina 

a před níţ v létě vykonával své řemeslo. Pivovar byl z větší části obehnán dřevěným 

plotem a jeho dvůr byl vydláţděn kamenem. Bez dláţdění zůstal jen prostor 

u zadního hvozdu mimo prostor předního dvora pivovaru. Skládalo se tam dřevo. 

Střechy byly pobyty dřevěným šindelem. 
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Takto vypadal kostelecký pivovar v 17. století. Popis budov a vnitřního 

vybavení by byl podobný nejspíše u většiny tehdejších provozů, na jejichţ 

uspořádání a fungování se mnoho nezměnilo ani v následujícím století.  

Kostelecký sládek měl vařit tak, aby „[...] pivo hodný, dobrý, příjemný bylo. 

Chvalitebně přestáti mohly vařil piva, dle rejstříku důchodenskýho vystavoval, 

sic se piva pokazily a nehodny, sládkovi k placení přiznati se mají. [...] Pivo pak 

v sudech, aby jak on tak i čeládka nepodtrhoval (nešidil), tím neničí coffentem 

(řídké pivo) a ředinou dobrý pivo zdolíval a tudy přední pivo sobě svému uţitku 

zachoval, rozdával, neb se škodou jeho milosti kníţete prodával, nýbrţ dobrým 

pivem aby Mudrlant zvydolíval a pivo dle potřeby dobře vyhlídal a náleţitě 

vykvasil.“
229

 

Úbytek předního piva (Forderbier) v sudech při kvašení měl sládek dolívat 

jen kvalitní pivem, k čemuţ se mu dávala dolívka (Füllbier), která bývala stanovena 

určitým mnoţstvím piva z várky. Při dobře ošetřených sudech byly tyto ztráty 

menší. Dolívka bývala někdy spojována s pivovarskou babou, ale s tou by neměla 

být zaměňována. Neboť baba slouţila k spotřebě chasy jako deputát, přebytečná 

ušetřená dolívka pak mohla být přidána. 

Síla a kvalita piva závisely na výši sypání, vybavení pivovaru, schopnosti 

a poctivost sládka a době leţení. Méně kvalitní řídké pivo (Hinterbier) se vydávalo 

jiţ krátce po provedení várky. Běţné pivo se obvykle vystavovalo ze sklepů 

aţ po dvou týdnech, kvalitnější leţáky i po 6 aţ 8 nedělích.
230

 

Na cestě za kvalitním produktem bylo mnoho úskalí, od chyb při práci 

na humně a zapaření a přehřátí sladů, přes jejich připálení na hvozdu, napadení 

plísní a hnilobou na špejcharech, připálení sladiny, chmele nebo mladiny na varné 

pánvi, špatné vyvaření, znečištění piva v nevymytých kádích a chladících štocích 

aţ k špatně vysmoleným sudům a při kvašení zkysanému pivu. Řádné vedení, píle 

a čistota v pivovaru byly důleţitými podmínkami úspěchu, který se ale ve vrtkavých 

podmínkách věku řemeslného pivovarnictví, přesto všechno, nemusel vţdy dostavit. 

 Před nástupem do větších pivovarů procházeli uchazeči o místo pana 

starého výběrovým řízením a ukazovali své sladovnické a pivovarnické umění 
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ve sladování a várkách na zkoušku. Podmínkou získání místa bylo mnohde i sloţení 

vysokých kaucí, na které schopní, ale zchudlí sládci nemuseli mít. Původně měly 

být jen pojištěním proti případným škodám způsobeným majiteli pivovaru. Později 

se ale staly jakýmsi rukojemstvím a nešvarem, který byl kritizován ještě na konci 

19. století. Na místa se dostávali bohatí neumětelové.  

Klesající kvalitu piva spatřoval Poupě právě za poklesem společenského 

a hospodářského postavení a hodnocení poctivých sládků, omezování jejich 

vedlejších příjmů z prodeje ředin, patoků, mláta, kvasnic, nadrostu sladu, zákazů 

chování dobytka a pronajímání políček a poţadování vysokých kaucí. V pivovaru 

pak šidili své řemeslo, aby přilepšili své kapse. Nastavovali a spravovali ošizené 

a zkaţené pivo různými bylinami a jedy. Ve výsledku tím trpěli hlavně 

konzumenti.
231

 

 

2. 3. 3. Odbyt piva a uţitek z pivovaru 

 

 Vaření piva nebylo jen společenským posláním za účelem posilnění 

a potěšení chudších lidí, jak jej vyzdvihoval český sládek František Ondřej Poupě, 

ale především vítaným zdrojem příjmu výmluvně charakterizovaný citacemi 

ze spisku Rozmlouvání člověka stavem rytířského s pánem Jeho Milosti 

o hospodářství a důchodech pivovarských v první kapitole (2.1.). O platném 

monopolu výroby a prodeje piva, které si zajistila propinačním právem česká 

šlechta na svých majetcích, bylo pohovořeno na stejném místě. Zbývá však ještě 

popsat mechanismus generování uţitku, který nesouvisel vţdy jen s prodejem 

uvařeného piva na vlastním panství a ziskem peněz. Odbyt piva vykazoval sám 

osobě pivovar od pivovaru různou strukturu a někdy překonával hranice panství či 

statečku. Význam uţitku z pivovaru pro hospodářství velkostatku i výţivu vrchnosti 

nabýval také více či méně naturální podoby, která se penězi vyčísluje jen obtíţně. 

V případě deputátních forem výplat, vlastní spotřeby hospodářství a vrchnosti, 

nebyly přepočty a zahrnutí do peněţních bilancí ani zdaleka pravidlem a totéţ se 

týká i některých vedlejších produktů pivovarnictví. 

 Cílem vrchnostenských hospodářství, jakkoliv většinou nebyla ve svém 

zaloţení efektivní a prosperovala na úkor svých poddaných, bylo maximalizovat 
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peněţní zisky a pokud moţno minimalizovat peněţní vydání a nahradit 

je protihodnotou z vlastní produkce. To se plně projevovalo v naturálních 

deputátech a platech pro úředníky (Wirtschaftspersonal), slouţící (Bediente), 

duchovenstvo (Geistlichkeit) námezdní sílu (Taglohnarbeit) i řemeslnictvo 

(Handwerksleuthe), které byly vrchnostmi preferovány před peněţními 

výplatami.
232

 Z hlediska jisté míry uzavřenosti šlechtického hospodářství 

a orientace na soběstačnost, vlastní spotřebu a odbyt u poddaných a na oblastních 

trzích, a při pohledu na „spotřební koš“ příjemce, to bylo oboustranně výhodné. 

To uţ se ale nedalo říci o robotách a stálých činţích v hotových penězích, které byli 

povinni konat a platit všichni poddaní. Podmínky si stanovovala vrchnost. Jiné 

to bylo u činností a produktů s vyšší přidanou hodnotou, které vlastní hospodářství 

nebylo schopno zajistit a muselo je zaplatit penězi. Tím ale monopolizované 

pivovarnictví úzce spojené s rostlinnou výrobou nebylo, pokud mělo dostatek 

surovin. 

Hlavním posláním pivovarů bylo vařit pivo, jehoţ odbyt nabýval několika 

základních podob. Peněţní zisk plynul hlavně z prodeje piva do hostinců 

podléhajících vrchnosti, dále z drobnějších prodejů jednotlivcům na panství, 

speciálnímu výstavu piva u příleţitosti oslav a v případě některých vrchností 

se statky v blízkosti královských měst téţ odbývání v nich. Tomu však byly kladeny 

překáţky ze strany právovárečných měšťanů v městských radách, kteří hájili své 

hospodářské výsady.  

Naturální uţitek z piva plynul formou deputátů pro úředníky, slouţící 

a významné představitele panství z řad církevních a místních správ a honorace. 

Zvláště pro skupiny posledních tří jmenovaných, mezi které se řadili i významní 

úředníci panství, bylo jako výraz zvýhodnění a odměnění schvalováno téţ 

přívařování piva, takzvaný přívarek (Zugebräu). Oproti běţnému deputátu, který 

pro příjemce nebyl spjat s ţádnou materiální povinností, museli oprávněnci 

k obdrţení přívarku uhradit základní náklady formou nasypání stanovené míry obilí 

a zaplacení nápojové daně na jeden sud. Na účet vrchnosti proběhla většinou jen 

sama pivovarská práce a poskytnutí dřeva, chmele a sudů. Pro obě strany to však 

bylo výhodné. Další naturální formou odbytu byly platy v pivu za provedené práce 

(Gedinge). Vlastní spotřeba vrchnosti, pokud například sídlil v blízkosti dvůr, 
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nabývala také vyšších hodnot. Někdy za ní do důchodů hospodářství plynuly 

i peněţní náhrady.
233

 

Poloha, rozloha a lidnatost panství byly důleţitými faktory ovlivňujícími 

výnosnost pivovaru. Na nich záviselo sloţení odbytišť. Z hlediska výčepů 

prodávajících pivo na panstvích je moţné rozlišit několik typů. Rustikální šenkýře 

(Rustikalschenker) z řad poddaných panství, kteří čepovali pivo ve vsích a byli 

většinou povinováni konáním robot a placením stále poddanské činţe. 

V některých místech vznikaly obecní výčepy (Gemeindeschank), kde se panské 

pivo čepovalo. Často byly spojeny s rychtami. U frekventovanějších cest se někteří 

poddaní vypláceli z robotních povinností a vykupovali si zvýšená práva a výsady 

šenku. Vznikaly výnosnější výsadní výčepy (Emfyteutischeschank) a hostince 

(Wirtshaus), z kterých plynuly do důchodů vrchnosti vyšší stálé činţe a které 

zajišťovaly vyšší odbyt piva. Výsady téţ mohli dosáhnout měšťané poddanských 

měst, kteří nebyli nadáni právem várečným, či o něj byli připraveni a zvýšená práva 

obdrţeli privilegii. Vrchnosti také skupovaly nejvýnosnější zájezdní hostince 

u frekventovaných cest a silnic a pronajímaly je. Byly u nich rozsáhlé maštale, 

někdy i pro desítky koní, a přes noc se v hostinských pokojích ubytovali cestující. 

Součástí provozu mohl být i masný krám či různá přidruţená práva, nemovité statky 

i naturální deputáty.
234

 

Všechny aktivní výčepy podléhající vrchnosti byly povinny šenkovat 

vrchnostenské pivo a mít ho neustále dostatek. Na větších panstvích kontroly 

hostinců prováděli někdy specializovaní úředníci či slouţící zvaní pivní drábové 

(Bierdrab), nebo hippomobilní pivní pojezdní (Bierbereiter). Kontrolovali kvalitu, 

správnou míru i cenu piva a mohli být téţ pověřeni vybíráním dluţných peněz 

od hostinských či platů z mlýnů. Pokud byl nalezen cizí nápoj, byl konfiskován 

nebo sud s ním přímo rozsekán.
235

 Provinilého pak čekalo finanční postiţení 
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a někdy i ztráta místa u výčepu a jeho nahrazení. Postiţen mohl být 

i za nedostatečnou zásobu piva. V panských hostincích pak byla kontrolována 

také zachovalost a vzhled jednotlivých místností.
236

 

Správní hospodáři z řad vrchnosti poskytovali finanční a naturální náklady 

na opravy, které byly leckdy stanoveny v podmínkách zákupních či nájemních 

smluv. Ty někdy vznikaly dočasně i u poddanských šenků jako forma splácení 

dluhu za provedené opravy nebo v případě vyhoření hostince za jeho znovu 

vystavění. Dobrý stav odbytišť i samotného piva byl důleţitý, neboť skutečně 

výnosné pivovarnictví nemohlo vyjít jen s vlastními poddanými a potřebovalo 

nalákat cestující a vandrující konzumenty. U frekventovaných silnic a cest 

v blízkosti sebe stávalo někdy i více hostinců různých vrchností a vznikala zde jistá 

forma konkurence a boje o zákazníka.
237

 

Na některých panstvích dostávali šenkýři od pivovarů určité mnoţství piva 

zdarma, které mohli vyčepovat pro svůj uţitek a příjem. Vázalo se většinou 

na objem odebraného piva. Na lichtenštejnských panstvích ve středních Čechách 

se od konce 17. století vydával šenkýřům kaţdý devatenáctý sud z vyšenkovaného 

piva zdarma. Přispívali na něj jen nápojovou daní.
238

 

Některé vrchnosti, hlavně pokud měly sídla a domy v královských městech, 

se snaţily dodávat pivo i na jejich trh. O tom, jakou roli mělo toto provinění proti 

mílovému právu a hospodářským privilegiím měst v konfliktech se šlechtou v druhé 

polovině 15. a v první polovině 16. století, jiţ bylo pojednáno. Přesto se do měst 

vrchnostenské pivo dostávalo. 

Pro částečné uvolnění dovozu piva do královských měst měly velký vliv 

události počátku 18. století. Císař Josef I. nejdříve dvorními dekrety z 12. července 

1705 a 20. prosince 1706 dovoz piv zakázal. Dvorním výnosem z 11. února 1708 

a usnesením zemského sněmu z 20. října 1708 však bylo vybraným osobám 

pro svojí potřebu dováţení piv dovoleno. Zároveň byly určeny vrchnosti, 

                                                                                                                                         
prací. Praha : Panorama, 1983, s. 425. O kontrolách také: SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – 

Dobřejovice, inv.-č. 154, karton č. 2, Hospodářská instrukce z 20. března 1735, německy. 
236

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Zprávy vyhodnocující 

plnění vrchnostenských nařízení, výsledky hospodaření a stav středočeských panství za uplynulý rok 

tzv. Wirthschafts Puncta, 1727 – 1736, německy. Kontroly mohli provádět i jiní úředníci. 
237

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 316, karton č. 18, Záleţitosti nákupu, oprav 

a pronájmu hospod, 1693 – 1710, německy a česky. 
238

 Viz dále v kapitolách 3. 3. 1. Lichtenštejnské pivovary (1702 – 1756) a 3. 4. Osvícenské pivo  

(1757 – 1788). 



 

81 

 
Obr. 5: Tištěný výtah usnesení 

stavů z 20. října 1708 (NA) 

kterých se to týká i mnoţství povoleného piva. Například praţské arcibiskupství 

smělo dováţet 200 sudů.
239

 

U městské brány se z kaţdého takto dovezeného sudu vybíral poplatek 

jednoho zlatého (Tortatz), který ale nesouvisel 

s trestným tácem, ale jak dekret z 20. října uvádí, 

bylo to povolení k dovozu za hradby. Vystavena byla 

téţ stvrzenka ke kaţdému sudu a členové magistrátu 

i měšťané byly oprávněni prohledávat sklepy  

zjišťovat, zda se povolené mnoţství nepřekračuje. 

V případě opakovaného usvědčení s porušování 

tohoto nařízení hrozila měšťanům ztráta městských 

práv a šlechticům pokuta 1000 tolarů.
240

 

Ačkoliv výnos zakazoval čepování za peníze 

a vyuţívání dovezeného piva jako platidla, došlo 

nejspíše během první poloviny 18. století ke změnám 

a mnoho pivovarů z okolí Prahy začalo prodávat své 

pivo i některým tamějším výčepům. I tento dovoz byl pravděpodobně regulován 

a poplatek u brány se platil i nadále.
241

 Přetrval i po zrušení mílového práva 

a povolení praţským výčepním odebírat pivo z venkovských pivovarů dvorními 

dekrety z 28. ledna 1788 a 29. května 1788.
242

 

Drobné prodeje piva rozličným odběratelům nabývaly různých podob. Často 

si pivo přikupovali vrchnostenští úředníci a slouţící, kteří překročili stanovený 

deputát. Pro svou potřebu odebírali pivo měšťané poddanských městeček 

a v některých případech i královských měst, vesničtí mlynáři, rychtáři a majetnější 

sedláci a hospodáři. V době válek se objevovali v účtech také markytáni, 

kteří s pivem obchodovali a zásobovali vojska. I důstojníci armád někdy za pivo 

platili.
243
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 URBAN, Karel. Příspěvek k dějinám praţského pivovarnictví z let 1750 – 1850. In Příspěvek 

k dějinám českého pivovarnictví. Praha : Nákladem výstavního výboru odboru pivovarnického, 

1891, s. 100. 
240

 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Tištěný výtah usnesení stavů z 20. října 1708, 

německy. 
241

 Viz kapitola 3. 3. 2. Pivovarnictví na ostatních panstvích a statcích (1702 – 1756). 
242

 URBAN, Karel. Příspěvek k dějinám praţského pivovarnictví z let 1750 – 1850. In Příspěvek k 

dějinám českého pivovarnictví. Praha : Nákladem výstavního výboru odboru pivovarnického, 1891, 

s. 101. 
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 Viz dále. Konkrétněji v oddílu 3. Pivovarnictví na velkostatcích jihovýchodně od Prahy. 
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Naturální deputáty piva byly většinou stanoveny deputátními tabelami. 

U farářů se často jednalo o roční nároky na pivo zakotvené ve fundacích far, které 

se vkládaly i do zemských desk. Obdobně jim mohly být stanoveny výše přívarků.
244

 

V případě úředníků a slouţících na panstvích se vázala výše obdrţeného 

deputátu k jejich postavení a funkci. Mohla se ale měnit individuálně s nástupem 

nového člověka do sluţby nebo se zvyšovala v případě osobních zásluh, nárůstu 

práce či nečekaných vydání nebo postiţení zaměstnance. Kromě stálého ročního 

deputátu se jako klíč odměňování uţívaly také případné platy (Accidenz). Vázaly se 

například k počtu provedených várek, z kterých oprávněnec obdrţel určité mnoţství 

piva, mláta či kalů. Dalším způsobem byla odměna za provedení určitého výkonu, 

zaznamenání várky důchodním úředníkem, umletí sladu na várku a podobně.
245

 

Ve vydáních piva formou naturálního platu se objevovaly i další poloţky 

jako například ţňové pivo (Schnittbier), které bylo vydáváno úředníkům a slouţícím 

za provádění kontrol probíhajících prací. Získat jej mohli snad i robotníci. V pivu 

byli vypláceni i někteří řemeslníci za provádění práce (Eingeding). Vrchnost 

přilepšovala pivem téţ pensionovaným úředníkům a nařizovala vydání různým 

lidem. Velká mnoţství mohla spotřebovávat sama. 

Všechno deputátní pivo slouţilo jen pro vlastní spotřebu úředníků 

a slouţících. Nesmělo být prodáváno bez svolení vrchnosti. Ta si tím chránila svůj 

monopol a peněţní příjem z prodávaného piva. Za porušení pravidel byly 

stanovovány přísné peněţité tresty. Při zdaňování byla do roku 1640 tato spotřeba 

vynechána. Po tomto datu se vyskytovaly sráţky určitého počtu sudů, v 18. století 

nejčastěji jedenáctého a dvanáctého sudu, které nebyly zdaněny a byly určeny 

právě na tento účel, deputáty a dolívku. 
246

 

Nejspíše právě kvůli omezenému mnoţství piva, které nepodléhalo dani, 

se jako jistá forma naturální odměny poskytoval přívarek. Bylo to pivo, 

na které musel oprávněný člověk uhradit nápojovou daň nebo daňovou přiráţku 

a nasypat stanovené mnoţství pivovarského obilí na sud. Pro poskytovatele to 

znamenalo minimální náklady a pro příjemce zhodnocení vkladu. Přívarky měli 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 287, karton č. 15, Stručné výtahy ze zápisů 

v deskách zemských, 1621 – 1774, německy. 
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 Výraznější případné platy úředníků zaznamenány na arcibiskupském velkostatku Dolní Břeţany 

v první čtvrtině 19. století. SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 154, karton č. 2, 

Tabela platů úředníků a slouţících, 1810, německy. 
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 Viz kapitola 2. 2. Vrchnostenské pivo a stát. 
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Obr. 6: Pivovarský a výstavní rejstřík sládka ve Štiříně  

Zikmunda Voříška – rok 1741 (SOA Praha) 

faráři a někteří úředníci či významní lidé pevně stanoveny na neurčito a existovaly 

na ně i zvláštní pomocné přehledy.
247

 Vrchnosti ale schvalovali také termínované 

nároky ţádajícím poddaným či významným představitelům církve, měst a dvora. 

Největší problémy při naplňování těchto oprávnění způsobovaly nedostatky 

a vysoká cena pivovarského obilí a zvyšování daní zatěţujících pivo. Vzrůstal 

pro podílníka náklad na přívarek a sniţovala se jeho dostupnost. 

K evidenci várek, 

příjmu a výdeje piva 

pouţívali negramotní sládci 

často dřevěné tyče, na které 

dělali vruby. Odtud se jim 

říkalo vroubiče. V pivovaru 

slouţívali i specializovaní 

pivní písaři.
248

 Gramotní 

sládci mohli vést evidence 

také sami. V první řadě se 

jednalo o naturální varní či pivovarské rejstříky (Brauregister), v kterých sládek 

poznamenával datum zahájení várky (Gebräu), spotřebu sladu a chmele a počet 

uvařených sudů. Mohl být kombinován s rejstříkem výstavu (Ausstoßregister) piva, 

kde bylo rozepsáno, kdy a komu bylo pivo z várky ze sklepů vystaveno. Takovéto 

jednoduché rejstříky se dochovaly například z pivovaru ve Štiříně pro léta 1737, 

1740 – 1743 a 1745 – 1748.
249

 

V zákonech o nápojových daních se stát snaţil rozdílné způsoby a podobu 

evidencí sjednotit. Podle vzoru přiloţeného u patentu z roku 1805 měl pivovarských 

a výstavní rejstřík obsahovat data provedení várky a spílání s přesným uvedením 

do jak velikých sudů bylo pivo naplněno. Druhá jeho část obsahovala seznam osob 

a účelů, na které bylo pivo z várky vystaveno a v jak velikých sudech. Zapisovat se 

musela i dolívka a pivovarská baba.
250
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 448, karton č. 33, Záleţitosti přívarků, jejich 

povolování a pomocné přehledy, 1728 – 1788, německy. 
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 HANZAL, Josef. Hospodářské a patrimoniální účty předbělohorského období. In Sborník 

archivních prací. Praha : Panorama, 1966, s. 405; CIRONISOVÁ, Eva. Vývoj správy roţmberských 

panství ve 13. – 17. století. In Sborník archivních prací. Praha : Panorama, 1981, s. 138, 158 – 160. 
249

 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 3058, karton č. 300, Pivní rejstřík statku 

Štiřín, 1737, 1740 – 1743, 1745 – 1748, německy. 
250

 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 329, sign. 6/22, karton č. 534, Příloha B českého překaldu patentu. 
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Obr. 7: Podoba pivovarského a výstavního rejstříku 

dle patentu o nápojové daní z roku 1805 (NA) 

Uvádění plné nalívky či 

slívky (Guss) uvařeného piva 

(gebrautes Bier) nebylo ale 

v naturálních rejstřících v minulosti 

běţné. Zvláště jednalo-li se  

naturální účty piva (Bierrechnung), 

které byly vytvářeny pro evidenci 

příjmu a výdeje piva. Častokráte 

vznikaly v kancelářích důchodních 

úředníků, kteří měli odbyt a prodej 

piva nastarosti.
251

 Byly připojovány 

ke knihám příjmů a vydání peněz. 

Zvláště jednoroční hlavní knihy 

příjmů a vydání peněz s účty piva 

jsou velice přehledným a přínosným 

pramenem. Sestavovány byly podle 

dílčích týdneních, měsíčních nebo 

čtvrtletních naturálních a peněţních 

účtů. Poskytovaly základní přehled výkonnosti a výnosnosti hospodářství 

a pivovarů. V příjmech piva z várek byly ale často uváděny hodnoty po odečtení 

výrobních vydání. Jednalo se hlavně o dolívku (Füllbier), kterou se dolívaly ztáty 

a úbytek piva během kvašení v dřevěných sudech. Vrchnost ji regulovala 

a stanovovala počty sudů dolívky na určitý počet sudů ve várce.
252

 Nepočítala se 

k vystavenému pivu (ausgestoßenes Bier) a úředníci ji proto do příjmu 

nezahrnovali. Také někdy odečítali pivo za mletí sladu a případný plat bednáři 

od smolení sudů. Pokud nebyla ve vydáních deputátního piva poznamenána 

sládkova baba, je pravděpodobné, ţe byla také odpočtena. Ušetřené dolívce se 

říkalo raubíř (Raubischbier). Připadnout mohla sládkovi nebo být vydána formou 

naturálních přídavků úředníkům, šenkýřům, někdy i za úplatu. 
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 Tak tomu bylo například na lichtenštejnských a archbiskupských panstvích a ve Štiříně. Dále 

například: CIRONISOVÁ, Eva. Vývoj správy roţmberských panství ve 13. – 17. století. In Sborník 

archivních prací. Praha : Panorama, 1981, s. 154 – 156, 165; HORÁČKOVÁ, Svatava. Správa 

valdštejnských statků na mnichovohradišťsku v druhé polovině 17. století. In Sborník archivních 

prací. Praha : Panorama, 1983, s. 418 – 420. 
252

 Například: SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 430, karton č. 30, Instrukce pro 

česká lichtenštejnská panství po provedených visitacích, 10. prosince 1772, německy. 
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Při zohledňování výkonnosti pivovarů a velikosti jejich várky uváděné 

v těchto pramenech a také při propojování s mnoţstvím uţitého sypání na celou 

várku je třeba na rozdílnost piva uvařeného a skutečne vystaveného brát ohled. 

Po příjmu piva z várek nebo jeho dokoupení z jiných pivovarů následovala 

v účtech piva část věnující se vydávání. Typově byla rozdělena do různých poloţek 

popsáných výše v odbytových moţnostech pivovarů. Podrobnost zápisů se lišila 

v závislosti na době, vrchnostech, hospodářských nařízeních, správě i pilnosti 

a schopnostech úředníků. Někdy byli podrobně rozepsáni jednotliví odběratelé, 

jindy se vyskytovaly jen souhrnné rubriky, které zohledňovaly základní dělení: 

prodané pivo šenkýřům, různým lidem, přívarky, deputáty a různé naturální platy 

a odvody.
253

 Patent o nápojové dani Františka II. z roku 1805 nařizoval i jeho 

podobu. Měl být vytvářen po čtvrtletích a rozděloval výstav na prodané a deputátní 

pivo. Uváděna byla plná várka i výstav bez dolívky s uvedením jejich velikostí.
254

 

Propojení účtů piva s pěněţními příjmy a vydáními je výhodné i k provázání 

určitých přijatých a vyplacených částek. V rubrice důchodu z pivovaru (Brauhaus 

Nutzung) byly sepsané příjmy z prodaného piva šenkýřům a rozličným lidem, různé 

náhrady za přivařované a deputátní pivo, nejčastěji za nápojovou daň. Vyskytovaly 

se v nich téţ příjmy z pronájmu kvasnic sládkovi a prodej různých vedlejších 

produktů pivovaru, mláta (Treber) a kalů (Treberwasser). Prodaný slad se často 

uváděl v rámci rubriky obilního úřadu. 

V peněţních vydáních pivovarské rubriky (Brauhaus Ausgaben, Brauhaus 

Unkosten) byly zapisovány různé útraty spjaté s výrobou a vydáváním piva. Platby 

za chmel a obilí se ale mohly vyskytovat pod obilním úřadem, stejně jako vydání 

na opravy pivovarského náčiní, platy zaměstnanců a odvody na daně bývaly často 

uváděny ve speciálních rubrikách.
255

 Po jejich vyhledání a odečtení od příjmů se dá 

zjistit peněţní výnos z pivovarů, který ovšem nezohledňuje ceny surovin z vlastního 

hospodářství a vyuţití robot na některé pomocné a transportní práce. Jeho přesnost 

je ovlivněna podrobností zápisů. 

Kvůli sloţité měnící se konstrukci těchto soupisů příjmů a vydání je obtíţné 

určit podíl tohoto peněţního výnosu na celkovém zisku panství, neboť ve vydáních 

                                                 
253

 Odkazy na zdroje v oddílu 3. Pivovarnictví na velkostatcích jihovýchodně od Prahy. Dle nich 

sestaveny například Tabulky číslo XXIV, XXXIII a XXXVII. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 329, sign. 6/22, karton č. 534, Příloha D českého překaldu patentu. 
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 Odkazy na zdroje v oddílu 3. Pivovarnictví na velkostatcích jihovýchodně od Prahy. Dle nich 

sestaveny například Tabulky číslo X, XI, XV, XVI, XXVI, XXVII, XXXIV, XXXV, XXXVIII a XXXIX. 
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bývají zahrnuty i odvody peněz pro potřeby vrchnosti a nejrůznější nehospodářské 

účely mimo panství. Bez náročné analýzy to většinou není moţné. Kvůli rozsahu 

a zaměření práce i mnoţství zpracovaných hospodářských spisů proto byla vybrána 

metoda určující podíl pivovarnictví a sladařství pouze na příjmové stránce 

vrchnostenského hospodářství. Výnos a rentabilita pivovarnictví jsou pak 

zjišťovány jen v samotné oblasti příjmů a vydání spojených s výrobou a prodejem 

piva prostým odečtením a procentuálním určením velikosti peněţních vydání 

k peněţním příjmům.  

Kombinací obou postupů se dá přibliţně určit postavení pivovarnictví 

v rámci hospodaření velkostatku. Tato metoda nezohledňuje obtíţně vyčíslitelný 

naturální uţitek pivovaru. Ten se dá zjistit z výše zastoupení naturálních platů 

(vlastní spotřeby) v účtech piva k prodejům konzumentům. U vedlejších odpadů 

to moţné není 

Stejně jako spílání, ani vydávání piva ze sklepa nesmělo probíhat 

bez vědomí a dozoru vrchnostenského úředníka. „Pivo pak deputátní oficírský 

do hospod na dovoz vystavováno býti nemá, nýbrţ jeden kaţdý, aby svý pivo domu 

bral. Podle svého jmenování z roku 1683 nový kostelecký sládek Václav Vaněk 

„šenkýře nad náleţitost přetahovati nemá, ani sobě dáti v sudech spilce vybírati, 

nýbrţ jak pivo na kantnýřích stojí, tak aby se vystavovalo.“
256

 V 18. století asi 

lichtenštejnští sládci obdrţeli při výdeji piva i plat za sloţení piva (Schrottgeld), 

který byl obvyklý na arcibiskupském pivovaru v Dolních Břeţanech. Doloţen je 

i v Uhříněvsi. Platili jej šenkýři při přebírání sudu. 

Vydané pivo evidoval a účetnictví vedl většinou důchodní úředník, kterému 

případně podléhali pivní drábové a pojezdní. Své záznamy kontroloval s evidencí 

v pivovaře. Jedním z dalších podrobných pramenů jsou jím vedené konferenční 

knihy výdeje piva a příjmu zaplacených peněz. Rozděleny byly podle rubrik účtů 

piva, vnitřně i podle jednotlivých šenkýřů. Kaţdý výdej byl přesně datován 

a u prodejů obsahoval výši ceny a potrvrzení jejího zaplacení, které mohlo nastat 

i po vyčepování sudu.
257

 Podobu tohoto rejstříku pivního šenku nařizoval patent 

Františka II. z roku 1805.
258  
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 224/225, karton č. 3, Jmenování Václava 

Vaňka sládkem v Kostelci n. Č. l., 1683, česky. 
257

 Tyto knihy jsou dochovány ve fondu Vs Kostelec n. Č. l. od roku 1806. Zavedeny nejspíše podle 
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3. Pivovarnictví na velkostatcích jihovýchodně od Prahy 

 

3. 1. Zrod a rozmach pivovarů na velkostatcích (1489 – 1618) 

 

 První písemná zmínka o vaření piva jihovýchodně od Prahy pochází z konce 

15. století, z období rozmachu poddanských měst jagellonské doby. Jindřich 

Smrţovský z Kostelce nad Černými lesy, který se těšil oblibě u krále Vladislava II., 

si u něj roku 1489 vyslouţil povýšení vsi Kostelce na městečko. Privilegium 

udělovalo obvyklá hospodářská práva. Kromě výsady konat trhy to bylo i právo, 

„aby slady dělati, pivo vařiti a také ven je prodávati mohli a také řemesla všelijaká 

aby dělati téţ jako v jiných městečkách království našeho Českého [se] děje.“
259

 

Tímto byly poloţeny hospodářské základy centra budoucího kosteleckého 

velkostatku. 

 O rozšiřování pozemkové drţby a rozsahu panství se zaslouţili páni 

Slavatové z Chlumu a Košumberka. Pan Jan Kepka z Chlumu a Košumberka, 

který drţel sousední statek Dobré Pole, získal roku 1492 hrad a městečko Kostelec 

a okolní vsi Svrabov, Brník, Cukmantl, Jevany, Vyţlovku a další majetky 

za 100 kop českých grošů. Poté dosáhl u krále propuštění kosteleckého panství 

z manského svazku a jeho vepsání do zemských desk 3. října 1494.
260

 Splnil tak 

nezbytnou podmínku pro zajištění rodového majetku.  

Jeho dědici rozšiřovali kostelecké dominium o další vsi a statky a posilovali 

jeho hospodářskou sílu. O městském pivovarnictví se ţádné doklady nedochovaly. 

V průběhu první poloviny 16. století pravděpodobně Slavatové odebrali měšťanům 

právo vařit pivo a vybudovali vlastní pivovar. V zemských deskách jsou sladovna, 

pivovar a chmelnice patřící ke kosteleckému zboţí zmiňovány aţ v zápisu váţícímu 

se k roku 1544. Tehdy je drţel Diviš Slavata z Chlumu a Košmberka.
261

 Tento 

přední představitel českobratrské šlechty a jeden z členů 12 členného direktoria 

stavů v době stavovského povstání proti králi Ferdinandu Habsburskému o tyto 

majetky roku 1547 přišel. Královská komora konfiskovala veškeré kostelecké 
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Obr. 8: Urbář panství Kostelec n. Č. l. 

z roku 1562 (SOA Praha) 

zboţí, zámek, popluţní dvůr, městečko Kostelec, 27 vesnic, několik kmetských 

dvorů s platy, veškeré mlýny, chmelnice a výsadní krčmu v Kšelých.
262

 

Kostelecké panství a jeho černé lesy si král oblíbil jako místo vhodné 

pro honitbu. Poţár roku 1549 učinil ale zámek neobyvatelným. Nákladem královské 

komory byl opravován. Roku 1555 byla vystavena tesařem Hanušem nová 

sladovna.
263

 Dá se předpokládat, ţe úprav se dočkal i pivovar. O jeho skutečné 

rozšíření a vybudování šlechtického reţijního velkostatku se ale v druhé polovině 

16. století postarali aţ noví majitelé páni Smiřičtí ze Smiřic. 

Jaroslav Smiřický ze Smiřic koupil 

roku 1558 od královské komory zámek  

městečko Kostelec nad Černými lesy 

s vrchnostenským pivovarem, popluţním 

dvorem a okolními vesnicemi za 30 tisíc kop 

českých grošů.
264

 V následujících letech 

přikupoval k panství další vesnice a dvory 

s poddanými. Přestavby sedočkal i 

kostelecký zámek. Stávající i nově připojené 

majetky a práva nechal Jaroslav Smiřický 

poznamenat v urbáři kosteleckého panství, 

který vznikal v první polovině šedesátých let. 

Hned na prvních stranách je zápis 

o pivovarnictví.  

„Při témţ zámku jest sladovna, 

v kteréţ se sladové k pivu vaření dělají. Při témţ zámku jest pivovar, v němţ se piva 

na prodej k vystavování do vsí kaţdej tejden dvakráte i třikráte vařívají a dává se 

na jeden var pšenice po 22 korcích a vystavuje se z kaţdého varu potřeby 

22 korcích 31 sudův piva bílého mimo dolívky. Ač se k tomu více řidkýho piva prodá 

a do dvorův k pití vystaví a na mláta volův výkrmi rok k roku rozveze, mimo všechny 

náklady uţívá se téhoţ pivovara a sladovny 3134 kop g[rošů] českých.“ 
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Jmenována je i klenutá spilka v pivovaře, chmelnice s dobrou úrodou okolo 4 kop 

korců při zámku a mlýn na mletí sladu.
265

  

Příjem z kosteleckého pivovaru nebyl na počátku šedesátých let nijak 

hubený a je pravděpodobné, ţe byl pivovar přestavěn a rozšířen spolu se zámkem 

jiţ před popisovaným stavem v urbáři, aby tak pokryl spotřebu rozrůstajícího se 

panství. V urbáři sestávalo z městečka Kostelce se zámkem a popluţním dvorem, 

40 vesnic,
266

 tvrze Klučov s popluţním dvorem, několika rybníků a vázalo se 

k němu mnoho dalších vrchnostenských výsad. Celkem urbář uvádí 478 osedlých 

lidí.
267

 Uvedeno je i mnoţství vysetého obilí. Popluţní dvůr v Kostelci vysíval 

75 korců ozimu (pšenice nebo ţita), 10 korců ječmene, 3 korce hrachu a 75 korců 

ovsa na jaře, dvůr v Klučově 180 korců pšenice, 40 korců ţita, 30 korců ječmene, 

180 korců ovsa a 6 korců hrachu. Zajímavá je rovnováha osevu mezi pšenicí 

a ovsem, která odráţí střídání jaře a ozimu v tehdejším zemědělství a potřeby 

pivovarů, chovu koní a příkrmy zvěře v rozsáhlých honitbách na důleţitém sídle 

Smiřických v blízkosti Prahy. Ječmen zde zatím plnil pouze doplňkovou funkci 

v rámci deputátů úředníků a čeledínů. Obilní produkci dvorů doplňovaly naturální 

povinnosti poddaných v odvodu 186 korců pšenice a 374 korců osevního ovsa 

do panských sýpek.
268

 Obilní příjmy pšenice přesto pravděpodobně nepokrývaly 

spotřebu pivovaru a v následujících desetiletích Smiřičtí budovali a získávali další 

dvory a vesnice a rozšiřovali obilní produkci. 

Kostelecké panství bylo největší drţavou rodu Smiřických ve středních 

Čechách a pivovarnictví mělo v jeho hospodářství důleţité místo. Jakou roli hrálo 

v hospodářských úvahách podnikatelského typu šlechtice, jako byl Jaroslav 

Smiřický, je zajímavé sledovat i na dalších dvou panstvích, jeţ vytvořili Smiřičtí 

ve středních Čechách. 

Větším z nich bylo uhříněveské panství. Jeho centrem se stala tvrz a ves 

Uhříněves (Aurzenioves) s popluţním dvorem a okolními vesnicemi, které koupil 
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roku 1579 Jaroslav Smiřický od Ferdinanda Ronšperka z Ronšperku za 28 500 kop 

míšeňských. Součástí nákupu byl i pivovar, který leţel při tvrzi, chmelnice a sklepy 

pod kostelem, kde se skladovalo pivo.
269

 Původní pivovárek nechali zaloţit 

pravděpodobně sami Ronšperkové, neboť před rokem 1547 patřilo toto zboţí 

Starému Městu praţskému. Jeho statky také konfiskovala královská komora, 

která uhříněveské zboţí roku 1550 Ronšperkům prodala.
270

 

Součástí uhříněveského panství se stalo i městečko Říčany s pustým hradem 

a pivovarem, které koupil roku 1572 Jaroslav Smiřický ze Smiřic od Jetřicha 

Vostrovce z Královic za 9500 kop míšeňských. O zaloţení pivovaru se 

pravděpodobně zaslouţil Ladislav Vostrovec po roce 1544.
271

 První písemný doklad 

o jeho existenci pochází z roku 1565, kdy byla vloţena do zemských desk cedule 

o rozsahu říčanského zboţí. U zpustlého hradu stávaly: „Sladovna, pivovar, spilka 

se všemi svršky, coţ sladuom dělání a pivu vaření náleţí a tu před rukama jest s[e] 

světničkou a vším stavením, kromě pšenic a sladův, téţ se to všechno klade.“
272

 

Samozřejmě zde byla uvedena i chmelnice. 

Uhříněveské panství rozšiřoval a zveleboval Jaroslav Smiřický i nadále. 

Roku 1590 získal ves a zámek Koloděje s pivovarem od Václava Homuta 

z Harasova.
273

 S rozrůstající rozlohou panství nechal roku 1591 přestavět 

uhříněveskou tvrz. Nový zámek se stal sídlem správy uhříněveského velkostatku, 

jehoţ centrum bylo záměrně zvolené na důleţité cestě z Prahy na Kouřim a Kutnou 

Horu. To se stalo osudným oběma malým pivovarům leţícím stranou této cesty.  

Kolodějský zanikl ještě v první polovině 90. let. V závěti z roku 1594 

odkázal Jaroslav Smiřický své manţelce Kateřině z Házmburka popluţní dvůr 

a zámek Koloděje a přesně popsal rozsah odkazovaného majetku. Pivovar se v něm 

ale neobjevuje. Naopak, Jaroslav Smiřický se zde nekompromisně vyjadřuje 

k propinačnímu právu: „Coţ se pak krčem ve vsi Koloděje a vsi Hájku dotýče, tomu 

jest, aby v těch krčmách ţádného jiného piva nešenkovali a do nich nevozili, nýbrţ 

z pivovara Ouřinoveskýho a pakliby kdo jinej učinil a jiné pivo do těch krčem vésti 

neb šenkovati dal, aby drţitel a nápadník statku mohl a moc měl bez překáţky 
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kaţdýho člověka podle vůle své potrestati a kolikrátkoliv by se toho dopustil.“
274

 

Tento zápis tak existenci kolodějského pivovaru v této době vylučuje. Ukazuje 

naopak k záměru vytvořit na panství jeden velký pivovar. Ten svou produkcí mohl 

nahradit malé starší pivovary, jejichţ udrţování zbytečně zvyšovalo náklady 

na jejich údrţbu a provoz. Zjednodušil se i vrchnostenský dohled úředníků majících 

pivovar téměř stále na očích. Uhříněveský pivovar navíc plnil i kolodějské deputáty, 

neboť v závěti stojí: „Piva toliko jeden sud, a pro čeládku téţ jeden sud, kaţdý 

tejden z pivovaru Ouřinoveskýho, aby se téţ manţelce vydávalo.“
275

 

 Podobný osud musel potkat i říčanský pivovar, neboť v roce 1609 stojí 

na panství jiţ jen ten v Uhříněvsi. Jedinou památkou po zaniklém pivovaru zůstalo 

pojmenování zahrad u zříceniny říčanského hradu Spilka, jak se dochovalo 

ve stabilním katastru (1841).
276

  

Závěť byla roku 1597 vloţena do desk zemských a vytvořila z kosteleckého 

i uhříněveského panství fideikomis. Jaroslav Smiřický v ní určil dědičnou 

posloupnost, která se v případě vymření rodu po meči vztahovala i na ţenské 

příslušnice. Svým dědicům a správcům majetku nařizoval, aby se o svěřené zboţí 

dobře starali, aby byli dobrými hospodáři a panství neplundrovali, nerozprodávali 

ani nezastavovali. Opravňoval i v posloupnosti niţší dědice a správce, aby v případě 

nedodrţování jím stanovených podmínek, kdy se drţitel nechoval dle jeho přání 

a byl špatným hospodářem, hledali nápravu u královských úředníků. Závěť tak 

ilustruje důleţitost, kterou správnému hospodaření a pečování o rodový majetek 

přikládal.
277

 Roku 1597 bezdětný Jaroslav Smiřický zemřel. Obě panství přešla 

na jeho synovce Zikmunda Smiřického, kterému připadly po smrti Kateřiny 

z Házmburka roku 1604 i Koloděje.
278

 

Třetí středočeské panství Smiřických získal roku 1530 Zikmund Smiřický, 

otec Jaroslava Smiřického a jeho bratrů Albrechta a Jindřicha. V zápise v deskách 
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zemských o pivovaru ţádné zmínky nejsou
279

 a do počátku 17. století o něm 

písemné doklady chybí. Předpokládá se, ţe byl zaloţen Smiřickými a stál 

při zámku, který vznikl přestavbou gotického hrádku.
280

 Roku 1560 přikoupil 

ke Škvorci jeho tehdejší drţitel Albrecht Smiřický od bratrů Vchyňských Hostýň 

(Hostyně), popluţní dvůr s pivovarem,
281

 který leţel v těsném sousedství Škvorce. 

O tamějším pivovárku je to první a poslední zmínka. Potkal jej podobný osud jako 

pivovary na uhříněveském panství. 

Postupným vymíráním jednotlivých členů rodiny Smiřických, kterým nebylo 

přáno dlouhého ţití, získala všechna tři panství roku 1611 jednoho majitele. Byl jím 

Albrecht Václav Smiřický, který jako nezletilý zdědil roku 1593 po svém otci 

Václavovi Smiřickém Škvorec a po smrti Jaroslava II. ze Smiřic (1611)
282

 mu 

připadla panství Kostelec a Uhříněves. Ani on nestál v čele rozsáhlých majetků 

dlouho a po jeho smrti roku 1614 získává všechna panství Albrecht Jan Smiřický.
283

 

Jeho předchůdcům se podařilo do roku 1618 výhodnými nákupy a obratnou 

hospodářskou aktivitou vybudovat jedno z nejrozsáhlejších dominií ve střední 

Evropě. Tvořilo jej 11 panství s 6 městy, 22 městečky, 478 vesnicemi s více neţ 

osmi tisíci osedlých.
284

 Z tohoto období let 1609 – 1618 se dochovala i řada 

hospodářských spisů rozvinuté ústřední správy všech jejich panství pod vedením 

Jeronýma Bukovského z Neudorfu, které obsahují mnoho cenných informací 

ke skladbě a podobě hospodaření předbělohorských velkostatků. Pro škvorecké 

panství se dochovaly pouze z let 1614, 1615, 1616 a 1618, pro kostelecké 

a uhříněveské panství navíc ještě z roku 1609. 

Blok těchto velkostatků ve středních Čechách, leţící v těsném sousedství 

Prahy, plnil důleţitou roli zásobování vrchnostenského dvora pobývajícího často 

v centru království, coţ se odráţelo i na odbytových moţnostech reţijního 

hospodářství včetně pivovarnictví. Kromě dvora a pocestných cestujících 
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frekventovanými cestami, které přes panství vedly, měla samozřejmě široké 

odbytiště ve vlastních poddaných.  

Kostelecké panství patřilo v roce 1618 ve středních Čechách se svými 

3 městečky, 62 vesnicemi a počtem 788 osedlostí k největší drţavě Smiřických. 

Tvořilo široký pás rozkládající se mezi Labem a Sázavou, samotných řek se však 

nedosahovalo. Nejblíţe Praze leţelo uhříněveské panství tvořené městečkem 

a 28 vesnicemi s 241 osedlostmi. Severnější škvorecké panství čítalo 

156 poddanských osedlostí ve 2 městečkách a 10 vesnicích.
285

 

Rozsahu jednotlivých panství odpovídala i výroba třech pivovarů leţících 

u správních center a velikost jejich várky. Kostelecký vařil ve 33 aţ 34 sudových 

várkách a na 33 sudů hotového piva sypal 27 1/2 korce brodské míry pšeničného 

sladu, tj. asi 31 korců praţské míry,
286

 a 2 aţ 2 1/2 korce chmele, podle ročního 

období. Uhříněveský pivovar vařil v 16 1/2 sudových várkách se sypáním 14 korců 

pšeničného sladu a mezi 3 aţ 4 věrteli chmele. Nepatrně menší várky o 16 sudech 

prováděl škvorecký pivovar se sypáním 15 3/4 korce pšeničného sladu a 1 1/4 aţ 1 1/2 

korce chmele.
287

 

Obilí pro sladování produkovalo na kosteleckém panství 8 popluţních 

dvorů: kostelecký, tuchorazský, hřibský, komořický, hoťský, klučovský, 

skramnický a dobřichovský. Na uhříněveském panství po přikoupení křenického 

zboţí roku 1615 se jejich počet zvýšil z 5 na 7 a obilní výrobu zajišťovaly popluţní 

dvory v Uhříněvsi, Kolovratech, Pitkovicích, Sibřině, Kolodějích, Křenicích 

a Pacově. Škvorecký pivovar měl k dispozici 3 dvory: ve Škvorci, v Hostýni 

a v Květnici. Na jaře roku 1616 byl uveden do provozu čtvrtý popluţní dvůr 

v Hodově.
288

  

Pro jednotlivá panství se v účtech dochovala mnoţství obilí vysetého 

příslušnými dvory (Tabulka číslo I). Převaţuje objem vysetého ovsa, následovaný 

pšenicí a ţitem. Ostatní obilniny měli čistě doplňující ráz. 

                                                 
285

 PEŠÁK, Václav. Panství rodu Smiřických v letech 1609 – 1618 : Hospodářská skladba českého 

velkostatku začátkem XVII. století. In Sborník archivu ministerstva vnitra v Praze. Praha : 

Ministerstvo vnitra, 1940, s. 9. 
286

 Nadále jsou jednotky uváděny jen v praţských korcích. 
287

 Tamtéţ, s. 97 – 98. 
288

 Tamtéţ, s. 14. 



 

94 

Tabulka číslo I:  

Struktura osevu hlavních obilnin na středočeských panstvích rodu Smiřických 

(1609 – 1618)
289

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Obilnina pšenice ţita ovsa pšenice ţita ovsa pšenice ţita ovsa 

Rok/míra korců % % % korců % % % korců % % % 

1609 1347 35 15 43 748 38 13 40 - - - - 

1615 1138 31 19 40 724 36 20 35 372 27 26 39 

1616 1027 27 24 38 714 34 19 38 298 23 25 43 

1618 1085 33 18 39 378 22 19 49 694 37 18 37 

 

Účty ale nepodávají celistvé informace o celkové sklizni dvorů. K dispozici 

je pouze hrubá sklizeň počítaná ze svezených mandelů na některých panstvích 

v roce 1609 a zrnovosti, která byla zjištěna při omlatních zkouškách. V Kostelci se 

do špejcharů svezlo 8484 mandelů, přičemţ na jeden korec zrna sypalo průměrně 

2 2/5 mandele. V Uhříněvsi se sklidilo 5063 mandelů se zrnatostí 2 1/5 mandele 

na korec pšeničného zrna.
290

 Kostelec tak disponoval zhruba 3535 korci 

a Uhříněves 2301 korci pšeničného zrna. Jelikoţ ale chybí data z předešlého 

a následujícího roku, mají tyto výsledky jen ilustrativní význam. Hlavní příjem 

pšenice měla panství hlavně z vlastní obilní produkce, neboť naturální povinnosti 

poddaných nebyly z hlediska odvodu pšenice nijak závratné, preferován byl oves. 

Většinou nelze v účtech přesněji oddělit jejich skutečný podíl na vlastních zdrojích 

velkostatků.
291

  

Z hlediska vrchnostenského podnikání měla pšenice na středočeských 

panstvích primární účel pro zuţitkování v pivovarské výrobě, jak ilustruje Tabulka 

číslo II níţe. Při výrobě sladu bylo dosahováno nadrostu přibliţně 1 1/2 korce 

z 6 korců pšenice.
292

 Mnoţství zrna vydaného na spotřebu čeledi a úředníků bylo 

minimální, na trh ji velkostatky téměř nedodávaly, ba naopak. 
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Tabulka číslo II:  

Podíl pšenice spotřebované na výrobu sladu na celkové spotřebě  

středočeských panství rodu Smiřických (1609 – 1618)
293

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Rok/míra korců % korců % korců % 

1609 2583 94 926 99 - - 

1615 2639 96 787+200294 97 678 91 

1616 2162 94 332 67 594 95 

1618 1306 95 1208 98 345 81 

 

Zajistit dostatek obilí pro pivovarskou výrobu z vlastních zdrojů byla v této 

době schopna pouze Uhříněves. Kostelec a Škvorec musely doplňovat nákupy 

na trhu. Václav Pešák vypočítal, ţe v letech 1609, 1615, 1616 a 1618 musel 

kostelecký velkostatek vynaloţit 24, 34, 33 a 67 procent peněţní hodnoty 

spotřebované pšenice na nákup na trhu. U Škvorce se pak tato vydání pro léta 1615, 

1616 a 1618 činila 33, 30 a 67 procent hodnoty spotřebované pšenice.
295

 

 Václav Pešák věnoval vyčíslení nákladů pivovarů velkou pozornost. Krom 

výpočtu hodnoty spotřebovaného obilí vyčíslil cenu spotřebovaného dříví získaného 

z vlastního hospodářství, nákupu chmele a vydání na platy a různé drobnosti 

(viz Tabulka číslo III). V nákladech převaţovala pšenice, pohybující se u Kostelce 

52 – 67 procent, u Uhříněvsi 61 – 75 procent a u Škvorce mezi 62 – 74 procent. 

Odhadovaná peněţní vydání za chmel se pohybovala ve větších sumách pouze 

u Kostelce, který byl výjimečný obrovským mnoţstvím uvařeného piva a ročně 

vydával kolem 200 kop grošů (kolem 4 – 5 procent nákladů) za nákup chmele. 

Náklady na provoz samotných chmelnic pak nelze z dochovaných účtů vyčíslit.
296

 

Rubriky platů a drobných vydání tvořili jen zanedbatelnou část a zbylý 

objem nákladů tvořila cena spotřebovaného dřeva. Přímá peněţní vydání zde byla 

spojena převáţně s rozřezáváním části dřeva v poddanských a nájemních pilách. 

Netvořila ale velké sumy, neboť značná část práce byla vykonána pomocí robot 

a poddanský povinností. 
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Další poloţkou, kterou Pešák připočetl k nákladům, je posudné. Za pšenicí 

a dřevem tvořilo třetí nejvyšší poloţku v nákladech. Z hlediska peněţních vydání 

však zvláště na uhříněveském panství, které si zajišťovalo suroviny z vlastního 

hospodářství, stálo na předním místě. 

 

Hlavní část pivovarské produkce všech tří středočeských panství byla 

vystavována do domácích hostinců. Vývoj cen sudu piva na nich byl obdobný. 

Docházelo k mírnému vzrůstu cen. Pivovary vystavovaly pivo v různých cenových 

hladinách. Kostelecký v ceně 1 kopy 22 1/2 groše za sud v roce 1609 a téţ 1 kopě 
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 Tabulka číslo III: 

Náklady pivovarů na středočeských panstvích rodu Smiřických  

vyčíslené v kopách grošů (1609 – 1618)
297

 

Pivovar panství Kostelec nad Černými lesy 

Náklady 
cena 

nákupu pšenice 

hodnota 

vlastní pšenice 

cena 

nákupu 

chmele 

hodnota 

dřeva 

výplaty 

zaměstnanců 

různá 

vydání 

celkové 

náklady 

Rok k. gr. % k. gr. % k. gr. % k. gr % k. gr. % k. gr. % k. gr. % 

1609 498 12,32 1618 40,03 232 5,74 1638 40,53 35 0,87 21 0,51 4042 100 

1615 1263 22,76 2507 45,17 (200) 3,6 1523 27,44 35 0,63 22 0,40 5550 100 

1616 1096 21,69 2182 43,17 (200) 3,96 1522 30,11 35 0,69 19 0,38 5054 100 

1618 2103 44,23 1057 22,23 (180) 3,78 1355 28,50 35 0,74 25 0,52 4755 100 

Pivovar panství Uhříněves 

 k. gr. % k. gr. % k. gr. % k. gr % k. gr. % k. gr. % k. gr. % 

1609 0 0 568 61,14 22 2,37 323 34,77 10 1,07 6 0,65 929 100 

1615 0 0 700 63,58 3 0,27 385 34,97 10 0,91 3 0,27 1101 100 

1616 0 0 328 65,6 (15) 3 153 30,6 0 0 4 0,8 500 100 

1618 0 0 978 75,4 (10) 0,77 304 23,44 0 0 5 0,39 1297 100 

Pivovar panství Škvorec 

 k. gr. % k. gr. % k. gr. % k. gr % k. gr. % k. gr. % k. gr. % 

1615 291 24,23 603 50,21 6 0,5 290 24,15 2 0,17 9 0,74 1201 100 

1616 246 20,62 587 49,2 28 2,35 319 26,74 0 0 13 1,09 1193 100 

1618 466 38,9 279 23,29 (10) 0,83 394 32,89 0 0 49 4,09 1198 100 

Tabulka číslo IV:  

Peněţní vydání za posudné na středočeských panstvích rodu Smiřických 

(1609 – 1618)
298

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Rok/míra kop grošů kop grošů kop grošů 

1609 653 189 - 

1615 469 104 147 

1616 387 116 88 

1618 300 59 60 
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30 grošů vyskytující se do roku 1618. Od roku 1615 vystavoval pivo i v cenách 

o 6 aţ 10 grošů vyšších. Obdobné ceny uţíval i uhříněveský a škvorecký pivovar, 

nejvýše však ve výši 1 kopy 37 1/2 groše. Mnoţství prodaného piva v jednotlivých 

cenových hladinách Pešák neuvádí.
299

 

Tabulka číslo V:  

Výstav pivovarů na středočeských panstvích rodu Smiřických (1609 – 1618)
300

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Rok/míra sudů sudů sudů 

1609 5075 1435 - 

1615 5042 1073 1152 

1616 5474 1139 1120 

1618 4794 1172 960 

 

 K dispozici tak máme jen celkovou výrobu pivovarů vyjádřenou v sudech 

(Tabulka číslo V). Nejvíce vyráběl kostelecký pivovar, který se pohyboval 

nad hranicí 5 tisíc sudů ročně, v roce 1618 však pod tuto hranici klesl. U ostatních 

dvou pivovarů byl výstav podobný, z hlediska krátkého sledovaného období ale 

nelze soudit, jestli to byly výstavy běţné. Roku 1609 totiţ uhříněveský pivovar 

vyrobil 1435 sudů a o 6 let později byl jeho výstav téměř o čtvrtinu niţší, 

v následujících letech ale projevující rostoucí tendenci. Výstav škvoreckého 

pivovaru naopak mírně klesal a roku 1618 propadl obdobně jako kostelecký, 

coţ Pešák přičítá vlivu nastupujících nepokojných let a klesající koupěschopnosti 

poddaných.
301

 Srovnají-li se ale částky peněţních vydání na nákup pšenice, které 

u Kostelce i Škvorce v roce 1618 dramaticky narůstají, je moţné přičíst uhříněveský 

rostoucí výstav právě surovinové soběstačnosti, stejně jako propad výroby dvou 

ostatních panství snaze ušetřit. Albrecht Jan Smiřický jako přední velmoţ Českého 

království angaţující se roku 1618 na vzpouře proti králi a poskytující obrovské 

sumy hotových peněz na vyzbrojení stavovského vojska,
302

 se zajisté snaţil peněţní 

vydání svých velkostatků omezit a uţít jich výše naznačeným způsobem. Nelze také 
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vyloučit ani moţnost, ţe si panství navzájem některé hostince dozásobovala, 

o čemţ máme zmínky z následujících staletí. Pokles součtu spotřeby je ale patrný. 

Výstavu piva na jiné účely neţ do hostinců a poddaným se Pešák věnuje jen 

krátce z hlediska jejich hodnoty. Nevětší mnoţství piva pro vrchnostenskou potřebu 

vydával kostelecký pivovar, kde v letech 1609, 1615, 1616 a 1618 dosahoval 

úctyhodný výšek 241, 409, 499 a 559 kop grošů. Dvůr Albrechta Jana Smiřického si 

pravděpodobně potřeboval připíjet na kuráţ před nadcházejícími událostmi 

a z hlediska jeho potřeb plnil kostelecký pivovar nejdůleţitější roli v rámci všech 

panství v Čechách. Ostatní středočeská panství přispívala jen symbolicky.
303

 

Deputáty úředníků neměly na panstvích pevně stanovenou výši a jejich 

hodnota byla nízká. U Kostelce je uváděna pro léta 1615, 1616 a 1618 sumou 84, 66 

a 33 kop grošů. Mnohem více piva padlo na platy řemeslníků a nádeníků. 

V Kostelci dosáhla tato vydání v letech 1609 a 1615, 1616 a 1618 závratné sumy 

245, 508, 572 a 618 kop grošů, v Uhříněvsi byla jiţ niţší a dosahovala 21, 36, 15 a 

5 kop grošů. Škvorec pro léta 1615 – 1618 vydal piva jen za 18 1/2 a 8 kop grošů.
304

 

Zvolená Pešákova metoda vyčíslení všech nákladů přepočítávající i poloţky 

naturálních rejstříků směřovala k vypočtení čistého výnosu pivovaru v rámci 

velkostatku (Tabulka číslo VI). Srovná-li se s čistým výnosem celého hospodářství 

panství včetně stálých platů a odvodů poddaných a po zaplacení daní (bez odpočtu 

vrchnostenských vydání pro osobní spotřebu a opravy sídel),
305

 pohyboval se jeho 

podíl u Kostelce mezi necelými 14 – 17 procenty. Na uhříněveském panství bylo 

zastoupení pivovarnictví poněkud niţší díky vyšším výnosům dvorů a lesů. 

Pohybovalo se mezi necelými 6 – 13,5 procenty na čistém výnosu. Na škvoreckém 

panství bylo naopak pivovarnictví zastoupeno velmi silně a pohybovalo mezi 17,5 – 

20 procenty čistého výnosu hospodářství. 

Pokud se odečtou hodnoty spotřeby pšenice a dřeva, které byly získány 

z vlastního hospodářství s určitými vydáními na nádenickou práci, od celkových 

nákladů pivovaru, získaný hrubý výnos pivovaru (viz Tabulka číslo VI) ještě 

výrazněji ukáţe význačné postavení pivovarů v rámci hospodářství 
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vrchnostenských velkostatků. Na panstvích Smiřických dosáhla pivovarská výroba 

značného rozmachu ve stupni racionalizace zajišťování surovin a výrobního 

procesu. Slibný vývoj však narušila nešťastná léta třicetileté války. 

Tabulka číslo VI: Čistý výnos pivovarů v kopách grošů na středočeských 

panstvích rodu Smiřických (1609 – 1618)
306

 

Pivovar panství Kostelec nad Černými lesy (kop grošů) 

Rok Hrubý příjem Náklady Čistý výnos Hrubý výnos307 

1609 7273 4695 2578 5834 

1615 8370 6019 2351 6381 

1616 9185 5441 3744 7448 

1618 7870 5055 2815 5227 

Pivovar panství Uhříněves (kop grošů) 

1609 2183 1118 1065 1956 

1615 1787 1205 582 1667 

1616 1934 616 1318 1799 

1618 1937 1356 581 1863 

Pivovar panství Škvorec (kop grošů) 

1615 1936 1348 588 1481 

1616 1884 1281 603 1509 

1618 1587 1258 329 1002 

 

O vývoji předbělohorské pivovarnictví v jiţnější části sledovaného regionu 

jiţ literatura a prameny neposkytují tak bohaté informace. Druhá nejstarší zmínka se 

opět týká městského pivovarnictví. Roku 1525 je v Mnichovicích zmiňován sládek 

obsluhující varnou pánev v jednom z domů.
308

 

Informace o dalších pivovarech jsou obdobně značně kusé a v závěti 

ze čtyřicátých let 16. století, vloţené do zemských desk, je uvedena jen polovice 

pivovaru v Lojovicích.
309

 V této době je drţeli Břízští z Břizy. Pivovar přečkal 

pravděpodobně i střídání majitelů, zmínky o něm se však objevují aţ v souvislosti 

s pobělohorskými konfiskacemi, kdy patřil rodu rytířů Beřkovských ze Šebířova. 

Ve stejné době stál i pivovar v Pyšelech, který je připomínán roku 1546 

v majetku Ondřeje Nebřehovského z Nebřehova.
310

 Škody utrpěl pravděpodobně 

roku 1608 při taţení vojsk Matyáše Habsburského ku Praze. Neboť pamětník té 

doby, roţmberský kronikář Václav Břeţan napsal o tehdejším drţiteli, 
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ţe „Pan Karel Mracký z Dubé a na Pyšelích [...] od hejduků škodu vzal, kdyţ mu 

zámek Pyšele pobily a vše pobrali [...].“
311

 

Pivovar ve Štiříně se poprvé objevuje v zápisu desk zemských roku 1583, 

v odkazu majetku Mikuláši Šorfovi, který nebyl silného rozumu.
312

 Se svým synem 

Janem Štěpánem prodal roku 1614 štířínský statek majiteli Dobřejovic Vilémovi 

Mikuláši Mošaurovi z Valdova.
313

 

Nalezení důkazů o existenci dalších pivovarů, které se objevují aţ hlouběji 

v 17. století, ale jejich vznik se dá předpokládat jiţ v předbělohorské době, je 

ztíţeno častým střídáním majitelů panství a povšechným popisem majetků. Tyto 

pivovárky patřily svou velikostí k menším. Takový je i případ Velkých Popovic, 

kde jsou počátky pivovarnictví kladeny do druhé poloviny 16. století, kdy je drţel 

Jindřich Hýzrle z Chodů.
314

 Slávu a velikost zdejšího pivovaru ale jiţ vrchnostenský 

velkostatek nezaţil. 

 

3. 2. Léta války, chudoby a obnovy (1618 – 1702) 

 

 Angaţmá celé řady drţitelů středočeských panství na událostech let 1618 –

1620 na straně odpůrců habsburského trůnu poznamenalo osudy mnoha pivovarů. 

Z míst, kde stál pivovar nebo je v pozdější době doloţen, se postihům a konfiskacím 

vyhnuly jen panství a statky Dobřejovice, Štiřín, Velké Popovice a Průhonice.
315

  

První tři zdědil Jiří Aleš Mošauer po svém otci Vilémovi, který slouţil 

v minulosti habsburskému trůnu a stavovského odboje se neúčastnil.
316

 

Rozhodnutím konfiskační komise z 13. června 1623 si proto mohl statky 

ponechat.
317

 Zdraví mu však neslouţilo a v závěti je rozdělil mezi své příbuzné. 

Zemřel roku 1627. Štiřín, včetně Dobřejovic, získal Vilém Vít Rzaví ale drţel jej 
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jen do roku 1629,
318

 kdy je v místě opět připomínán pivovar, sladovna 

a chmelnice.
319

 Do konce století pak toto zboţí často měnilo majitele.
320

 

O dobřejovickém pivovaru v 17. století zatím důkazy chybí, stejně jako zmínky 

o tom velkopopovickém. 

Průhonické panství od počátku 17. století vlastnil bývalý tajný rada krále 

Rudolfa II. Andreas Hannewald z Eckendorfu. Vystřídalo několik majitelů ale 

aţ roku 1669 je u zámku připomínán pivovar. Spolu s vesnicemi Průhonice, Újezd, 

Nebřenice a Křeslice, 4 popluţními dvory, vsí Hole, křeslickou výsadní krčmou 

a dalšími majetky jej tehdy koupili od nezletilých dědiců Ondřeje Bernarda 

Borovanského z Borovan za 36 tisíc zlatých jezuité od svatého Klimenta. Léta 1685 

pak odprodali jiţ zhodnocené zboţí s novým pivovarem rytíři Janu Ditrichu 

z Rumerskirchu za 48 tisíc zlatých.
321

 

Drţitelé ostatních pivovarů jiţ se osobním a hospodářským trestům 

a konfiskacím nevyhnuli. Rytíř Mikuláš Beřkovský ze Šebířova byl odsouzen roku 

1623 ke ztrátě jedné třetiny majetku, který získal po v době vzpoury zemřelém Janu 

Beřkovském. Statky odkázané Alţbětou Beřkovkou roku 1622 mu byly ponechány. 

Jednalo se o tvrz a ves Lojovice s pivovarem a popluţním dvorem, vsi Řepčice, 

Mokřany, Strouţice s mlýnem, Březky s popluţním dvorem, Křivou Ves a části 

dalších vesnic v okolí. O čtyři roky později tento majetek prodal Krištofu 

Vratislavovi z Mitrovic za 21 tisíc zlatých.
322

 

O vybudování základů velkostatku v Dolních Břeţanech se zaslouţil 

pravděpodobně nejvyšší mincmistr Českého království Kryštof Ţelínský 

ze Sebuzína, který je vyţenil na sklonku 16. století. Po smrti rodičů se stal jejich 
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dědicem nejmladší syn Václav.
323

 Konfiskacím se Břeţany načas vyhnuly, 

neboť odboje se zúčastnil hlavně starší bratr Gabriel Kryštof, jehoţ statky byly roku 

1623 převedeny v královské léno. Po Václavově smrti roku 1626 přešlo právě 

na něj břeţanské zboţí, totiţ ves a zámek Dolní Břeţany s pivovarem a dvorem 

popluţním, ves Lhota s jarovskou krčmou, vsi Zvole, Ohrobec, Hodkovice, Jirčany, 

Štědřík, Písnice, Modřany, Vestec a Cholupice s popluţním dvorem a další majetky 

včetně chmelnice a sladového mlýna pod Dolními Břeţany. Bratra však na onen 

svět následoval ještě téhoţ léta. Všechen svůj majetek odkázal tetě Kateřině 

Polyxéně z Donína. Královská komora okamţitě uplatnila právo odúmrti 

na uvolněné manské statky a zpeněţila je. Zadluţená dědička byla nakonec nucena 

prodat s účastí komory i alodní Dolní Břeţany se vším příslušenstvím za 50 tisíc 

kop míšeňských
324

 hraběti Michnovi z Vacínova.
325

 

Drţitel Pyšel Karel Mračský z Dubé byl za svou účast na volbách protikrále 

a vykonávání úřadu nejvyššího sudího zemského za panování Fridricha Falckého 

odsouzen ke ztrátě dvou třetin majetku. Konfiskace zasáhla i tvrz a městys Pyšely 

s popluţním dvorem, 17 vesnicemi, z nichţ však část patřila ke zboţí jen dílem, 

a dvěma dalšími popluţními dvory v blízkosti Babic a v Zaječicích. Karel přestoupil 

před svou smrtí ke katolictví, jeho pozůstalým byl proto trest 28. ledna 1623 

zmírněn na ztrátu polovice jmění. Dcera Dorota Marie zastupující i svého 

nezletilého synovce Karla Eusebia o rok později odkoupila od komory statek Pyšely 

a Svojšice za 53 010 kop míšeňských. Karel jí na počátku čtyřicátých let válkou 

zbědované pyšelské zboţí přenechal. Ve své závěti jej odkázala paní Alţbětě 

Dorotě Hallweilové, rozené Vratislavové z Mitrovic.
326

 Rod Hallweilů si Pyšely 

udrţel aţ do 18. století a zaslouţil se i o obnovu pivovaru po švédských vpádech. 

Největších škod v pobělohorských konfiskacích se dočkal smutný osud 

naplňující rod Smiřických ze Smiřic. Albrecht Jan Smiřický patřil k čelním aktérům 

povstání proti Ferdinandu II. Habsburskému. Zúčastnil se vyhození královských 

místodrţících Slavaty, Martinice a sekretáře Fabricia z oken Praţského hradu. Jako 
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jeden z třicetičlenného direktoria zvoleného stavy vyjednával s falckrabětem 

Fridrichem Falckým o jeho kandidatuře na český trůn a sháněl zahraniční podporu. 

Na vyzbrojení stavovského vojska poskytl nemalé částky. Na podzim však 

onemocněl ve vojenském leţení u Budějovic a zemřel 18. listopadu v Praze ve věku 

24 let. 

Celé dominium mělo připadnout jeho bratru, poslednímu muţskému 

Smiřickému Jindřichu Jiřímu, který ale nebyl mentálně způsobilý. Správy 

a poručnictví se proto ujala Markéta Salomena Slavatová, rozená Smiřická, 

která předběhla svou starší sestru Elišku. Známá historie sporu sester skončila 

v únoru 1620 výbuchem jičínského zámku a smrtí Elišky Smiřické a manţela 

Markéty Slavatové, která byla po prohře stavů nucena uprchnout z Čech. 

Albrecht Jan byl 26. dubna 1621 posmrtně odsouzen hrdelní komisí ke ztrátě 

cti a veškerého majetku, který měl propadnout královské komoře. O správu 

ohromného zboţí se ale přihlásil příbuzný Smiřických, syn Viléma Valdštejna 

z Heřmanic a Markéty Smiřické, Albrecht z Valdštejna. Jako zaslouţilí vojevůdce 

habsburské strany vyuţil svých nároků a dosáhl poručenství nad Jindřichem Jiřím 

a získal značnou část z dědičných panství Smiřických. 

Následujícího roku obdrţel od Ferdinanda II. Habsburského zvláštní 

zplnomocnění a 21. ledna 1623 prodal kostelecký a uhříněveský fideikomis se 

škvoreckými a křenickými statky českému místodrţícímu Karlovi z Lichtenštejna 

za 600 tisíc míšeňských. Tyto majetky se staly téměř na 300 let základem české 

části lichtenštejnských dominií v Českém království. Jan Jindřich Smiřický zemřel 

roku 1630 na Hrubé Skále a ani snahy Markéty Salomény a jejich dědiců 

o uplatnění nároků na tato panství to nezměnily. Roku 1654 sice byly po 

přezkoumání právních nároků na konfiskace statků Smiřických nakrátko přisouzeny 

komoře, lichtenštejnský následník Karel Eusebius je ale za sumu 400 tisíc zlatých, 

20 tisíc měr obilí a mnoho další nákladných ústupků vyplatil zpět. Do zemských 

desk byly vloţeny aţ léta 1666.
327

 

Nově nabytá lichtenštejnská panství byla prvními léty války značně 

poškozena. Karel z Lichtenštejna proto obdrţel slevu téměř jedné třetiny původní 
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kupní ceny. Postu českého místodrţícího, který vykonával aţ do své smrti roku 

1627, vyuţil k jejich rozšiřování.
328

 Výhodnými nákupy konfiskovaných majetků 

rozšířil uhříněveské panství o několik vesnic,
329

 nemovitostí a platů, dále o městys 

Dubeč a část Královic s 2 tvrzemi a popluţními dvory. Ke Škvorci přibyla tvrz a ves 

Sluštice se dvorem a vsi Zlatá a Třebohostice. 

Nejvíce se rozrostlo kostelecké panství, ke kterému přibylo městečko a tvrz 

Plaňany s pivovarem, který však za války zanikl,
330

 vsi Přebozy, Ţhery, Cerhýnky, 

Syneč, Vitice, Chotýš a Sedliště, to vše s několika popluţními dvory, mlýny, 

tvrzemi a dalším příslušenstvím. Rozsáhlá konfiskace postihla i blízká královská 

města Kouřim a Český Brod. Zvláště zabavené českobrodské statky čítající 

i několik krčem posílily územní a hospodářský rozsah celého panství.
331

 

Nově přikoupené majetky nechal Karel z Lichtenštejna zanést do zemských 

desk pod společnou vloţkou panství plaňanské. Zanechal po sobě ve středních 

Čechách územně rozsáhlejší a kompaktnější dominium, neţ bývalo v dobách 

Smiřických. Hospodářskou silou se mu však nevyrovnalo. Kraj trpěl pobytem 

císařských a spojeneckých vosk, která plundrovala okolí, a zničujícími nájezdy 

nepřátel, zvláště Švédů.  

Obraz válečných útrap třicetileté války barvitě vylíčil správce kosteleckého 

panství Přech Svátkovský. V zápisu z 8. ledna 1633 si stěţoval na císařská vojska: 

„Předně od 6téhodnů mnoho mnoţství regimentů soldátů J. M. C. jak rejtharstva, 

tak i pěchoty skrze všecky grunty kostelecké aţ posaváde táhnouti nepřestává a se 

všecko jak ve vesnicích tak i některých dvořích mocně loţíruje. Někteří pak 

regimentové ne přes noc, ale 3 a 4 dni na kvartýřích leţí a se hejbatati nechtějí [...] 

a svou vůlí jak po vesnicích tak v mnohých dvořích V. K. M. skrze drancování škody 

hrozné činí. A po zplundrování pak jiţ nejlepších vesnic okolo Brodu, k panství 

kosteleckému náleţejících, jiţ ani do vesnic se nekladou, nýbrţ vlastně do dvorů 

přímo, po celých kornetách se kladou. [...] Při dvořích ani se dělati nemůţe 

                                                 
328

 Statky přikoupené Karlem z Lichtenštejna IN: ŠIMÁČEK, František. Za poznáním města 

Kostelce n.Č.L. a jeho okolí : Kroniky díl I., Místopis, dějiny kosteleckého panství, domy, statistiky. 

Kostelec n. Č. l. : Fr. Kadeřábek, 1935, s. 78 – 79. 
329

 Tvrz a ves Nupaky, vsi Benice, Nedvězí, Ţeţlovice s tvrzí, Radimovice, Běchovice a Kyje. 
330

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., běţ.-č. 3138, sign. F85, Kniha urbární, jinak gruntovní [...], 

1672 – 1677, fol. 663, česky. 
331

 Konfiskované kouřimské statky koupené Karlem čítaly hlavně dvory Běšinov, Svatošov, 

Diblíkov, Bubinov, Třebovel a Broučkov. Na úkor Českého Brodu získal vsi s tvrzí a popluţním 

dvorem Liblice a Tismice, vesnice Krupá, Přistoupim, Nová Ves, Stolmíř a Vrátkov s popluţním 

dvorem, výsadní krčmy v Pečkách a na Podbabí, 24 rybníků, tři ovčíny a mnoho mlýnů a platů. 



 

105 

a potahy z nich všechny na Kostelci mám. Jak se kdo s čím povyskytne, hned 

poberou.“
332

 

 Na panství byly ubytovány 4 setniny pěchoty a půl štábu jízdy. Za pět týdnů 

spotřebovaly mimo jiné 312 sudů piva. Svátkovský musel přispívat i pro kuchyni 

hraběte Colloreda a od 8. ledna do 31. července 1633 odváděl týdně sud hořkého 

piva v ceně 19 zlatých.“ V prosinci přitáhly na panství dvě kompanie jízdy a denně 

se jim muselo odvádět po 1 mázu piva v ceně 4 haléře na vojáka.
333

 

Roku 1639 krom císařských řádili v kraji také Švédové. Svátkovský v dopise 

ze dne 19. prosince hlásil, ţe obilí zůstalo na polích a sklidit se podařilo jen 

u kosteleckého a hoťského dvora. U ostatních se pohybovalo velké mnoţství 

nepřátel. „Lidé a poddaní panství, kteří sobě na dosti málo a to času nočního 

sklidili a do stavení odnesli a schovali, vše jim vyhledali, vymlátily a pobrali, den 

jak den jezdili, dvory, vesnice vyhledali, vymlátili a pobrali, den jak den jezdili, 

dvory, vesnice všady plundrovali a co nejhoršího činili. Z té strany Ouřiňovsi 

a Škvorce co den z rána 27. listopadu nepřítel dvě míle od Prahy všeckno, tvrze, 

vesnice ten den pálil, aţ se na panství Kostelecké dostal a druhý den, jenţ 28. téhoţ 

bylo, od rána vţdy aţ do večera, načeţ jsme se ze zámku dívali, ves ode vsi, ode 

dvora ke dvoru a v silné partaji jezdili, dvory a vsi po panství pálili [...].“
334

 

 Ve dvou dnech lehlo popelem 16 vesnic a 7 dvorů panství. Později jich bylo 

poškozeno nebo zničeno ještě několik. Vypálen byl i Škvorec a Uhříněves, jejíţ 

zámek byl pobořen a správa velkostatku se na čas musela přesunout na do Nupak 

i se sládkem Matějem Peškou a bečvářem Jakubem Hulákem.
335

  

Ani další léta nevybočovala ze smutného běhu událostí. Ve správě o panství 

ze 7. dubna 1646, po té, co odtáhla švédská i císařská vojska, hlásil Svátkovský 

mnoho škod. Doporučoval k osetí jaří 5 dvorů leţících stranou frekventovaných 

cest a téţ se chystal na vystavění chmelnice. „Obilí ţádného na chleba ani strychu 

sladu v pivovaře není.“
336
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Po posledním vpádu Švédů roku 1648 zůstalo opět mnoho pivovarů 

nefunkčních nebo silně poškozených. V zápise v kronice statku Dolní 

Břeţany z léta 1649 stojí, ţe „Pivovar ten podobně všecken k[e] zkaţení k vině byl 

od kvartýrování v něm a v hvozdě sladovny soldátův hnojův zanečištěný plný zůstal, 

coţ s velkým nákladem šafáře, bednáře, zedníka, s přičiněním mnoho dní robot 

selských, k předešlému způsobu přivedeno jest.“
337

 Pořízen byl i nový chladící štok. 

 Obnova pivovarů pravděpodobně proběhla v krátké době i na většině 

ostatních velkostatků. Vyuţívány byly nejspíše původní budovy starých 

a pobořených pivovarů nebo hospodářských staveb, které ale nebyly ihned 

adaptovány na původní předbělohorskou velikost várky. Uhříněveský pivovar vařil 

kolem roku 1667 po 10 aţ 12 sudech oproti 16 1/2 sudu v předbělohorské době.
338

 

Pivovar v Kostelci nad Černými lesy, který byl váţně poškozen poţárem roku 

1657,
339

 vyráběl jen ve 20 sudových várkách. Na jeden čtyřvěderní sud, který 

se vystavoval za 7 aţ 8 zlatých, se tehdy dávaly 2 korce míry vrchovaté pšeničného 

sladu. Sládkovi příslušela pivovarská baba i s dolívkou ve výši 8 věder.
340

 

Předbělohorské várky dosahovali v Kostelci aţ kolem roku 1667, kdy se 

vařilo najednou 30 sudů
341

 a vedle nich ještě dva sudy deputátů
342

 a 8 nebo 10 věder 

sládkovy baby a dolívky. Od svatého Jiří 1676 do svatého Jiří následujícího roku 

bylo uvařeno 66 várek, tj. 1890 sudů prodávaných za 8 zlatých. Cena se odvíjela 

od hodnoty spotřebovaného obilí a v letech, kdy byla doplňováno nákupem z trhu, 
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vystupovala aţ na 9 zlatých. Její zvýšení oproti minulosti bylo připisováno hlavně 

připočtení nákladu 1 zlatého na posudné.
343

 

Na uvaření celkem 34 sudů se sypalo 53 korců míry sháněné pšeničného 

sladu a 15 korců ječného sladu.
344

 Sladovna uţ proto musela vyrábět minimálně 

22 procent ječného sladu. Do první poloviny sedmdesátých let bylo zřízeno druhé 

sladové humno a hvozd.
345

 

 Spolu s rozšiřováním pivovarské výroby docházelo postupně i k obnovování 

popluţních dvorů a obilní výroby, která zdaleka nedosahovala předbělohorské 

úrovně, i vzhledem k sníţené poptávce po obilninách a klesajícím cenám. Dílčí 

obilní rozpočet uhříněveského velkostatku z 5. února 1656 (Tabulka číslo VII) 

potvrzuje rostoucí význam ječmene pro pivovarskou výrobu. V plánu zbytku 

sladovnické sezony stoupl jeho podíl ve zpracování na slad na 25 procent 

a ve spotřebě osevu jařin dosáhl 28 procent na dosud převaţující oves. Oproti 

předbělohorskému období se jedná o značný nárůst. K dispozici ovšem nejsou sumy 

jiţ zesladované pšenice a ječmene a mnoţství vysetého ozimu. Malá zásoba 

pivovarských surovin v zrnu napovídá, ţe sladovnická kampaň byla v plném proudu 

a zrno směřovalo z mlatů rovnou do sladových humen. Patrný je deficit pšenice. 

Přebytek ţita a ovsa plnících roli deputátu a krmiva, mohl být naopak odveden 

vrchnosti nebo zpeněţen na trhu. 

 Tabulka číslo VII: 

Dílčí obilní rozpočet velkostatku Uhříněves na zbytek roku 1656
346

 

Obilní kultura v korcích Pšenice Ječmen Oves Ţito 

Zásoba v zrnu 43 3/4 22 403 1/4 399 11/16 

Zásoba zrna ve slámě  624 597 11/16 1806 1/2 630 

Hrubá zásoba zrna 687 3/4  619 11/16 2209 3/4 1029 11/16 

Sladování 600 200 - - 

Deputáty/platy/potahy/lesy 163 5/8 175 1/4 555 5/16 549 1/8 

Osev na jaře 10 242 620 10 1/2 

Plánovaná spotřeba 773 5/8 617 6/16 1175 5/16 559 5/8 

Bilance -85 14/16 2 5/16 1034 7/16  470 1/16 

 

 Obnova obilnářství proběhla i na kosteleckém panství. Urbář uvádí k první 

polovině sedmdesátých let 24 panských dvorů, z nichţ jeden byl na zčásti pustý 

a čtyři pusté zcela. V letech 1690 – 1691 fungovalo 21 popluţních dvorů. Tabely 
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z těchto let uvádějí stav jejich zásob v zrnu před ţněmi. Převaţovalo hlavně ţito 

a oves. Zásoba pšenice činila jen 22,5 a 13 procent, u ječmene to byla čísla niţší, 

14,8 a 9,8 procent. Nejspíš se jednalo o méně kvalitní zadní obilí na výkrm dobytka 

a zvěře.
347

  

 V urbáři je téţ zanesena kostelecká chmelnice: „[...] ploty pletenejma 

obhraţena, náleţitě babkami vysazena, z dýli na tři kopy a třicet a šířky na tři kopě 

čtyřiceti sedm krokův. Z kteréţto, kdyţ se dobře zdělá a rok ourodný následuje, 

můţe se načesati do 123 korc[ův] i časem do jednoho sta osumdesáte korcův 

chmele.“
348

 Druhá chmelnice s rozlohou 1 kopy a 24 záhonů a sklizní 137 korců 

chmele stála u dvora v Dobřichově
349

 a nově byla zřízena jedna o rozloze 40 záhonů 

v Cerhýnkách.
350

 Z chmelnic se dávalo na svaření 34 sudů 5 korců chmele a podle 

potřeby se doplňoval chmelem divokým, který byl česán po panství.
351

 

 O obnovu panského hospodářství, která s pomocí robot probíhala rychleji 

neţ na poddanském venkově a ve městech, se zaslouţila vrchnostenská správa. 

Kromě surovin potřebovala zajistit i kvalitní sládky. Pro lichtenštejnská panství se 

zachovalo několik jejich jmen. 

 Po třicetileté válce sídlil v Uhříněvsi sládek Matěj Havlíček, 

který v padesátých letech přispíval po třech věrtelích ječmene, ovsa, pšenice a ţita 

uhříněveskému faráři,
352

 kterému se vydávalo také pivo.
353

 Na Hromnice 1667 

získal pozici pana mistra Matěj Brych. Česky psaný jmenovací dekret sice zůstal 

nepodepsán a nedatován, do sluţby však nastoupil, neboť jeho jméno se vrylo 

do dějin obce. Léta páně 1685 totiţ nechal svým nákladem 26 zlatých odlít zvon 

svatého Jana Křtitele, který dodnes visí ve zvonici uhříněveského kostela.
354

 Podle 

návrhu smlouvy měl dostávat 4 vědra pivovarské baby týdně a v jeho kompetenci 
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byl dohled na zřízení a péči o chmelnici.
355

 Ročně se mu vyplácelo 25 zlatých 

a příslušel mu deputát 2 korce pšenice, 18 korců ţita, 3 korce ječmene, po 1 1/2 korci 

hrachu a jahel, 1 1/2 věrtele soli, 30 liber másla a 40 liber sýra. Deputát měl společný 

s jedním mládkem, kterému se navíc vyplácelo 9 zlatých 20 krejcarů. 

 Rok 1667 je pro poznání osob mistrů sládků štědrý. Na správce kosteleckého 

pivovaru Jakuba Hůlku se totiţ jiţ z jara snesla kritika, ţe je jiţ příliš starý, neslyší 

a nezvládá řídit práci v pivovaru, coţ se podepisovalo i na klesající kvalitě piva. 

Na jeho místo se proto začal hledat nový nástupce. Dne 26. srpna rozhodl 

kosteleckému hejtmanovi Lorenzi Leopoldu Leiterovi nadřízený hospodářský rada 

Jakob Cappouch, ţe o novém sládkovi rozhodne výsledek zkušební várky, 

coţ nebylo při výběrových řízeních na místa sládků nic neobvyklého.  

Z dochované korespondence
356

 není jasné, kolik váţných zájemců se 

přihlásilo. Velkou váhu však mělo doporučení od škvoreckého obilního písaře 

Václava Felixe Vodičky. Tlumočil návrh škvoreckého sládka Víta Kose, který 

propagoval svého syna Pavla, toho času sládka lichtenštejnského pivovaru 

v Roztokách u Prahy. Zkouška proběhla v období kolem svatého Michala na plnou 

várku 34 sudů. Uchazeč musel sloţit kauci proti případným škodám vrchnosti. 

Součástí bylo i předvedení sladovnických dovedností s ječným sladem.  

Nejspíše v předtuše úspěchu Pavel Kos 27. září informoval hejtmana 

Leitera, ţe za sebe našel v Praze náhradu do Roztok. Spolu s dopisem zaslal 

na ochutnávku soudek piva. „Pivo, které se Vaš[no]sti na košt posilá, jest drobet pří 

chmelíčků nebo zde blízko okolo Prahy neradi lahodných piv mají. Ţe často v Praze 

bejvají a hořčáků dobře zvyklý jsou.“ Po straně dopisu pak bylo napsáno, 

ţe „soudek má šmak po páleném.“
357

 V závěru se ptal, kdy má do Kostelce opět 

dorazit. Varní zkouška pro něj dopadla úspěšně. Dopisem z 11. října potvrdil 

hospodářský rada Cappouch Pavla Kose za mistra sládka v Kostelci. Starý sládek 

Jakub Hůlka byl přestěhován do blízké fořtovny. 

Dalším mistrem sládkem v Kostelci se stal od 20. března 1683 Václav 

Vaněk, který před tím pracoval v lichtenštejnském pivovaru v moravském 

Plumlově. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří měli pro sebe a pivovarskou chasu 
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příjem z prodeje řídkého piva a ředin, bylo mu zakázáno je přivařovat a prodávat. 

Důvodem bylo šizení hutnosti vystavovaného piva a škoda na důchodech vrchnosti, 

která se tímto způsobem děla v minulosti. Vrchnostenská správa dala raději 

přednost vyplácet pololetně, v termínech svatého Havla a svatého Jiří, pivovarské 

chase peněţní hotovost 37 zlatých 20 krejcarů. Z této sumy připadalo 14 zlatých 

sládkovi, po 9 zlatých 20 krejcarech podstaršímu a tovaryši (třetímu), a mládek si 

přišel na 4 zlaté 40 krejcarů. Vedle toho dostávali roční plat a deputát. Sládkovi 

připadlo 25 kop grošů, podstaršímu a tovaryši po 16 kopách grošů a mládkovi 8 kop 

grošů. Kaţdý osobně obdrţel po 4 korcích ţita, tovaryš navíc 16 liber soli. Sládkovi 

se náhradou za ztrátu příjmu z prodávaného řídkého piva dával ještě roční deputát 

pro společnou kuchyni: 6 korců ţita, po 2 korcích pšenice a ječmene, po 3 věrtelích 

hrachu a fazolí, 30 liber másla, 40 liber sýra a 32 liber soli. V přípise 

na jmenovacím dekretu ještě stojí, ţe bylo panu sládkovi za 1 zlatý 30 krejcarů 

z várky pronajato uţívání pivovarských kvasnic.
358

 

Chování domácích zvířat a obchodování s obilím a chmelem při pivovaru 

měli v této době sládci jak v Uhříněvsi, tak v Kostelci zakázáno, aby se tím 

zamezilo defraudacím vrchnostenského majetku. Na obou panstvích se pivo, 

které vařili, nazývalo Mudrlant. V hostincích se podle urbáře šenkovala 

po 4 krejcarech za pintu.
359

 Zajištění jeho kvality byla ale jen jedna z podmínek, 

kterou musela vrchnost splnit. Druhou bylo zajištění dostatečného odbytu. 

Kostelecký urbář uvádí k roku 1677 na panství celkem 73 výčepů piva.
360

 

V městečku Kostelci, které představovalo široký trh hned vedle pivovaru, 

se šenkovalo v pěti domech. Podle stále platného privilegia Albrechta Václava 

Smiřického z roku 1613 mohl tuto činnost provozovat svobodně kaţdý měšťan, 

který sloţil obci předepsaný plat. Jejich počet se tudíţ často měnil.
361

 

 V okolních vsích a městečkách jednoznačně převaţovali poddanské krčmy, 

kterých bylo na 61. Jejich drţitelé byli povinováni vykonáváním robot, které však 

nebyly před třicetiletou válkou vyuţívány v plném rozsahu. Mnoho krčem bylo 
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válkou zničeno a klesl i počet poplatných osedlostí. Panství proto v rámci 

rekonstrukce vrchnostenské politické a hospodářské správy provádělo v druhé 

polovině 17. století urbariální revizi poddanských povinností, které potřebovalo 

na urychlení obnovy panského hospodářství. Výsledkem této snahy je právě 

kostelecký urbář vznikající v letech 1672 – 1677. 

Obnova panství, ve spojitosti se zvyšujícím se zdaněním poddanského 

ordinária pro potřeby státu, se tak děla na účet poddaných. Ve výsledku se ale 

mohla tato tendence obrátit proti vrchnostem, v nejhorším případě selskou bouří. 

Bez příjmů z rustikálního zemědělství a podnikání klesala platební i kupní síla 

poddaných, na které odbyt piva závislý.
362

 Důleţitost pivovarských zisků 

si uvědomovala i vrchnostenská správa. Kostelecký hejtman Leiter řešil 

problematiku odbytu s maximální výhodností pro důchody vrchnosti.  

„Poněvadţ se na to přichází, ţe mnozí poddaní na panství j[eho] m[ilosti] 

kníţ[ete] kosteleckym, krčmy s rolmi mají a šenkem dobře uţívají, však vrchnosti 

z nich povinnost robotami nevykonávají. A ačkoliv by měli podle jinších roboty 

skutečně vykonávati, ţe však šenkýř chtíce piva odbýti, téměř stále při čepu seděti, 

lidem slouţiti a tudy roboty nebo šenk se škodou j[eho] m[ilosti] kníţ[te], jedno 

nebo druhý opustiti by musel. Z těch tehdy příčin raději se uvolili za takový roboty 

do důchodův j[eho] m[ilosti] kníţ[ete] kosteleckých jistý plat dáti a v čas ţně jeden 

kaţdý po jistym dělníku z obyčejnýho platu ke dvorům panským na vrstvu vysílati. 

 Coţ zatím do další libosti vrchnosti od nich přijato a připočtu 

důchodenskym, mezi platy běţný začne od svatého Havla a[nno] 1675 vţd[y] 

poloúletně v příjem uvedeno býti má.“
363

 

 Nabízenou reluici roboty přijalo do roku 1677 čtrnáct poddanských krčem. 

Výše platu odpovídala zámoţnosti krčmářů (Tabulka číslo VIII). Většina z nich 

čepovala při frekventovaných cestách a koncentrovala se převáţně v severní části 

panství v okolí Českého Brodu, kde mohla nalézt odbyt u pocestných. V šesti 

případech to bylo ve vesnicích získaných v pobělohorských konfiskacích, z nichţ 

                                                 
362

 Poměr rozlohy obdělávaného a pustého rustikálu v roce 1682 na kosteleckém panství činí 20921 
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dvě třetiny byly zabaveny Českému Brodu.
364

 Tento fakt podtrhuje význam 

obohacení kosteleckého panství Karlem z Lichtenštejna a na druhou stranu 

katastrofu a ztrátu odbytišť tohoto královského města, jehoţ pivovarnictví 

se potýkalo s těţkými problémy.
365

 

Tabulka číslo VIII: Krčmy s reluicí roboty v roce 1677
366

 

Poloha krčmy Plat v kopách grošů Poloha krčmy Plat v kopách grošů 

Radlice 3 Hořany 4 

Tuchoraz (městys) 4 Ţhery  - 

Tismice (B) 2 Chrášťany 6 

Nová Ves (B) 6 Vrbčany 2 

Břeţany 4 Lipany 6 

Stolmíř (B) 4 Hřiby 3 

Přistoupim (B) 2 Vitice  4 

Nakoupené statky v pobělohorských konfiskacích (kurzíva) / statky konfiskované Českému Brodu (B) 

 

Zbylých 47 krčmářů nadále vykonávalo robotní povinnosti. I mezi nimi 

se nacházeli drţitelé výnosných hostinců v blízkosti cest a v městečkách. Například 

rodina Beringerových, vlastnící v Poříčanech dva ze tří hostinců, čepovala pivo 

v místě ještě v 19. století. Také městečko Plaňany, leţící na silnici mezi Českým 

Brodem a Kolínem, bylo velkým odbytištěm a kromě tří poddanských šenků zde 

stála i jedna z celkem pěti panských výsadních hospod. 

Další dvě vlastnila vrchnost ve Vyţlovce a Ţďánicích na hlavní silnici 

spojující Prahu, Kostelec nad Černými lesy a Kutnou Horu. Čtvrtá leţela v blízkosti 

cesty z Kostelce k Českému Brodu ve vsi Syneč a pátá panská výsadní krčma stála 

v Třebovli na cestě do Kouřimi. Kromě vyţlovské získala vrchnost všechny v době 

třicetileté války. Ţďánická byla odkoupena spolu s diblíkovským dvorem, který byl 

konfiskován královskému městu Kouřim. Ostatní leţely v nakoupených 

konfiskovaných vesnicích. Do majetku kníţete se dostaly po švédských nájezdech, 

kterými byly zničeny. Vrchnost je svým nákladem obnovila. To byl případ 

i třebovelské krčmy, která k panství patřila jiţ roku 1562.
367

 

Panské výsadní hostince leţely, aţ na synečskou krčmu, na velmi 

frekventovaných místech. Byly to rozsáhlé zděné a podsklepené budovy s pálenými 

taškami a jejich velikosti odpovídaly i roční nájmy. Z nejluxusněji vybaveného 
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 Srovnej stana 104. 
365

 MIŠKOVSKÝ, Josef. Českobrodské pivovarství. Český Brod : Nákladem knihkupectví 

Boţetěcha Miškovského, 1914. 
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plaňanského hostince plynulo 85 zlatých nájmu ročně a měl tři maštale pro 48 koní. 

Ve Vyţlovce se platilo 50 zlatých a pronajímalo se zde i clo za 20 zlatých. Do tří 

maštalí se vešlo aţ 63 koní. Ve Ţďánicích čepoval rychtář, neboť maštale zde 

vyhořeli a nepodařilo se najít nájemce. Plat ze synečské krčmy činil jen 10 zlatých, 

coţ odpovídalo i její velikosti.  

Panský hostinec ve Třebovli s maštalemi pro 18 koní a nájmem 24 zlatých, 

u něhoţ stál i masný krám, musel ale výsadní právo výčepu ve vsi obhajovat. 

V letech 1667 – 1675 se totiţ rozhořel spor mezi kosteleckým panstvím 

a sousedním klášterním panstvím Sedlce a Klášterní Skalice. Na jedné straně stanul 

kostelecký hejtman Lorenz Leopold Leiter a na druhé „velebný Adalbert Kems,
368

 

opat a převor celého konventu kláštera sedleckého a skalického.“
369

 

Vesnici Třebovle vlastnilo od roku 1603 královské město Kouřim, které byla 

konfiskována a dostala se do majetků Lichtenštejnů.
370

 Klášteru ve vsi patřilo šest 

poplatních chalup (Zinsbare kalupen) s poddanými.
371

 Sousedsky laděným dopisem 

z 5. října 1667 si kostelecký hejtman stěţoval, „[...] ţe teď nedávných časů při 

obecním posvícení v Střebovli pivo klášterský na újmu důchodu j[eho] m[ilosti] 

kníţ[ete] pána mého se šenkovalo. Coţ proti j[eho] m[ilosti] cís[aře] zřízení 

zemskému a všem starodávným chvalitebným obyčejům, k zrušení jich, velmi celý 

a mimo toho následování ke zlým consequent[y] trpěti nesluší. I poněvadţ pak 

ţádná jiná vrchnost v týţ vsi kromě j[eho] m[ilosti] kníţ[ete] právo vejsadní 

šenkovní nemá a jmíti nemůţe. Z té tehdy příčiny, k v[aší] m[ilosti] schválně toto 

mé psaní činíce, uctivě ţádám, ţe potud více povolovati neráčíte, aby kdy jaký piva 

klášterská, tím méněji k posvícení, do týţ vsi dodávána a šenkována býti 

mohly[...].“
372

 

Následujícího roku se situace opakovala a kostelecký hejtman ţádal 5. září 

1668 o pomoc krajské hejtmanství, neboť „[...] teď pojminulou neděli o posvícení 

jeden sud piva časem novým a druhý bíle dne do chalup klášterských přivezeno 
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a po 4 krej[carech] pinta veřejně, dopustíce se lidé klášterští přitom všelijakých 

ousměšků, šenkováno bylo, coţ vše podstatně prokázati se můţe.“
373

 

Krajské hejtmanství zaslalo Adalbertu Kemsovi dopis, který jej zastihl 

5. října v Plzni. Odpověděl na něj druhého dne obsáhlou obhajobou. Odmítl nařčení, 

ţe by pivo, které nařídil vystavit svým poddaným, bylo prodáváno na škodu 

důchodům kníţete z Lichtenštejna, neboť jim nikdy nezapovídal odebírat jeho pivo. 

Tudíţ povaţoval za spravedlivé vystavit jednou za čas v době posvícení Skalického 

kláštera pivo do Třebovle a tímto způsobem na nich vydělat, jako má ve zvyku 

kaţdá vrchnost na svých poddaných. Zároveň se omluvil za jejich chování a snaţil 

se zmírnit dopad účasti kosteleckých poddaných na konzumaci. Záměr zaloţit 

ve vsi krčmu jednoznačně odmítl, ale argumentoval privilegiem Karla IV., které 

tuto moţnost na klášterských statcích umoţňovalo.
374

 

Kostelecký hejtman, který byl obeznámen s touto odpovědí, začal okamţitě 

jednat a shromaţďovat důkazy a svědky. Byl v kontaktu i s praţskými úředníky, 

u kterých zjistil, ţe privilegia kláštera nebyla nikdy vloţena do zemských desk.
375

 

Vyzbrojen protiargumenty ţádal 18. listopadu krajské hejtmanství opět o pomoc.
376

 

To sporný šenk zakázalo.  

Hejtman se rozhodl vyslat v den posvícení roku 1669 do Třebovle své 

podřízené, vitického rychtáře Vavřice Svobodu, staršího konšela v Lipanech Jiříka 

Vedrala a mladšího konšela Jiříka Kubeska. Ti pak písemně 27. srpna 1669 podali 

následující zprávu, ţe v chalupě Bartoloměje Pastuchy „[...] pivo z téhoţ kláštera 

pocházející veţené!, veřejně všem vůbec, tak jakţ způsob v kaţdý svobodné hospodě, 

sebou přináší, vydávati, prodávati a šenkovati. A to jednu kaţdou pintu po čtyrech 

krejcařích! [...].“
377

 Dle svědectví tam měly být mezi 23. a 26. srpnem dodány tři 

sudy.
378

 

O událostech byl opět zpraven krajský hejtman a dopis s varováním byl 

zaslán i opatu Kemsovi. Odpověď není známa. Spor byl vloţen do zemských desk 

menších roku 1670, v úterý po svátku svatého Martina, tj. 12. listopadu, Kvaternu 

německých ţalob a obeslání k soudu zemskému většímu popelavému (Aschenfarbe) 
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pod literou B 10. V tomto německém zápisu je popsán i vznik sporu. Cílem ţalobce 

bylo dosáhnout zastavení šenku.
379

 

Soud probíhal aţ do poloviny roku 1674. Kostelecká strana se snaţila 

prokázat své propinační nároky v obci a doloţila je zápisy v v urbáři Smiřických 

z roku 1562, kde třebovelský krčmář Jakub z Bezděkyc přispíval do důchodu 

kosteleckého panství po 30 groších o termínech svatojiřském a svatohavelském
380

 

a šenkoval kostelecké pivo. Právo výsadního šenku pak měla zakotvené v zemských 

deskách.
381

 Správní právo (judicialiter) ve Třebovli bylo podloţeno kupním 

kontraktem a na konfiskované statky.
382

 

Proběhly téţ výslechy svědků z řad lichtenštejnských poddaných, jejichţ 

cílem bylo především prokázat škody způsobené své vrchnosti.
383

 Ve výpovědích se 

ukázalo, ţe neoprávněný šenk zde probíhal jiţ léta 1663 a „[...] hejtman tam jest 

sám osobě přijel a šafáře sebou pojal. Do těch chalup jdouc, chtějúce jim ten sud 

dát rozsekati, aby sobě více takového šenku nezaráţeli [...].“
384

 Postupně se mezi 

svědky a ve výpovědích objevila řada jmen kosteleckých poddaných, 

které na klášterní pivo zavítali. 

Ani privilegium Karla IV. klášterským nepomohlo. Vyššší soud zemský 

Království českého přijal argumentaci kostelecké strany. Privilegium obsahující 

právní nároky jako ius speciale, které ale nebyly realizovány a potvrzeny 

v zemských deskách, nemá větší sílu neţ právo vlastnické (ius posses) a propinační 

právo (ius propinandi) kostelecké vrchnosti, která je v deskách potvrzena měla.
385

 

Ve jménu císaře Svaté říše římské a českého krále Leopolda Habsburského, 

po projednání akt a rukopisů, dle zemského pořádku, deklarací a novel městského 

práva, byl vynesen rozsudek, který byl zapsán do „Kvaternu druhého blankytného 

půhonných a obeslaných pří lét 1665 – 1692“ aţ 8. června 1674 pod literou E 21.
386
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Sedlecký pivovar měl zakázáno dodávat do Třebovle pivo. Kostelecký 

hejtman se ale dozvěděl, ţe se na slavnost opět chystá, a proto opět ţádal krajské 

hejtmanství o zastání. Z něj bylo zasláno 23. srpna 1674 varování opatu Kemsovi, 

aby se nedopouštěl ţádných úskoků a porušování práva kníţete, které měl zajištěno 

zemským sudem.
387

 Stejného dne také krajský hejtman pověřil svého podřízeného 

Jana Kanšického, aby se do Třebovle vydal a ve dne i v noci dohlíţel na dodrţování 

zákazu. Měl téţ pravomoc jakékoliv cizí pivo poslat pryč ze vsi.
388

 Tento člověk 

v místě o posvícení opravdu pobýval a z korespondence mezi kosteleckým 

hejtmanem Lorenzem Leopoldem Leiterem a právníkem v Praze, Janem 

Zikmundem (Sigismundem) Schmeltzerem, je moţné rekonstruovat, co se kolem 

26. srpna 1674 v Třebovli dělo.
389

 

 Ze Sedlce opravdu vyrazilo pivo na posvícenský šenk. Neskončilo však 

v Třebovli, ale v sousední Klášterní Skalici. Dle slov onoho komisaře si pak 

poddaní kláštera kupovali pivo za peníze právě tam a nosili si jej v konvích přes 

pole do svých chalup.
390

 Opat odeslal krajskému úřadu dopis s obhajobou hned 

27. srpna. Dodrţoval prý nařízení soudu ohledně zakázaného šenku v Třebovli, 

čímţ značně utrpěl na důchodech. Musel si je zvýšit někde jinde. Na šenk ve Skalici 

se dle něj soudní výnos nevztahoval a nošení piva v konvích do třebovelských 

chalup nepovaţoval za porušení rozsudku.
391

 

Ke konečnému dořešení sporu došlo aţ v následujícím roce. Přes krajské 

hejtmanství se opět stíţnosti dostaly do Prahy. Opat zopakoval svou argumentaci 

a nařkl kosteleckého hejtmana, ţe zabraňuje jakémukoliv uplatňování klášterního 

propinačního práva a dodávání cizího piva do vsi, a to i onoho přes pole nošeného 

piva pro vlastní potřebu poddaných kláštera.
392

  

Definitivní rozuzlení přišlo aţ 5. září 1675. Instrukce z Prahy předané 

krajským hejtmanstvím hovořily jasně. Do Třebovle nesmělo být zanášeno ţádným 

způsobem jakékoliv klášterní nebo cizí pivo.
393

 O tom, ţe by toto ustanovení bylo 

i nadále porušováno jiţ prameny mlčí. Celý spor ale názorně ilustruje přísnost, 
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jakou vrchnostenská správa dohlíţela na dodrţování propinačního práva 

a na spotřebu piva vlastními poddanými. I malý šenk musel být zaraţen hned 

od počátku a jakékoliv škody vrchnosti nesměli být přehlíţeny. 

Obdobné slavnostní příleţitosti, jako byl posvícenecký šenk v Třebovli, byly 

na kosteleckém panství dvě. „Svobodní šenkové vína, piva při pouti prokopský 

u potoka pod městečkem [Stříbrnou] Skalicí [...] Tu při pouti svatoprokopský piva 

j[eho] m[ilosti] k[níţete] od poddaných z městečka [Stříbrné] Skalice, 

jako i od sousedův kosteleckých vína svobodně šenkovati mohou, beze všech 

překáţek, coţ vše v knihy mezní patrně vkládají.“
394

 V druhém případě pak u gruntu 

Vavřince Hospody v Masojedech na roli patřící aţ ke vsi Radešínu „na tom místě 

při pouti svatého Jiří pivo z pivovara kosteleckýho, jako i víno pálený vţdy se 

šenkovalo a na budoucí časy, svobodně šenkovati můţe.“
395

 Tyto sváteční události 

lákali mnoho lidí z okolí a byly vítanou příleţitostí k odbytu piva. Děli se ale 

v rozsahu soudní pravomoci a tradičního povolení kostelecké vrchnosti uvázaného 

v urbáři. 

Restriktivní ochrana odbytu piva nebyla jediným způsobem jak udrţet 

vysoké pivovarské zisky. Poddaní, kteří se dostávali do svízelných ţivotních situací, 

často ţádali svou vrchnost o pomoc. Bývali mezi nimi i šenkýři. Z doby panování 

Adama Ondřeje z Lichtenštejna (1686 – 1712), který měl pověst dobrého 

hospodáře,
396

 se zachovalo několik jejich proseb. V roce 1693 vyhořela vinou 

poddaného část vesnice s hostincem v Nučicích leţících jiţně od Kostelce. Poddaní 

přesunuli výčep do jedné z obyčejných chalup stranou cesty. Poţáru však byl 

ušetřen hostinec patřící Adolfu Vladislavovi ze Šternberka čepující jeho cerhenické 

pivo. Pocestní v něm na něj a nocleh zastavovali raději, neţ v prosté chalupě. 

Poddaní ale sami neměli prostředky na vybudování nového hostince. Ţádali proto 

kníţete o pomoc. Poskytnut jim byl materiál i řemeslníci, museli však náklady 

splácet formou činţe po 20 zlatých ročně. Po uhrazení vynaloţené částky jim byl 

hostinec opět propuštěn do drţby.
397

 

                                                 
394

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., běţ.-č. 3138, sign. F85, Kniha urbární, jinak gruntovní [...],  

1672 – 1677, fol. 279, česky. 
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 Tamtéţ, fol. 428, česky. 
396

 ŠIMÁČEK, František. Za poznáním města Kostelce n.Č.L. a jeho okolí : Kroniky díl I., Místopis, 

dějiny kosteleckého panství, domy, statistiky. Kostelec n. Č. l. : Fr. Kadeřábek, 1935, s. 123. 
397

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 316, karton č. 18, Dopis hejtmana z Kostelce 

dne 26. července; Odpověď Kníţete z 6. srpna 1693; Propuštění hostince hejtmanem Schloßem 

dopisem z Kostelce dne 24. července 1704, německy. 
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Tento způsob obnovy nebyl motivován jen cizí konkurencí a byl 

oboustranně výhodný jak pro vrchnosti tak pro poddané. Obdobným způsobem byla 

obnovena i vyhořelá krčma v Poříčanech opětovně vystavěná do léta 1695. Poddaní 

tehdy po 8 let platil ročně do důchodů panství 25 zlatých a devátý rok 30 zlatými 

do splacení dohodnuté sumy.
398

 

Na počátku roku 1702 zase starý šenkýř Jiří Vodička, drţitel hostince 

U posledního féniku leţícího na královské cestě z Prahy půl míle za Vyţlovkou, 

ţádal kníţete, aby přijal zchátralý provoz, který jiţ nebyl schopen udrţovat. Kvůli 

jeho stavu v něm cestující přestali zastavovat. Kníţe svolil a nařídil hejtmanovi 

Antonu Schloßovi opravu hostince.
399

 

Bedlivou péčí o poddanské krčmy a řádné obsazování panských výsadních 

hostinců
400

 a vlivem postupné obnovy panství a přírůstku poddaných, dosahoval 

kostelecký pivovar v posledním desetiletí 17. století rostoucího výstavu. Překročil 

hranici prodeje 2000 sudů piva ročně, nad kterou se pohyboval i v první třetině 

následujícího století. Vařil 68 aţ 74 várek ročně a v sezoně 1701/1702 dosáhl 

rekordních 89 várek a 3091 prodaných sudů (Tabulka číslo IX). 

Tabulka číslo IX: Přehled počtu uvařených várek a prodaného piva na panství  

Kostelec nad Černými lesy dle půlročních účetních soupisů (1691 – 1702)
401

 

Termín svatého Michala svatého Jiří Sezona od sv. Jiří do sv. Jiří 

Sezona 
Uvařeno 

várek 

Prodáno piva Uvařeno 

várek 

Prodáno piva Uvařeno 

várek 

Prodáno piva 

sudů věder sudů věder sudů věder 

1691/1692 34 1010 0 34 1054 0 68 2064 0 

1692/1693 33 960 0 34 1020 0 67 1980 0 

1693/1694 33 960 0 - - - - - - 

1694/1695 36 1120 0 36 1188 0 72 2308 0 

1695/1696 36 1140 0 38 1301 2 74 2441 2 

1696/1697 36 1224 0 36 1224 0 72 2448 0 

1697/1698 34 1077 0 34 1040 0 68 2117 0 

1701/1702 41 1430 0 48 1661 0 89 3091 0 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 316, karton č. 18, Dopis poříčanského rychtáře 

z 24. března 1704 s přípisem hejtmana z 29. března, česky. 
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 Tamtéţ, Dopis z Kostelce 15. ledna 1702 od hejtmana Schloße; odpověď kníţete z 6. února 1702, 

německy, 
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 V roce 1704 se odehrála rozsáhlá licitace ohledně obsazení výsadní panské krčmy v Plaňanech. 

Tamtéţ.  
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1702, německy. Tyto soupisy mají podobu 

rejstříku a uvádějí často souhrnné sumy celých odvětví. Rozepisování částek se v některých 

poloţkách mění, zvláště u nejrůznějších drobných vydání. Od března 1698 do března 1701 se 

nedochovaly, chybí také soupis z března 1694. 
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S výstavem rostly i pivovarské příjmy, které od účetní sezony 1694/1695 

převyšovaly 20 tisíc zlatých a v době vrcholu výroby dosáhly téměř 28 tisíc zlatých. 

Pronájem kvasnic a proplacení nápojové daně z přivařeného piva tvořili jen 

zanedbatelnou část. Z jejich čísel se dá odvodit počet provedených várek 

a vyrobeného přívarku (Tabulka číslo X).  

V zimních a podzimních měsících se přivařovalo pravidelně jen 13 sudů. 

Na jaře a v létě to však bylo nepoměrně více, od 16 aţ do 110 sudů. 

Veliká mnoţství přívarku v půlročních termínech svatého Michala 1696 a 1697 se 

dají vysvětlit jedině vrcholením vojenských akcí proti Turkům korunovaných 

vítězstvím Evţena Savojského v bitvě u Zenty (1697). Přivařeným pivem byla 

zásobována císařská armáda, o čemţ svědčí i zápis ve vyúčtování při termínu 

svatého Michala 1691 o 50 sudech pro pěší vojska. Proplacení nápojové daně 

ve výši 1 zlatého tak nahrazovalo moţnou újmu důchodům kníţete. Jelikoţ měl 

smluvené s úředníky nápojové daně paušální sumy, které neodpovídaly velikosti 

výroby, na přívarku ještě vydělal. Poraţení Turků pravděpodobně vyvolalo 

i obrovský nárůst výstavu a prodeje piva v účetní sezoně 1701/1702, která se stala 

pro Kostelec na dlouho nejúspěšnější. 

Tabulka číslo X: Peněţní příjem z pivovaru v Kostelci nad Černými lesy  

dle půlročních účetních soupisů (1691 – 1702)
402

 

Příjem  

v termínu 

svatého Michala svatého Jiří celkem  

za rok pivo kvasnice přívarek celkem pivo kvasnice přívarek celkem 

zlaté krejcary zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr, % zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. % zl. kr. 

1691/1692 8080 0 50 8130 49,05 8432 0 13 8445 50,95 16575 

1692/1693 7680 0 48 7728 45,55 9180 45 13 9238 54,45 16966 

1693/1694 8640 49 30 30 8719 30 - - - - - - - 

1694/1695 10080 54 16 10150 48,54 10692 54 13 10759 51,46 20909 

1695/1696 10260 54 20 10334 46,72 11713 30 57 13 11783 30 53,28 22117 30 

1696/1697 11016 54 110 11240* 50,21 11016 54 13 11147* 49,79 22387 * 

1697/1698 9693 51 100 9944 30* 49,65 9630 57 13 10085 30* 50,35 20030* 

1701/1702 12870 61 30 28 12959 30 46,31 14949 24 72 13 15034 24 53,69 27993 54 

pivo – prodané pivo; kvasnice – pronájem kvasnic; přívarek – uhrazená nápojová daň; (%) – podíl termínu v ročním příjmu;  

(*) Připočítán příjem z prodeje chmele – 1696/1697: 64 zl. a 385 zl. 30 kr.; 1697/1698: 60 zl. z a 100 zl. 30 kr. 

  

V účetních soupisech příjmů a vydání kosteleckého velkostatku 

se pro termíny 1696/1697 a 1697/1698 objevují také příjmy za prodej chmele, 

které byly utrţeny hlavně v období po sklizni a vyskytují se proto ve svatojiřském 

vyúčtování. Peněţní příjmy z pivovaru v letech 1691 – 1702, s připočtením malého 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1702, německy. 
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zisku z chmelnic, se podílely mezi 39 – 47 procenty na celém hospodářství. Peněţní 

vydání na výrobu byly naopak minimální a pohybovaly se od 9,5 do 12,5 procenta 

výše příjmu z pivovarnictví, v sezoně 1701/1702 tvořily dokonce jen necelých 

7 procent. 

Zjistit, zda byly v tomto období dokupovány pivovarské suroviny, 

není moţné, ale celková peněţní vydání dvorů a příjmy obilního úřadu to 

nenasvědčují. Malé poloţky činily peněţní platy zaměstnancům. Sládkovi 

a pivovarské chase se nadále půlročně vyplácelo 37 zlatých 20 krejcarů, bednář se 

třemi tovaryši dostával 26 zlatých. Pohyblivou částkou tvořili varní pomocníci 

(Bierbraugehelfe), nádeníci placení 1 zlatým za várku.
403

 

Tabulka číslo XI: Peněţní vydání a výnos pivovarské výroby panství  

Kostelec nad Černými lesy dle půlročních účetních soupisů (1691 – 1702)
404

 

Vydání v termínu 
svatého Michala svatého Jiří celkem 

za rok 
příjmu 

Peněţní 

výnos daň platy různá celkem daň platy různá celkem 

zlaté krejcary zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. % zl. kr. 

1691/1692 870 97 20 - 967 20 870 97 20 7 26 974 46 1942 6 11,72 14632 54  

1692/1693 870 96 20 2 2 968 22 869 30 97 20 20 986 50 1955 12 11,52 15010 48 

1693/1694 870 96 20 18 22 984 42 - - - - - - - 

1694/1695 870 99 20 26 36 995 56 870 99 20 30 999 20 1995 16 9,54 18913 44  

1695/1696 870 99 20 20 989 20 1688 35 101 20 20 1809 55 2799 15 12,66 19318 15 

1696/1697 870 99 20 30 999 20 1303 51* 99 20 30 1433 11 2432 31 10,87 19954 29  

1697/1698 778 20 97 20 22 897 40 1395 31* 97 20 30 1522 51 2420 31 12,08 17609 29  

1701/1702 871 40 104 20 24 50 1000 50 834 5 111 20 6 55 952 20 1953 10 6,97 26040 44  

daň – nápojová daň; platy – sládkovi, pivovarské chase, bednáři a jeho tovaryšům, varním pomocníkům; 
různá – pytle na slad, nádobí, smůla; (*) Uhrazení nápojové daně za rok (leden aţ prosinec);  

(%) podíl peněţních vydání na příjmu; peněţní výnos – rozdíl peněţního příjmu a vydání 

 

Nejvíce se vydávalo na nápojovou daň, která byla odváděna úředníkům 

čtvrtletně v paušálních částkách, které se pohybovaly hluboko pod skutečným 

zdanitelným výstavem pivovaru. Ve stejné době, kdy dosáhl přívarek nejvyšší 

hodnoty bylo i posudné odváděné v termínech svatého Jiří 1696 – 1698 vynuceno 

státní pokladnou dopředu i zpětně, aby bylo zajištěno dostatečné mnoţství financí 

pro válku. Dopady na rentabilitu kosteleckého pivovaru byly ale minimální.
405
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 Vydání jsou souhrnně uvedena v rubrice platy v Tabulce číslo XI. 
404

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1702, německy. V soupisech jsou uváděna 

i vydání na rozřezání dřeva pro potřebu vrchnostenských podniků. Dřevo pro pivovar není vţdy 

uváděno samostatně, proto nejsou částky započítány do peněţních nákladů pivovarů. Výdaje 

se pohybují v desítkách zlatých, hranici 100 zl. však nepřekračují. 
405

 Viz příslušná rubrika Tabulky číslo XI. 
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3. 3. Ve znamení ječmene a nápojové sbírky (1702 – 1756) 

 

3. 3. 1. Lichtenštejnské pivovary 

 

 Do 18. století vstupoval kostelecký pivovar s výrobní konjunkturou. 

Mezi lety 1698 – 1701 vařil ročně v průměru téměř 2837 sudů piva.
406

 Vrcholem 

se stala roční sezona od svatého Jiří 1701, kdy bylo dosaţeno nejvyššího výstavu 

3091 sudů pro hostince po 9 zlatých za sud. Peněţní příjem dosáhl po odečtení 

vydání rekordních 26 tisíc zlatých.
407

 Za takovouto rentabilitu vděčilo pivovarnictví 

soběstačnosti pivovarských surovin produkovaných obilní výrobou velkostatku. 

Na přelomu století se totiţ na jednu várku míchal stále pšeničný a ječný slad 

a v součtu se proto nemusely další suroviny dokupovat.
 

 Přechod na kvalitnější ječné pivo, který probíhal v druhé polovině 17. století 

a nejprve se projevoval v méně úrodných krajinách
408

 s malým osevem 

a výhodností pěstování pšenice, tlačil i na kosteleckou vrchnostenskou správu, 

aby změnila svůj přístup k pivovarnictví. Za relativně pozdním přechodem 

k čistě ječnému pivu stála pravděpodobně právě vhodnost podmínek pro pěstování 

pšenice ve spojitosti s přetrvávajícím konzervatismem a nevolí utrácet za nákup 

ječmene. K jeho uskutečnění nebyl motivací pouze zájem o kvalitnější pivo, 

ale i výhodnost prodeje pšenice na trzích, jak tomu nasvědčuje komunikace 

buchhaltera lichtenštejnských panství s kosteleckým obilním úředníkem Václavem 

Augustýnem Bartlem ohledně hospodaření obilního úřadu. 

 Ve výtkách k půlročním záznamům obilního hospodářství v termínech 

svatého Jiří a svatého Michala 1704 se buchhalter podivoval, jak je moţné, 

ţe během tohoto období došlo několikráte ke změně poměru sladů ve várce. 

Nejprve se sypalo 32 korců pšeničného a 42 korců ječného sladu. Po té bylo 

provedeno 23 várek se 42 korci pšeničného a 30 strychy ječného sladu. Následovalo 

14 várek po 36 korcích obou typů a posledních 23 várek bylo provedeno s 48 korci 

pšeničného a 24 korci ječného sladu. Vytýkal správě velkostatku, ţe se takto často 
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 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer 

de Anno 1702. 
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 Viz Tabulky číslo IX – XI v předchozí kapitole. 
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 MAUR, Eduard. Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. 

In Prameny a studie 33. Praha : Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství – Zemědělské 

muzeum, 1990, s. 101 – 102. 
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měnilo sloţení sypání bez svolení vrchnosti. Ve spojitosti s tím chtěl vědět, 

proč nebylo včasně zajištěno dost ječmene a po té bylo spotřebováno tolik pšenice 

na výrobu sladu. Povaţoval totiţ za výhodnější zpeněţit ji na trhu, kde byla její 

cena dlouhodobě mnohem výhodnější neţ u ječmene. 

 Václav Bartl odpověděl, ţe rozhodnutí učinil hejtman v zájmu vrchnosti, 

neboť ječný slad nedával pivu dost síly, a proto muselo být dle potřeby přidáváno 

větší mnoţství pšeničného. Ten byl vyroben z méně kvalitního zrna, dodával však 

dle jeho mínění pivu lepších vlastnosti.
409

 Z přípisu téţ vyplývá, ţe o přechodu 

na ječný slad rozhodla vrchnost právě v této době. Ve výpisu hospodářských 

instrukcí z 24. června 1704 pod bodem 48 je zaneseno, ţe se nadále má vařit 

jen z ječmene. Sypání se zvyšovalo o 6 – 8 korců na várku kvůli síle piva.
410

 

Naplánovaná sezona a hospodářské řízení se musely se změnou prakticky vyrovnat 

a hejtman se snaţil spotřebovat staré zásoby pšeničného sladu. V příští sezoně 

se sypalo na várku jiţ pouze čistých 80 korců ječného sladu.
411

 

  

Proces přechodu na ječný slad ilustrují od roku 1701 dochované obilní 

rozpočty velkostatku vytvářené v období na konci září aţ v říjnu (Tabulka 

číslo XII). V plánech sladovnické sezony 1701/1702 a 1702/1703 ve sladovně 57 – 

58 procenty převaţoval ječmen s malým výkyvem ve prospěch pšenice právě 

v kritizované sezoně 1703/1704. V následujícím období se pšenice z plánu 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 257, karton č. 8, Výtky buchhalterie 

k hospodaření obilního úřadu panství Kostelec nad Černými lesy v termínech sv. Jiří a sv. Michala 

1704, buchhalterie v Praze 20. března 1706; přípisy Václava Augustina Bártla v Kostelci 7. srpna 

1706, německy.  
410

 Tamtéţ, Výpis hospodářské instrukce z 3. června 1704, německy. 
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 Tamtéţ, Výtky buchhalterie k hospodaření obilního úřadu panství Kostelec nad Černými lesy 

v termínech sv. Jiří a sv. Michala 1705, buchhalterie dne 30. května 1708, německy.  
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a tabelární 

přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1701 – 1708, německy. 

Tabulka číslo XII: Obilní rozpočet osevu a sladování pivovarských surovin na 

velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1701 – 1709)
412

 

Sezona Hrubá zásoba zrna Obilí určené na osev Obilí určené na sladování 
Bilance po odečtení 

ostatních vydání 

Korců pšenice ječmen pšenice ječmen pšenice % ječmen % pšenice ječmen 

1701/1702 6696 4775 1861 1630 3000 41,67 4200 58,33 +1255 -750 

1702/1703 6969 3909 1900 1700 3000 42,86 4000 57,14 +1713 - 1843 

1703/1704 4381 3765 1900 1630 3000 50 3000 50 -138 - 702 

1704/1705 5880 5621 2044 1630 598 8,81 6200 91,19 +2915 - 2311 

1705/1706 10821 6233 2121 1750 0 0 6000 100 +6877 - 2764 

1706/1707 - - - - - - - - - - 

1707/1708 11385 4904 1963 1721 0 0 5600 100 +7683 - 3373 

1708/1709 11369 5259 2121 1649 900 15,25 5000 84,75 +6979 - 2279 
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sladování vytratila na dobro. O rok později byla v rozpočtu na sladování zastoupena 

pouze necelými 9 procenty. Naposledy se objevila v sezoně 1708/1709 s pouhými 

15 procenty.  

 Pšenice tak definitivně ztratila své postavení v pivovaru a i v okolí se 

objevovala ve sladovnách jen zřídka jako drobné doplnění produkce. Obilní výroba 

velkostatku ani odvody poddaných však nedokázaly pokrýt spotřebu ječmene 

a odstoupení od uţívání pšenice tento deficit ještě více prohloubilo. V kosteleckých 

obilních rozpočtech tento schodek přetrvával aţ do sklonku dvacátých let, 

kdy překročily odhadované zásoby ječmene plánovanou spotřebu sladovny 

a ostatního hospodářství (Graf číslo I a Tabulka číslo XIV).
413

 

 

 Zvýšená spotřeba ječmene za účelem zpracování pro pivovarskou výrobu 

způsobila změny v dosavadní příjmové struktuře hlavních obilnin. Osevní plány 

dvorů z hlediska zastoupení jednotlivých kultur dosáhly v prvních čtyřiceti letech 

18. století nepatrných změn. Výsev jařin a ozimu byl po celou dobu téměř naprosto 

vyrovnaný, z počátku jen s nepatrnou převahou ozimu v řádech několika procent, 

která se v polovině dvacátých překlopila ve prospěch jařin. Podíl pšenice se 

většinou pohyboval 26 – 30 procenty a spolu s poklesem zastoupení ozimu se její 

osev sníţil na 20 – 26 procent. Zbytek ozimu představovalo ţito.  
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a tabelární 

přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1701 – 1740, německy. V řadě chybí 

rozpočty na sezonu 1706/1707 a 1720/1721. 
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Graf číslo I: Hrubé příjmy a plánovaná spotřeba ječmene 

velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1701 - 1741)

I. Sklizeň dvorů II.Poddaní a zásoby III.Zásoba sladu

Celková spotřeba Sladování Osev
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V jařinách došlo k postupnému nárůstu podílu vysetého ječmene, který se 

v letech 1701 – 1719 pohyboval mezi 22 – 26 procenty a v následujícím dvacetiletí 

se zvýšil převáţně na úkor ovsa na interval 27 – 31 procent veškerého osevu. 

K většímu výkyvu ve prospěch ječmene došlo jen na jaře 1732, kdy dosáhl 

39 procent.  

 Celková odhadovaná sklizeň (Graf číslo II) dvorů byla ovlivněna převáţně 

klimatickými vlivy během roku a výnosností jednotlivých obilných kultur. 

U ječmene vzrůstala přibliţně spolu s mnoţstvím vysetého zrna. V prvním desetiletí 

tvořil v průměru 22 procent ze všeho sklizeného obilí a v následujících třech 

dekádách stoupal na 26, 29 a 30 procent podílu odhadovaných příjmů obilného zrna 

ze dvorů. 

 

Nejhlubších propadů oproti ostatním obilninám dosáhl ječmen jinými vlivy 

neţ mnoţstvím osevu v letech 1702, 1717 – 1721, 1725 – 1726 a zvláště v letech 

1734 – 1735, kdy nastal pokles téměř o jednu třetinu. Roku 1702 byly postiţeny 

nízkým výnosem jen jařiny. Následující obilní sezona a výsledky ţní však ukazují 

hluboký propad veškeré obilní výroby 21 fungujících panských popluţních dvorů, 

které v dalších letech opět dosahovaly běţných výnosů.
414

 Výjimkou byla poněkud 

                                                 
414

 Kostelec, Hošť, Tuchoraz, Tismice, Liblice, Klučov, Ţhery, Skramníky, Dobřichov, Cerhýnky, 

Plaňany, Přebozy, Zárybnice, Běšinov, Diblíkov, Dobré Pole, Třebovle, Hřiby, Syneč, Chrást, 

Komorec. SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a 

tabelární přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1701 – 1711, německy. 
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Graf číslo II: Odhadovaný příjem obilného zrna ze dvorů 

velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1701 - 1740)

Pšenice Žito Ječmen Oves
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chudší sklizeň léta 1707, která byla draze zaplacena 8 tisíci zlatých za nakoupení 

chybějících 3200 korců ječmene v půlročním termínu svatého Jiří 1708.
415

 

Více neţ špatné počasí poznamenala příjem obilí z vlastních zdrojů smrt 

Adama Ondřeje z Lichtenštejna. Po něm roku 1712 zdědila Kostelec, Uhříněves 

a Škvorec jeho osmnáctiletá dcera Marie Terezie. O zboţí přikoupené roku 1623 

Karlem z Lichtenštejna, takzvané panství plaňanské, vedla dlouholetý spor se svým 

příbuzným z Gundakerovi linie Antonínem Florianem, který v rodinném archivu 

objevil Karlovu závěť. Vyuţil z ní plynoucích nároků a uvázal plaňanské zboţí 

do své drţby. Marie Terezie, po manţelu zvaná Savojská, je vykoupila aţ léta 1721 

za 300 tisíc zlatých.
416

 

Pro kostelecké panství to v letech 1712 – 1721 znamenalo ztrátu 

11 popluţních dvorů
417

 a zhruba poloviny obilního příjmu, kterou ještě zhoršovala 

mírná agrární deprese let 1717 – 1721 zasahující zvláště jařiny. Roku 1719 byl 

zprovozněn dvůr v Přistoupimi, a proto se v létě 1722 sklízelo na 22 popluţních 

dvorech.
418

  

Dvacátá léta vykazují vyšší mnoţství osevu a poměrně stabilní výnosy 

vyjma hluboké krize v roce 1726, kdy nebyl sklizen ani dvojnásobek vysetého zrna 

všech obilných kultur. Do třicátých let kostelecký velkostatek vstupuje s přebytkem 

ječmene, částečně ale zapříčiněným poklesem výstavu pivovaru a výroby sladu. 

Mezi lety 1734 – 1738 pak prodělalo obilnářství hlubokou depresi, která započala 

nejdříve u jařin. Dna dosáhla v letech 1735 a 1736. Produkce ječmene 

se vzpamatovala rychleji. 

 V obilních rozpočtech se vyskytuje také příjmová rubrika obilí ze starých 

a předešlých zásob včetně poddanských povinností (Graf číslo III). Nelze přesně 

určit kolik tvořila jaká část z obou sloučených poloţek. V sumě byly nejspíše 

započítány i poddanské dluhy za vypůjčené obilí na osev a spotřebu, 

které způsobovaly výkyvy v době neúrodných let. Odhadem podle několika 

                                                 
415

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupis příjmu a vydání 

v půlročním termínu sv. Jiří, 1708, německy. 
416

 ŠIMÁČEK, František. Za poznáním města Kostelce n.Č.L. a jeho okolí : Kroniky díl I., Místopis, 

dějiny kosteleckého panství, domy, statistiky. Kostelec nad Černými lesy : Fr. Kadeřábek, 1935, s. 

130 – 131. 
417

 Ztraceny byly popluţní dvory Tismice, Liblice, Ţhery, Cerhýnky, Plaňany, Přebozy, Zárybnice, 

Diblíkov, Třebovle a Syneč. SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, 

Obilní rozpočty a tabelární přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1712 – 1718, 

německy. 
418

 Tamtéţ, 1719 – 1722, německy. 
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dochovaných dílčích uzávěrek obilního úřadu z let 1721 – 1734
419

 a z hlediska 

vyuţitkování ječmene ve sladovnách je v jeho případě aţ do třicátých let moţné 

předpokládat poměrně přesné zachycením vzestupu poddanských naturálních 

odvodů pro potřebu pivovaru. Je ale potřeba počítat se zkreslením nákupy 

pivovarského ječmene v termínech svatého Michala v letech 1715 – 1718 a 1725 –

1728 (od dubna do konce září), který nebyl všechen zesladován, ale přešel v zásobě 

do následujícího obilního rozpočtu.
420

 

 

Od poddaných se nejvíce vybíralo ţito, kterým bylo také placeno jako činţí 

od nájemců mlýnů, a oves. Anomální výkyv kolem roku 1708 pravděpodobně 

způsobilo vystřídání obilního úředníka a relativně pozdní vyhotovení rozpočtu 

v tomto roce, který byl podepsán aţ 21. prosince.
421

 Jiné obilniny neţ sladovnický 

ječmen totiţ po celou dobu nebyly téměř vůbec nakupovány,
 422

 udrţovala se jich 

ale větší zásoba. 

Od první dekády 18. století mnoţství ječmene uvedeného v rubrice mírně 

stoupá a v době sporu o plaňanské zboţí prudce narůstá na úkor pšenice. V letech 

1714, 1715, 1716, 1717 a 1718 dosahuje 1798, 2009, 849, 2011 a 1656 korců, 

                                                 
419

 Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 304, karton č. 17, Dílčí výkazy o hospodaření 

obilního úřadu, 1721 – 1734, německy. 
420

 Viz rubrika vydání na nákupy pivovarského ječmene při termínu sv. Michala v Tabulce číslo XVI. 

Běţně byl nakupován spíše po sv. Michalu na začátku sladovnické sezony po vytvoření obilního 

rozpočtu a objevoval se proto ve vyúčtováních sv. Jiří. 
421

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a tabelární 

přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1708, německy. 
422

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18 – 19; fasc. 313, karton č. 19, 

Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1739, německy. 
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Graf číslo III: Příjem obilného zrna z předchozích zásob a od 

poddaných panství Kostelec nad Černými lesy (1701 - 1740)

Pšenice Žito Ječmen Oves
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coţ představuje přibliţně 36, 39, 18, 46 a 40 procent celkového příjmu ječmene. 

Ve dvacátých letech je podíl rubriky také na vyšší úrovni. Vrcholu opět dosahuje 

v neúrodném roce 1726, kdy tvoří 35 procent příjmu ječmene.  

Obecně byly hodnoty této rubriky nejvyšší v době poklesu obilního výnosu. 

Po přičtení k produkci dvorů (Graf číslo IV) zmírňovaly dopady neúrodných let.
423

 

V případě ječmene pak celková zásoba kopírovala křivku plánované spotřeby 

a sladování (Graf číslo I). Výsledky omlatních zkoušek, na kterých byly rozpočty 

postaveny, se však mohly lišit i v řádu stovek korců oběma směry, proto se musí 

brát s patřičnou rezervou. Z hlediska rozpočtu vydání obilí poskytují pevnější 

základnu. Ve spojení s dochovanými písemnostmi obilního úřadu, hospodářské 

správy a rejstříky peněţních příjmů a vydání jsou důleţitým podkladem pro zjištění 

důvodů proměn rentability a výstavu kosteleckého pivovaru v této době. 

 

Při honbě za velkým výstavem a vysokými zisky na přelomu staletí nejspíš 

propálili kostelečtí pivovarskou pánev, neboť ve vydáních v půlročním termínu 

svatého Michala 1703 se objevila suma 718 zlatých na měditepce včetně nové varné 

pánve (Kupfer Schmied samt der neuen Braupfanne). Na panství probíhal čilý 

stavební ruch, o čemţ svědčí vysoká vydání na řemeslníky a záznamy o stavbách 

několika hospodářských budov, mimo jiné hostince v Mukařově a stájí u ţďánické 

hospody. Ve výčtu stavebních záleţitostí byl zmíněn zámek, pivovar a dvůr, 

na které měly být vynaloţeny peníze i v dalších půlročních obdobích. 
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 Srovnej Grafy číslo I – III.  
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Graf číslo IV: Zastoupení hlavních obilnin v zásobách 

velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1701 - 1740)

Pšenice Žito Ječmen Oves
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A skutečně. Hned v příštím termínu svatého Jiří 1704 bylo vyčleněno 

800 zlatých na pivovar a objevila se i nebývale velká útrata 263 zlatých 57 krejcarů 

za nákup hřebíků. V zúčtování termínu svatého Michala 1704 jiţ hovoří zápisy 

o vydáních za řemeslnické práce jasněji. Zedníkům bylo zaplaceno 456 zlatých 

za postavení nové části kosteleckého pivovaru a stodoly na diblíkovském dvoře a 

u tesařů, kterým bylo vyplaceno 253 zlatých 15 krejcarů, se dokonce hovoří o části 

ke Kostelci nově postaveného pivovaru.
424

 Pravděpodobně se jednalo jen zbudování 

nové varny a soustava pivovarských budov své místo neměnila. Provádění 

stavebních prací na jaře a v létě 1704 pak způsobilo i pokles počtu provedených 

várek v termínu svatého Michala. Sezonní prodej klesl na 2138 sudů piva.
425

 

 Na stavební rozvoj pivovaru a kosteleckého panství zajisté vydělaly obří 

pivovarské zisky. Do této doby, k roku 1705, je kladena také výstavba nového 

pivovaru
426

 v Uhříněvsi. Původní pivovar, který pravděpodobně leţel v okruhu 

zámeckých budov, vařil v letech 1698 – 1701 průměrně úctyhodných 1384 sudů 

piva ročně.
427

 Peníze utrţené z jeho prodeje nejspíš financovaly výstavbu nového 

pivovarského areálu v mírném svahu nad potokem Říčanka, kde stojí do dnes. 

  

                                                 
424

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1703 – 1704, německy. 
425

 Tamtéţ, 1704, německy. 
426

 České pivovarství na Jubilejní výstavě . Kvas : časopis pro pivovarnictví, vinopalství, vinařství 

a chmelařství. 1908, roč. 36, s. 311; HLUŠIČKOVÁ, Hana, et al. Technické památky v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku : díl 3. P – S. Praha : Libri, 2003, s. 312. 
427

 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer 

de Anno 1702. 
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Graf číslo V: Prodej piva pivovaru v Kostelci nad Černými 

lesy v termínech od sv. Jiří do sv. Jiří (1701 - 1732)
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Obr. 9: Klauserův plán z roku 1715 se západní orientací (výřez centrální části): A – Zámek, 

B – Kostel a vedle pravděpodobná budova hostince, D – Pivovar, E – Vrchnostenské sádky 

  

Jeho podoba byla zachycena roku 1715 zemským zeměměřičem Bernardem 

Ignácem Klauserem na plánu centra Uhříněveského panství se západní orientací.
428

 

Pivovar jiţ měl budovy vystavěné s rozloţením, jak se dochovaly do dnes. 

V stupovalo se do něj jihozápadní branou a po levici na severní straně byla varna se 

spilkami k severozápadu a po pravici na jiţní straně sladovna. Důchody nového 

pivovaru vydělaly pravděpodobně i na přestavbu uhříněveského zámku v roce 1711, 

který byl do té doby stále poškozen od časů jeho vypálení Švédy před více neţ 

70 lety.
429

 Na plánu je za ním zakreslena také chmelnice (Hopfengarten). 

 Po přístavbě kosteleckého pivovaru jiţ výstav piva pro hostince nedosáhl 

svých původních rekordních výšek. Zkreslovaly jej odvody piva pro vrchnostenský 

konzum v době od svatého Michala 1707 do svatého Jiří 1711 ve výši 50 – 56 sudů 

půlročně, za něţ byla ve speciálních vydáních odpočítávána výrobní cena 

6 zlatých.
430

  

                                                 
428

 Muzeum v Uhříněvsi: VEVERKA, Bohuslav; CAJTHAML, Jiří. Klauserův plán Uhříněvsi. CD – 

Rom, 2005. Originál je uloţen v SOA Praha, Vs Uhříněves, inv.-č. 585. 
429

 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen : Zwölfter Band, Kauřimer Kreis. Praha : 

Friedrich Ehrlich, 1844, s. 197. 
430

 V době od sv. Jiří 1707 do sv. Jiří 1711 bylo postupně v příslušných půlročních termínech 

odvedeno 50, 56, 0, 52, 55, 56, 56 a 50 sudů piva. V termínu sv. Jiří 1714 uvedeno 26 sudů. SOA 
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Tabulka XIII:  

Přehled počtu uvařených várek a prodaného piva na panství  

Kostelec nad Černými lesy dle půlročních účetních soupisů (1701 – 1737)
431 

Termín svatého Michala svatého Jiří Sezona od sv. Jiří do sv. Jiří 

Sezona 
Uvařeno 

várek 

Prodáno piva Uvařeno 

várek 

Prodáno piva Uvařeno 

várek 

Prodáno piva 

sudů věder sudů věder sudů věder 

1701/1702 41 1430 0 48 1661 0 89 3091 0 

1702/1703 40 1390 0 42 1466 0 82 2856 0 

1703/1704 38 1320 0 38 1330 0 76 2650 0 

1704/1705 29 1015 3 1/2 34 1123 0 63 2138 3 1/2 

1705/1706 35 1207 0 1/2 35 1169 0 70 2376 0 1/2 

1706/1707 33 1163 0 43 1354 0 76 2517 0 

1707/1708 37 1279 0 1/2 40 1300 0 77 2579 0 1/2 

1708/1709 35 1142 0 40 1254 0 75 2396 0 

1709/1710 40 1254 0 38 1232 2 78 2486 2 

1710/1711 37 1187 0 38 1188 0 75 2375 0 

1711/1712 36 1083 0 36 1168 2 72 2251 2 

1712/1713 - - - 34 1100 0 - - - 

1713/1714 28 907 0 35 1150 0 63 2057 0 

1714/1715 36 1158 0 40 1202 0 76 2360 0 

1715/1716 38 1237 0 39 1254 3 77 2491 3 

1716/1717 36 1104 2 40 1376 0 76 2480 2 

1717/1718 44 1466 0 48 1552 1 92 3018 1 

1718/1719 43 1381 2 40 1229 0 83 2610 2 

1719/1720 34 1056 2 47 1620 0 81 2676 2 

1720/1721 41 1378 0 41 1380 2 82 2758 2 

1721/1722 45 1445 3 42 1466 3 87 2912 2 

1722/1723 43 1528 1 43 1500 1 1/2 86 3028 2 1/2 

1723/1724 42 1460 3 40 1388 1 82 2849 0 

1724/1725 42 1455 2 38 1321 3 80 2777 1 

1725/1726 31 1072 1 1/2 38 1269 2 1/2 69 2342 0 

1726/1727 44 1685 2 1/2 40 1371 2 1/2 84 3057 1 

1727/1728 38 1353 1 35 1269 2 1/2 73 2622 3 1/2 

1728/1729 39 1421 2 1/2 37 1265 3 76 2687 1 1/2 

1729/1730 34 1250 2 1/2 32 1114 0 66 2364 2 1/2 

1730/1731 34 1188 2 1/2 35 1265 1 7/40 69 2454 0 

1731/1732 35 1236 3 23/40 35 1133 3 3/8 70 2370 3 

1732/1733 - - - 30 1054 0 - - - 

1733/1734 33 1101 2 - - - - - - 

1734/1735 30 1062 2 3/8 31 1011 0 61 2073 2 3/8 

1735/1736 - - - - - - - - - 

1736/1737 29 815 2 3/8 - - - - - - 

 

Samotné zápisy od termínu svatého Michala 1704 hovoří o tom, ţe v sumě 

prodaných sudů nejsou zahrnuty deputáty úředníků a speciální plat devatenáctého 

sudu šenkýřům, který jim byl dáván zdarma. Jejich počet není znám. Náklady 

                                                                                                                                         
Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1707 – 1714, německy. 
431

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18 – 19; fasc. 313, karton č. 19, 

Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1701 – 1737, německy. Data 

jsou zanesena v Grafu číslo V a jeho podrobnější verzi podle půlročních termínů 1691 – 1731 v 

Příloze číslo I. 
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na toto pivo jsou obsaţeny v souhrnných rubrikách s jinými vydáními. Přesnější 

výroba pivovaru by se dala zjistit vynásobením uváděné velikosti várky nové varny, 

která činila 34 sudů 3 1/2 vědra bez sládkovy baby, počtem várek (Tabulka číslo 

XIII). Od poloviny dvacátých let by však sumy prodaného piva v některých letech 

překonaly mnoţství takto zjištěné celkové výroby. Od sezony 1726/1727 totiţ 

změnou způsobu vedení účtů došlo nejspíše ke zkreslení počtu účtovaných várek 

ke skutečně provedeným v daném účetním období.
432

 Podle kusých zmínek se také 

velikost várek měnila a včetně dolívky a sládkovy baby dorostla záhy 40 sudů. Dle 

potřeby se mohlo vařit i v menších objemech. Například ve třicátých letech jsou 

doloţeny zmenšené várky o 30 sudech i větší o 40 sudech piva.
433

 Hlavní zisky 

ale stejně plynuly z prodeje hostincům. 

 

Mírná neúroda v roce 1707 způsobila vzrůst cen ječmene a vrchnostenská 

správa reagovala sníţením dávky sladu ze 78 na 75 korců na várku.
434

 Vzrostla 

i cena sudu piva z 9 na 10 zlatých (Graf číslo VI).
435

 

 

                                                 
432

 Viz poznámka u Tabulky číslo XVIII. 
433

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Zpráva vyhodnocující plnění 

vrchnostenských nařízení, výsledky hospodaření a stav středočeských panství za uplynulý rok, 

tzv. Wirthschafts Puncta pro Anno1736, německy. Dále budou tyto dokumenty uváděny pod svým 

německým názvem. 
434

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 257, karton č. 8, Výtky buchhalterie 

k hospodaření obilního úřadu panství Kostelec nad Černými lesy v termínech sv. Jiří a sv. Michala 

1707 – 1708, buchhalterie v Praze 3. června 1711; přípisy obilního úředníka Václava Ignáce 

Obstzirera v Kostelci 27. července 1711, německy.  
435

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18 – 19, Soupisy příjmu 

a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1732, německy. 
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Graf číslo VI: Vývoj ceny sudu ve zlatých na panství 

Kostelec nad Černými lesy (1701 - 1732)
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 Tabulka číslo XIV: 

Obilní rozpočet osevu a sladování ječmene (1709 – 1741)
436

 

Sezona 

Hrubá 

zásoba zrna 
Osev Sladování 

Bilance 

po odečtení 

ostatních vydání 
Kalkulace 

na počet várek 

korců korců korců korců 

1709/1710 6300 1656 6000 - 2579 90 

1710/1711 6299 1888 5300 - 2065 90 

1711/1712 5867 1759 4700 - 1803 70 

1712/1713 2938 874 4000 - 2510 55 

1713/1714 3355 911 5000 - 3223 70 

1714/1715 4920 952 5472 - 2214 76 

1715/1716 5103 948 5760 - 2359 80 

1716/1717 4681 926 5760 - 2802 80 

1717/1718 4806 866 6035 - 2824 85 

1718/1719 4261 890 6390 - 3726 90 

1719/1720 3169 1170 5680 - 4387 80 

1720/1721 - - - - - 

1721/1722 4968 1120 9230 - 6286 130 

1722/1723 10364 2500 7810 - 1578 110 

1723/1724 10094 2430 7455 - 1445 105 

1724/1725 8710 2260 6035 - 1140 85 

1725/1726 7985 2180 4830 - 602 70 

1726/1727 5088 2000 5320 - 2362 70 

1727/1728 10071 2160 6460 - 492 85 

1728/1729 11972 2366 6460 +3481 85 

1729/1730 12375 2030 6460 +5418 85 

1730/1731 11309 2089 5320 +5281 70 

1731/1732 11319 2364 6080 +4799 80 

1732/1733 9462 2349 3800 +2018 50 

1733/1734 12174 2368 4560 +4774 60 

1734/1735 8523 2263 4560 +627 60 

1735/1736 4870 2194 4560 -2687 60 

1736/1737 4831 2240 5776 -2356 76 

1737/1738 6077 2041 5320 -1839 76 

1738/1739 7131 2066 5320 -755 76 

1739/1740 8100 2205 5320 +214 76 

1740/1741 11677 2301 6300 +2978 90 

 

Rostoucí ceny ječmene a jeho velký deficit krytý nákupem vedly k vydání 

kníţecího nařízení, ţe se nadále smí na jeden sud sypat pouze 1 korec 3 1/4 věrtele 

sladu, coţ na plnou várku včetně dolívky (35 sudů 3 vědra) činilo 64 korců 3 3/4 

věrtele sladu. Lichtenštejnský buchhalter chtěl proto vědět, proč se v termínu 

svatého Jiří 1711 vydávalo na várku o 18 korců 2 1/4 věrtele více. Dle kosteleckého 

obilního úředníka ale činila tehdy várka včetně dolívky a sládkovy baby 40 sudů 

                                                 
436

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a tabelární 

přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1709 – 1740, německy. Od sezony 

1733/1734 v rozpočtech uváděno rozdělení na přední a zadní obilí. V tabulce uváděno pouze přední 

zrno. 
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a na sud se kalkulovalo s předepsanou sumou, avšak v ječném zrně. Díky dobrému 

nadrostu tak přišlo na várku více sladu.
437

 

S vyšší cenou piva klesal i jeho prodej, jehoţ propad urychlila ztráta 

plaňanského panství v roce 1712. Nejhorších výsledků 2057 prodaných sudů bylo 

dosaţeno sezoně 1713/1714, kdy se výstav pivovaru odrazil ode dna a v příštím 

roce se přiblíţil hranici dvou a půl tisíce prodaných sudů v cenových hladinách 

9 a 10 zlatých. Vrcholu konjunktury dosáhl v sezoně 1717/1718 a opět překonal 

hranici třech tisíc prodaných sudů. Krizi úspěšně překonal.  

Zajímavou souvislostí s vrcholy dosaţeného prodeje kosteleckého piva 

v první čtvrtině 18. století jsou vítězství rakouské armády pod velením Evţena 

Savojského v tureckých válkách (1683 – 1699 a 1716 – 1718). Spolu s jeho úspěchy 

rostl i odbyt. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno vţdy po uzavření mírových dohod, 

26. ledna 1699 v Karlovicích a v roce 1718 v Poţarevci. V hostincích se asi 

na počest hrdiny vypilo nejedno pivo. 

Ve dvacátých letech dosahoval kostelecký pivovar poměrně stabilních 

prodejních výsledků, z počátku i s vyššími cenami. Opětovné připojení plaňanského 

zboţí zajistilo v účetní sezoně 1722/1723 další překonání třítisícového výstavu pro 

hostince, i kdyţ s nejmenší průměrnou utrţenou cenou ze sudu piva, která klesla 

pod 9 zlatých.  

V letech 1721 – 1725 vydával obilní úřad na várku 82 korců sladu a 5 korců 

chmele.
438

 Jiţ během sladovnické sezony 1725/1726 byla správa velkostatku nucena 

kvůli nekvalitnímu ječmeni projevujícímu se minimálním nadrostem, sníţit sypání 

na 76 korců sladu.
439

 Půlroční výroba v termínu svatého Michala 1725 propadla 

vinnou špatného počasí, které v létě zničilo úrodu poddaných na polích, a vrchnost 

jim v nouzi vypomohla 2041 zlatých 10 krejcary.
440

 Poznamenán byl výsledek celé 

sezony 1725/1726 prodejem pouhých 2342 sudů 
441

 

                                                 
437

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 257, karton č. 8, Výtky buchhalterie 

k hospodaření obilního úřadu panství Kostelec nad Černými lesy v termínech sv. Jiří a sv. Michala 

1707 – 1711, buchhalterie v Praze 13. září 1712, německy.  
438

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 304, karton č. 17, Dílčí výkazy o hospodaření 

obilního úřadu, 1721 – 1725, německy. 
439

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 257, karton č. 8, Výtky buchhalterie 

k hospodaření obilního úřadu panství Kostelec nad Černými lesy v termínech sv. Jiří a sv. Michala 

1726, buchhalterie dne 6. září 1727; přípisy obilního úředníka v Kostelci z 16. října 1727, německy. 
440

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 19, Soupis příjmu a vydání 

v půlročním termínu sv. Michala, 1725, německy. 
441

 Tamtéţ, Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1725, německy. 
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Zprávy vyhodnocující plnění vrchnostenských nařízení, výsledky 

hospodaření a stav středočeských panství za uplynulý rok uváděly, ţe tehdy 

vyrobený přední slad uţívaný ve várkách byl bahnitý.
442

 Sládek jej pravděpodobně 

ve snaze dosáhnout většího nadrostu přemočil a nechal na humnech přeleţet 

a přehřát. Do sezony 1726/1727 byl postupně poškozený slad spotřebován a i se 

sníţeným dávkováním chmele na pouhé 3 korce
443

 bylo dosaţeno opět výstavu 

přesahujícího 3 tisíce sudů s průměrnou cenou lehce přes 9 zlatých.
444

  

Podle inspekčních nálezů se v této neúrodné době potýkalo pivo 

na středočeských kníţecích panstvích ne vyloţeně se špatnou ale přeci jen sníţenou 

kvalitou, kterou se přísným vedením a dohledem podařilo v sezoně 1727/1728 

vyjma Kostelce zlepšit. V následujícím roce uţ všechna panství čepovala dobré 

pivo. Více neţ pivovarům se věnovaly inspekce kontrole hostinců a šenků. 

Hodnotily jejich čistotu, vzhled a kvalitu čepovaného piva, které se na počátku 

třicátých let nalévalo po 5 krejcarech za dţbán. Pozornost byla věnována také 

kontrole výhradního prodeje domácích nápojů, dostatečnému zásobení a správnému 

dodrţování míry.
445

 

Na počátku třicátých let byl při inspekci hospodářských budov zjištěn špatný 

stav střechy varny kosteleckého pivovaru. Nosné trámy nad varnou pánví 

a chladícími štoky byly prohnilé. Oprava celé střechy si vyţádala náklad 

190 zlatých 12 krejcarů za tesařské práce, nařezání trámů a nákup hřebů na šindele 

a krovy. Dřevo poskytly kníţecí lesy. Zpracováno bylo 76 jedlových kmenů 

a 100 kusů další kulatiny. Na pokrytí střechy bylo spotřebováno 28 tisíc dřevěných 

šindelů, to vše ze zdrojů vlastního hospodářství.
446

 I kdyţ se jednalo o rozsáhlou 

opravu, mnoţství provedených várek v půlročních termínech svatého Michala 

a svatého Jiří 1730 – 1732 nenaznačuje ţádné propady.
447
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta 

pro Anno1727, německy. 
443

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 304 – 305, karton č. 17, Dílčí výkazy 

o hospodaření obilního úřadu, 1726 – 1737, německy. 
444

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 19, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1726 – 1727, německy. 
445

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro 

Anno 1727, 1728, 1729 et 1730, 1731, 1732, 1732 a 1734, německy. 
446

 Tamtéţ, Zpráva vyhodnocující plnění vrchnostenských nařízení, výsledky hospodaření a stav 

středočeských panství za uplynulé 2 roky, 1731, německy. 
447

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 19, Soupisy příjmu a vydání 

v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1730 – 1732, německy. 
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Výstav kosteleckého pivovaru pro hostince a celkový počet várek měl 

ale v první polovině třicátých let spíše klesající tendenci, jak dokládají torzovitě 

dochované soupisy příjmů a vydání pro tuto dobu.
448

 Problém byl na straně odbytu, 

neboť zásoby ječmene a sladu byly dostatečné a přebytky byly prodávány. Od roku 

1734 zapůsobilo i dlouhodobé období neúrody mající vliv na koupěschopnost 

poddaných, kvalitu a mnoţství dostupných surovin. V době od svatého Jiří 1734 

do svatého Jiří 1735 byl proveden dosud nejniţší zaznamenaný počet 61 várek. 

Špatná hospodářská situace vedla v následujícím roce k jejich zmenšení a kromě 

56 várek po 40 sudech se desetkrát vařilo jen po 30 sudech piva.
449

 Nedostatek 

surovin a poptávky přetrval v půlročním termínu svatého Michala 1736, 

kdy se vařilo po 30 sudech devětadvacetkrát a po 40 sudech jen jednou.
450

 

Horší kvalita piva byla v hodnotících zprávách mnohokráte zmiňována. 

V roce 1735 bylo téţ zapsáno, ţe v minulosti bylo pivo lehčí kvůli uţívání sudů, 

které přesahovaly předepsanou míru 136 pint.
451

 Na vině však byly hlavně suroviny, 

lehké zrno, slabší slad a sypání 76 korců, s kterým se počítalo v obilních rozpočtech 

aţ do roku 1737, kdy bylo sníţeno ještě o 6 korců.
452

 Reálná spotřeba byla 

v následujících letech ještě o korec niţší.
453

 V roce 1741 byla správa velkostatku 

dokonce nabádána k výběru a vytváření zásob kvalitního ječmene na sladování 

v době nízkých cen.
454

 

Přechod na ječné pivo zapůsobil na rentabilitu pivovarnictví. V peněţních 

příjmech z pivovarů (Tabulka číslo XV) se mnoho nezměnilo. Nejvíce se utrţilo 

za prodané pivo. Výše příjmu byla přímo úměrná počtu prodaných sudů a jen mírně 

ji ovlivňovala změna jeho ceny. Ta se především odvíjela od vydání za nákup 

chybějícího sladovnického ječmene, který se do ní promítal s ročním zpoţděním.
455

  

                                                 
448

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312 – 313, karton č. 19, Soupisy příjmu 

a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1732 – 1739, německy. 
449

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta 

pro Anno1736, německy. 
450

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 313, karton č. 19, Soupis příjmu a vydání 

v půlročním termínu sv. Michala, 1736, německy. 
451

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Zpráva kníţecí komise 

o stavu panství ve středních Čechách a návrhy na zlepšení hospodaření, 1724, německy. 
452

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 440, karton č. 32, Obilní rozpočty a tabelární 

přehledy o stavu obilí a luštěnin panství Kostelec n. Č. l., 1727 – 1740, německy. 
453

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 305, karton č. 17, Dílčí výkazy o hospodaření 

obilního úřadu, 1737 – 1739, německy. 
454

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 2, karton č. 1, Zpráva kníţecí komise o stavu 

panství ve středních Čechách a návrhy na zlepšení hospodaření, 1741, německy. 
455

 Srovnej Graf číslo VI a Graf číslo VII. 
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Tabulka číslo XV: Peněţní příjem z pivovaru v Kostelci nad Černými lesy  

dle půlročních účetních soupisů (1702 – 1737)
456

 

Příjem  

v termínu 

svatého Michala svatého Jiří  

pivo kvas. přívarek 
ocet a 

rmuty 
celkem pivo kvas. přívarek 

ocet a 

rmuty 
celkem 

Celkem 

za rok 

zlaté krejcary zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. % zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. % zl. kr. 

1702/1703 12510 60 0 0 12570 48,12 13489 63 0 0 13552 51,88 26122 

1703/1704 11880 57 0 0 11937 49,81 11970 57 0 0 12027 50,19 23964 

1704/1705 9142 53 43 30 0 0 9186 23 45,57 10107 51 812 27* 0 10970 27 54,43 20156 50 

1705/1706 10864 8 52 30 0 0 10916 38 50,80 10521 52 30 0 0 10573 30 49,20 21490 8 

1706/1707 10467 49 30 0 0 10516 30 46,19 12186 64 30 0 0 12250 30 53,81 22767 

1707/1708 11512 8 55 33 0 0 11567 41 46,97 13000 60 0 0 13060 53,03 24627 41 

1708/1709 11420 52 30 0 0 11472 30 47,66 12540 60 0 0 12600 52,34 24072 30 

1709/1710 12540 60 0 0 12600 50,43 12325 57 57 0 0 12382 57 49,57 24982 57 

1710/1711 11870 55 30 0 0 11925 30 51,01 11396 57 0 0 11453 48,99 23378 30 

1711/1712 10627 54 0 0 10681 47,85 11434 54 0 153 35 11641 35 52,15 22322 35 

1712/1713 - - - - - - 9917 51 0 76 17 10044 17 - - 

1713/1714 8478 43 0 0 8521 44,81 10378 52 30 0 65 30 10496 55,19 19017 

1714/1715 10448 54 0 64 10566 49,13 10786 60 0 94 10940 50,87 21506 

1715/1716 11582 30 57 0 98 44 11738 14 48,89 12084 15 58 30 0 126 24 12269 9 51,11 24007 23 

1716/1717 10311 54 0 105 10470 45,04 12594 60 0 124 12778 54,96 23248 

1717/1718 13364 66 0 115 20 13545 20 47,81 14647 30 72 0 67 2 14786 32 52,19 28331 52 

1718/1719 13467 64 30 41 63 52 13951 22* 53,03 12181 15 60 41 74 36 12356 51 46,97 26308 13 

1719/1720 10536 57 0 50 10643 39,29 16252 75 41 75 16443 60,71 27086 

1720/1721 14266 45 82 0 56 45 14405 30 52,50 12826 15 82 43 82 24 13033 39 47,50 27439 9 

1721/1722 13112 90 0 71 43 13273 43 50,87 12670 15 84 0 66 12 12820 27 49,13 26094 10 

1722/1723 13451 86 0 69 29 13606 29 50,08 13446 53 86 28 87 24 13560 53 49,92 27167 22 

1723/1724 13049 15 84 0 75 36 13208 51 51,09 12446 38 80 53 66 15 12645 53 48,91 25854 44 

1724/1725 13039 15 84 0 75 36 13198 51 52,24 11829 15 76 58 86 12065 45* 47,76 25264 36 

1725/1726 9604 53 62 0 62 9728 53 45,71 11346 16 76 84 30 34 51 11553 52* 54,29 21282 45 

1726/1727 15416 38 98 0 50 15 15564 53 52,97 13617 15 90 92 15 19 30 13819 47,03 29383 53 

1727/1728 13437 8 85 30 0 68 37 13591 15 51,51 12591 78 45 103 15 19 23 12792 53 48,49 26384 8 

1728/1729 14006 8 87 30 0 87 30 14181 8 52,89 12461 45 83 15 69 30 15 44 12630 14 47,11 26811 22 

1729/1730 12319 23 76 30 0 54 19 12878 18* 53,69 10954 45 72 63 30 16 15 11106 30* 46,31 23984 48 

1730/1731 10896 76 30 10 43 26 11830 56* 52,85 10350 78 45 109 1 18 12 10555 58* 47,15 22386 54 

1731/1732 11001 39 78 45 26 15 54 43 11354 34* 52,38 10092 8 78 45 93 30 44 39 10324 2* 47,62 21678 36 

1732/1733 - - - - - - 9367 30 67 30 114 18 19 9568 18* - - 

1733/1734 9789 15 74 15 27 37 8 9946 27* - - - - - - - - 

1734/1735 9400 23 67 5 27 30 44 58 9635 56* 51,30 8893 45 69 45 129 23 45 15 9146 8* 48,70 18782 4 

1735/1736 - - - - - - - - - - - - - 

1736/1737 7175 30 48 56 26 15 33 52 7297 33* - - - - - - - - 

pivo – prodané pivo; kvas. – pronájem kvasnic; přívarek – uhrazená nápojová daň, při sv. Jiří 1705se jedná refundaci 

přeplatku nápojové daně z roku 1703; (%) – podíl termínu v ročním příjmu;  
(*) Připočítán příjem z prodeje sladu v termínu sv. Michala 1729: 428 zl. 6 kr.; sv. Michala 1730: 805 zl.; sv. Michala 1731: 

193 zl. 12 kr.; sv. Jiří 1732: 15 zl., sv. Michala 1733: 19 zl.; sv. Michala 1734: 96 zl.; sv. Jiří 1735: 8 zl.; sv. Michala: 13. zl. 

  

                                                 
456

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18; fasc. 312 – 313, karton č. 

19; Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1737, německy. 

Následující výklad o rentabilitě pivovarské výroby vychází především z dat získaných z těchto 

soupisů daných do souvislosti s jiţ zmiňovanými faktory a událostmi ovlivňujícími pivovarskou 

výrobu. V Grafu číslo VII pouţita rubrika celkového příjmu z pivovaru. 
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Tabulka číslo XVI: Peněţní vydání a výnos pivovarské výroby panství  

Kostelec nad Černými lesy dle půlročních účetních soupisů (1702 – 1737)
457 

Vydání  

v termínu 

svatého Michala svatého Jiří celkem 

za rok 
příjmu Výnos 

daň obilí různá celkem daň obilí různá celkem 

zlaté krejcary zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. % zl. kr. 

1702/1703 1600 0 60 48* 1660 48 3524 0 24 46 3548 46 5209 34 19,94 20912 26 

1703/1704 1500 0 58 43* 1558 43 2000 0 48 10 2048 10 3606 53 15,05 20357 7 

1704/1705 2558 30 2103 20 117 45* 4779 35 1211 222 59 40 1473 59 6253 24 31,02 13903 16 

1705/1706 1102 30 500 53 6* 1655 36 1521 2805 15 19 2 4345 17 6000 53 27,92 15489 15 

1706/1707 1089 0 65 14 1154 14 1419 878 55 0 2297 55 3452 8 15,16 19314 51 

1707/1708 1233 20 2144 115 30 3492 50 1333 20 8000 75 9408 20 12901 10 52,38 11726 31 

1708/1709 1166 40 0 56 1222 40 1333 20 3900 234 52* 5468 12 6690 52 27,79 17381 38 

1709/1710 1333 20 0 107 30* 1440 50 1266 40 3612 40 50 4929 20 6370 10 25,50 18612 47 

1710/1711 1233 20 0 90 1323 20 1266 40 2900 45 4211 40 5535 23,68 17843 30 

1711/1712 1200 0 60 1260 1200 2444 41 42 3686 41 4946 41 22,16 17375 54 

1712/1713 - - - - 1133 20 4800 40 5973 20 - - - 

1713/1714 933 20 0 75 1008 20 1166 40 3837 12 55 5058 52 6067 12 31,90 12949 48 

1714/1715 1200 0 172 20 1372 20 1333 20 4380 27 5740 20 7112 40 33,07 14393 20 

1715/1716 1274 35 2375 8 155 24 3805 7 1308 8 2844 92 56 4245 4 8050 11 33,53 15957 12 

1716/1717 1207 30 1470 54 107 39 2786 3 1341 40 4748 14 128 6217 54 9003 57 38,73 14244 3 

1717/1718 1475 50 3473 21 274 16 5223 27 1610 4674 80 50 6364 50 11588 17 40,90 16743 35 

1718/1719 1442 18 2220 236 17 3898 35 1341 40 8691 12 86 23 10119 15 14017 50 53,28 12290 23 

1719/1720 1140 25 0 116 48 1257 13 1596 28 13539 93 30 15228 58 16486 11 60,87 10599 49 

1720/1721 1400 50 0 191 20 1592 10 1400 50 4210 59 41 5652 49 7244 59 26,40 20194 10 

1721/1722 1537 30 0 104 12 1641 42 1435 5789 51 82 52 7307 43 8949 25 34,30 17144 45 

1722/1723 1469 10 0 156 25 1625 35 1469 10 0 65 10 1534 30 3159 55 11,63 24007 27 

1723/1724 1435 0 139 14 1574 14 1366 40 1288 12 46 22 2701 14 4275 28 16,54 21579 16 

1724/1725 1435 0 229 3 1664 3 1325 1621 55 57 10 3004 5 4668 8 18,48 20596 28 

1725/1726 1085 2260 26 8 3371 8 1330 2407 9 21 56 3759 5 7130 13 33,50 14152 32 

1726/1727 1540 7745 33 191 12* 9476 45 1400 1744 23 - 3144 23 12621 8 42,95 16762 45 

1727/1728 1330 5689 28 6 7047 6 1225 2305 1 - 3530 1 10577 7 40,09 15807 1 

1728/1729 1365 1679 32 - 3044 32 1339 3069 54 - 4408 56 7453 28 27,80 19357 54 

1729/1730 1190 0 - 1190 1120 1343 46 - 2463 46 3653 46 15,23 20331 2 

1730/1731 1190 0 73 52 1346 32* 1225 0 89 39 1397 19* 2743 51 12,26 19643 3 

1731/1732 1225 - 208 45 1516 25* 1225 - 29 9 1336 49* 2853 14 13,16 18825 22 

1732/1733 - - - - 1000 0 55 2 1137 42* - - - 

1733/1734 1100 - 117 21 1300 1* - - - - - - - 

1734/1735 1000 - 164 12 1246 52* 1033 20 - 121 15 1237 15* 2484 7 13,23 16297 57 

1735/1736 - - - - - - - - - - - 

1736/1737 837 5 - 27 12 946 57* - - - - - - - 

daň – nápojová daň; různá – pytle na slad, nádobí, smůla; (*) U celkové sumy v letech 1730 – 1737 se jedná o připočtení 
uváděných platů sládkovi a pivovarské chase 37 zl. 20 kr., bednáři a jeho tovaryšům 36 zl., chmelaři 9 zl. 20 kr. V případě 

různých vydání je připočten náklad na stavbu chmelnice a při sv. Michalu 1726 se jedná o poloţku za nakoupený chmel. 

(%) – podíl vydání na příjmu 

 

Zatímco v letech 1702 – 1703, v době kombinování sladů na várku, 

nezpůsobila neúroda sníţení peněţního výnosu a jeho pokles v sezonách 1704/1705 

a 1705/1706 souvisel s opravou pivovaru, menším odbytem, vyrovnáváním se 

s nedostatkem ječmene v důsledku přechodu na čistě hořké pivo a dočasným 

                                                 
457

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18; fasc. 312 – 313, karton č. 

19; Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a Sv. Jiří, 1691 – 1737, německy. 

V Grafu číslo VII pouţita rubrika celkových vydání pivovarské výroby. 



 

138 

zvýšením nápojové daně, první obilní deprese v éře ječmene způsobila hluboký 

propad zisků. Z téměř 13 tisíc zlatých se více neţ 10 tisíc vydalo na nákup 

sladovnického ječmene, aby byla dostatečně pokryta poptávka po pivu. Vydání 

v ročním termínu od svatého Jiří 1707 dosáhla tehdy přes 52 procent peněţního 

příjmu z pivovaru.  

I v následujících letech bylo potřeba získávat ječmen nákupem. Tyto 

výdajové poloţky ovlivňovaly výnos nejvíce, neboť nápojová daň si udrţovala 

poměrně stálý poměr k výši pivovarského příjmu. Vyjma let 1702/1703 – 

1704/1705, kdy dosahovala přibliţně 20, 15 a 18 procent, si udrţovala poměrně 

stálé zastoupení kolem 10 aţ 11 procent na jeho výši. Při svatém Jiří 1705 

ale úředníci nápojové daně refundovali 812 zlatých 26 1/2 krejcaru za rok 1703, 

kdy bylo zaplaceno více neţ náleţelo.
458

 Podíl daně na velikosti příjmu byl proto 

ještě o něco niţší.  

Vedle běţné nápojové 

daně se však v termínech 

svatého Jiří a svatého 

Michala 1709 objevily částky 

1140 zlatých a 1136 zlatých 

44 krejcarů za vykoupení 

císařských akcízů, které byly 

jiţ následujícího roku zavedeny. Jednalo se o daně z poloţek a činností konaných 

na panských dvorech v rámci hospodářství, daň z dobytka, prodeje obilí, mletí 

a sladování, která vydala v termínu svatého Michala 1710 na 1432 zlatých 

30 krejcarů. Byly uvedeny mimo běţná hospodářská vydání jako souhrnné sumy 

a nejsou proto uvedeny ve vydáních pivovaru. Jejich dopad na kostelecké 

pivovarnictví se nedá zcela přesně vyčíslit. Vrchnost však v létě 1710 rozhodla, 

ţe všichni výčepní budou za devatenáctý sud, který dostávali zdarma, hradit 1 zlatý 

nápojové daně a 19 krejcarů za císařský akcíz.
460

 

                                                 
458

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupis příjmu a vydání 

v půlročním termínu Sv. Jiří 1705, německy. 
459

 Tamtéţ, Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a Sv. Jiří, 1709 – 1714, 

německy. 
460

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 316, karton č. 18, Dopis kníţete Adama 

Ondřeje z Lichtenštejna z 27. srpna 1710; Dopis pro Kosteleckého Hejtmana a inspektora 

Bartoloměje Přibila z 15. října 1710, německy. 

Tabulka číslo XVII: 

Peněţní vydání na císařský akcíz (1709 – 1714)
459

 

Termín sv. Jiří sv. Michala 

Zaplaceno zlatých krejcarů zlatých krejcarů 

1709 1140 1136 44 

1710 1047 5 1432 30 

1711 1250 1256 17 

1712 1221 30 - 

1713 967 1081 45 

1714 790 1 535 42 
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Riziko představovalo téţ moţné zavedení daně z majetku (Vermögen 

Steuer), která znamenala mimo jiné odvod peněz z ceny uskladněného obilí 

ve špejcharech a sýpkách. Stavy ji však roku 1712 raději vykoupily za půl milionu 

zlatých.
461

 Na uhrazení této sumy přispěl kostelecký velkostatek 608 zlatými 22 1/2 

krejcaru při svatém Jiří 1713, které se počítaly z předchozího ročního daněného 

výstavu pivovaru. Za tři roky se celá záleţitost opakovala. V termínu svatého Jiří 

1716 plynulo do státní poklady dalších 702 zlatých 42 1/2 krejcaru na vykoupení 

majetkové daně, které se počítalo podle výstavu v roce 1715.
462

 Tyto částky byly 

také uvedeny mimo běţná hospodářská vydání. Připočtením k běţné nápojové dani 

zvyšovaly její poměrnou velikost k pivovarskému příjmu přibliţně o čtvrtinu. 

V řadě těchto pomocných daní se v půlročním soupisu příjmů a vydání 

v termínu svatého Jiří 1715 vyskytuje i náklad na proplacení daně z hlavy, kterou 

sládkovi uhradila vrchnost 121 zlatými 40 1/2 krejcarem.
463

 

 

Dlouhodobou krizi ztráty 11 popluţních dvorů (1712 – 1721) kombinovanou 

s neúrodou (1717 – 1721) vykoupila vrchnostenská správa vyššími peněţními 

vydáními za sladovnický ječmen. Nejtěţší propad výnosu nastal ve dvou letech 

po ztrátě plaňanského panství. Díky dostatečnému odbytu ale v polovině druhé 

dekády 18. století i při rostoucích peněţních vydáních výnos pivovaru mírně rostl. 

                                                 
461

 PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským 

a ústavním. Praha : Historický klub, 1932, s. 67 – 68. 
462

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18, Soupis příjmu a vydání 

v půlročním termínu sv. Jiří 1713 a 1716, německy. 
463

 Tamtéţ, Soupis příjmu a vydání v půlročním termínu sv. Jiří 1715, německy. 
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Graf číslo VII: Peněţní příjem a vydání pivovarské výroby 

velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1702 - 1735)

Celkový příjem Celková vydání
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Omezená produkce ječmene a zvýšené výdaje na krytí jeho deficitu 

ale zapříčiňovaly nepoměr mezi růstem odbytu piva a po odečtení vydání utrţenými 

penězi. Rentabilita pivovaru proto klesala a ještě více ji sniţovala deprese obilní 

výroby (1717 – 1721). Jen v letech 1717/1718, 1718/1719 a 1719/1720 muselo být 

od peněţního příjmu z pivovarnictví odečteno téměř 41, 54 a 61 procent vydání 

tvořených převáţně hodnotou nakoupeného ječmene. Po srovnání podobných 

rekordních výstavů přes 3 tisíce sudů pro hostince v ročních termínech od svatého 

Jiří 1701 a 1717 činil pokles výnosů při zohlednění vyššího prodeje na počátku 

století přibliţně osm a půl tisíce zlatých. 

Při stále rostoucích vydáních za ječmen a stoupajících poptávce a odbytu 

piva a přesto klesajícímu výnosu a rentabilitě pivovaru teprve vysvítá katastrofa 

ztráty plaňanského panství. Nejniţšího zisku 10599 zlatých 49 krejcarů bylo 

dosaţeno rok před jeho znovu připojením na účet 13539 zlatých, za které byl 

nakoupen sladovnický ječmen, který v sezoně 1720/1721 zajistil výnos z pivovaru 

nad 20 tisíc zlatých. 

Po sklizni opětovně získaných popluţních dvorů roku 1722 se poprvé 

nemusel dokupovat ţádný ječmen a při výstavu nad 3 tisíce sudů v sezoně 

1722/1723 dosáhl výnos 24 tisíc zlatých. I v následujících dvou letech byla vydání 

minimální a zisky se udrţely nad 20 tisíci. Aţ v druhé polovině dvacátých let útraty 

za chybějící ječmen opět narůstaly a rentabilita pivovaru klesala. Nejvyšší propad 

výnosu k 14 tisícům nastal v klimaticky nepříznivé sezoně 1725/1726 a pokračoval 

následujícího neúrodného roku, kdy byl třítisícový výstav vykoupen nákupy 

ječmene za 7745 zlatých 45 krejcarů jiţ v půlročním termínu svatého Michala 1726. 

Utrţený zisk 16762 zlatých 45 krejcarů této sezony byl tak srovnatelný s podobně 

úspěšným obdobím 1717/1718, kdy však fungovalo o polovici méně popluţních 

dvorů. 

Rostoucí rentability i při poklesu výstavu dosáhl kostelecký pivovar 

na sklonku dvacátých a počátku třicátých let, kdy nemusel být dokupován ječmen 

a přebytky sladu byly naopak zpeněţeny na trhu. V půlročních termínech svatého 

Michala 1729 – 1731 se pak k důchodu pivovaru mohou přičíst sumy 428 zlatých 

5 krejcarů, 805 zlatých a 193 zlatých 12 krejcarů za prodaný slad. Ve skutečnosti 

byly tyto částky počítány jako příjem obilního úřadu. Obdobně i vydání 

na sladovnický ječmen se během vývoje a zdokonalování účetních soupisů dostaly 
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ze samostatné poloţky pod obilní úřad, který ječmen zaopatřoval a spravoval. A je 

to právě symbióza pivovarnictví a obilnářství, která umoţňuje zhodnotit skutečnou 

rentabilitu pivovarnictví v rámci velkostatku a vliv přechodu na ječný slad. 

Peníze za prodané přebytky pšenice, ţita a v menší míře i dalších obilnin 

a rostlinných produktů totiţ byly schopny uhradit nejen náklady na ţence a mlatce 

obilí, ale samozřejmě i na nákup sladovnického ječmene. Při pohledu na grafické 

znázornění (Graf číslo VIII)
464

 nebyl obilní úřad schopen pokrýt pivovarské potřeby 

ze svého jen v několika obdobích. V účetní sezoně 1705/1706 to bylo jen z důvodu 

nerealizování prodeje velkých přebytků pšenice a ţita a jejich blíţe neurčeného 

vyuţitkování a o rok později jen s minimálním přeplatkem 1393 zlatých 6 krejcarů. 

V období ztráty dvorů plaňanského panství pak nestačily omezené příjmy obilí 

pokrýt rostoucí potřeby stoupající pivovarské výroby. 

 

Srovnáním doby uţívání směsi pšeničného a ječného sladu s časy čistě 

hořkých piv se tak rozdíl ukazuje hlavně v peněţním obratu obilního úřadu, 

který přestal vydávat pšenici na sladování a zpeněţil ji na trhu. Příjmy z prodané 

pšenice pak pomáhaly překonávat deficity ječmene. 

 Ve třicátých letech ale nebyl prodáván jen hotový slad ale i surové zrno. 

Smlouvou z 19. ledna 1731 bylo prodáno 600 korců v ceně 1 zlatý za korec 

měšťanu a nákladníku Nového Města Praţského Franzi Gürthovi. V březnu téhoţ 

                                                 
464

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18; fasc. 312 – 313, karton č. 

19; Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1704 – 1729, německy. 

V grafu vyčísleny příjmy z prodaného obilí a vydání obilního úřadu na nákup pivovarských surovin, 

plateb ţencům a dalších drobných výdajů. 
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Graf číslo VIII: Bilance peněţního příjmu a vydání obilního 

úřadu velkostatku Kostelec nad Černými lesy (1702 - 1729)

Celkový příjem Celková vydání
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roku koupil pan Martino Antoni 1000 korců sladovnického ječmene v ceně 1 zlatý 

6 krejcarů za korec. Oběma byl odvezen robotní silou velkostatku aţ do Prahy. 

Dokonce i po katastrofálně neúrodném roce 1735 bylo 29. března 1736 prodáno 

200 korců ječmene Izraeli Poláčkovi z Nového Města Kolína. Cena za korec byla 

jiţ ale o polovinu vyšší a dosáhla 1 zlatého 27 krejcarů.
465

 

 Druhá polovina třicátých let se nesla ve znamení neúrody a sniţujícího 

výstavu kosteleckého pivovaru. Z mezerovitě dochovaných soupisů příjmů a vydání 

se však nedá více usuzovat. Poslední dva sešity netvoří celý rok. První z nich 

zachycuje období od počátku ledna do konce září 1738 a na něj navazuje půlroční 

soupis k termínu svatého Jiří 1739. Dohromady pokrývají jeden a čtvrt roku. Za tuto 

dobu se uvařilo 81 várek a prodalo 2857 sudů 2 vědra v ceně 25031 zlatých 

37 1/2 krejcaru. Tento spíše průměrnější výsledek byl vykoupen 6387 zlatými 

20 1/2 krejcarem za ječmen a 456 zlatými za smůlu. Na nápojové dani bylo 

zaplaceno 2700 zlatých. Uhrazení nové daně z majetku ve výši 459 zlatých 

38 krejcarů bylo opět vypočítáno podle výroby pivovaru. Na tureckou daň
466

 bylo 

podle téhoţ klíče odvedeno 709 zlatých 38 krejcarů. Poprvé se zde samostatně 

vyskytuje téţ vydání za devatenáctý sud vyšenkovaného piva zdarma ve výši 

1084 zlatých 14 krejcarů.
467

 

 Při pohledu na příjmy a vydání pivovarské výroby za předchozích 40 let 

(Tabulky číslo XV a XVI) se jiţ ţádné závratné částky ovlivňující výnosnost 

kosteleckého pivovaru neobjevují. Sládek stále přispíval za pivovarské kvasnice 

poplatkem 1 zlatého 30 krejcarů z várky, který se od svatého Jiří 1720 zvedl 

o čtvrtinu a o 6 let později jiţ činil 2 zlaté 15 krejcarů. Mezi lety 1715 – 1726 

se v půlročním termínu svatého Jiří objevovaly částky 10 zlatých za ocet dělaný 

z piva. Od roku 1711 se také vyskytovaly příjmy za prodané kaly a mláto, 

které se počítaly na desítky zlatých, málokdy ale překonaly stovku. 

 Uhrazená nápojová daň za přívarek se opětovně objevila v příjmech 

aţ od dvacátých let a dominovala tentokráte ročnímu termínu svatého Jiří s rostoucí 

tendencí směrem k třicátým letům. Dalším poplatkem, který ale souvisel spíše 

s vinopalnictvím, v jehoţ rubrice figuroval, byl takzvaný Brandweingeld 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 411, karton č. 28, Smlouvy o prodeji ječmene 

z 19. ledna a 12. března 1731 a z 29. března 1736, německy.  
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 V letech 1736 – 1739 probíhala válka s Tureckem, kterou habsburská strana prohrála. 
467

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 313, karton č. 19; Soupisy příjmu a vydání, 

od 1. ledna do konce září 1738 a v půlročním termínu sv. Jiří 1739, německy. 
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(vinopalný peníz). Jednalo se o plat 21 krejcarů z vyšenkovaného sudu piva, 

který platili všichni výčepní na panství. Souvisel s náhradou škody za neodebranou 

kořalku z nájemních vrchnostenských vinopalen. 

Ve vydáních mezi menšími částkami vévodily poloţky za bednářskou smůlu 

s občasně objevujícími se drobnými úhradami za cvilink a šití pytlů na slad, opravu 

pivovarských nádob a štoků i dalších zařízení pivovaru. Sluţné sládka, bednáře 

a jejich čeládky naopak zmizelo v souhrnných částkách za platy úředníků 

a slouţících. Ve vydáních pivovaru je opětovně zařazeno aţ od termínu svatého 

Michala 1730. Sládek a jeho tři pomocníci dostávali půlročně stále 37 zlatých 

20 krejcarů. Bednář si naopak polepšil a spolu s čeládkou mu bylo placeno 

36 zlatých. Do pivovarských vydání byl zařazen i chmelař s platem 9 zlatých 

20 krejcarů. 

Podle deputátní tabely slouţících na rok 1723 je moţné srovnat, 

jak se změnily platové podmínky oproti roku 1683, kdy byl jmenován sládek 

Václav Vaněk.
468

 Starý plat v groších, který byl vydáván sládkovi a pivovarské 

chase, vzal za své asi jiţ při zákazu prodeje řídkého piva a ředin v roce 1683, 

neboť jakékoliv důkazy o vyplácení těchto sum chybí a od roku 1683 jsou 

zaznamenány jen výše uvedené platy ve zlatých. Je moţné, ţe byly nahrazeny 

zvýšením deputátu ţita, který jediný oproti roku 1683 narostl z 20 na 36 korců. 

Společné naturální deputáty byly jinak zachovány a nadále se vyplácelo 

po 2 korcích ječmene a pšenice, po třech věrtelích hrachu a fazolí, 30 liber másla, 

40 liber sýra, 47 liber soli a uvedeno je téţ 5 sáhů palivového dřeva. V deputátní 

tabele zanesený chmelař krom 18 zlatých 40 krejcarů ročně obdrţel po 1 1/2 korci 

pšenice a hrachu, 3 korce ječmene, 10 korců ţita, po 24 librách másla a sýra, 

48 liber soli a 5 sáhů palivového dřeva. Deputáty bednáře nejsou uvedeny.
469

 

Příjem z kosteleckého pivovaru byl i na počátku 18. století jedním 

z nejdůleţitějších a nejjistějších. V prvních dvaceti letech se pohyboval v intervalu 

od 37 aţ do 54 procent celkového peněţního příjmu z panství. Nejvyšších podílů 

kolem 50 procent dosahoval v letech s nejlepším výstavem a v době ztráty 

plaňanského panství, která znamenala omezení statků a zdrojů poskytujících 

                                                 
468

 Srovnej: SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 224/225, karton č. 3, Jmenování 

Václava Vaňka sládkem v Kostelci n. Č. l., 1683, česky; SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 

2901, fasc. 224, karton č. 3, Deputátní tabela slouţících pro rok 1723, německy. 
469

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l., inv.-č. 2901, fasc. 224, karton č. 3, Deputátní tabela slouţících 

pro rok 1723, německy 
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hotovost z ostatních oblastí vrchnostenského hospodářství. Po jeho znovu připojení 

ve dvacátých letech naopak podíl klesal. Z 45 procent v době od svatého Jiří 1722 

do svatého Jiří 1723 spadl příštího roku na 36 procent a do sezony 1728/1729 

sestoupil pod 30 procent, kde se pohyboval i v dalších obdobích. Za tímto 

propadem stál klesající výstav pivovaru a rozmach obilního obchodu, prodeje dřeva 

a příjmu z ţivočišné výroby dvorů.
470

 

Zjistit jakou pozici mělo pivovarnictví na panstvích Uhříněves a Škvorec je 

z důvodu nedostupnosti jejich hospodářských spisoven pro toto období nemoţné. 

Informace o jejich pivovarech lze získat pouze z dokumentů, které řešily výkonnost 

a problémy trojice středočeských panství jako celku na vnitřní nebo zemské úrovni. 

O výkonnosti pivovarů z hlediska počtu vykonaných várek poskytují 

informace zprávy vyhodnocující plnění vrchnostenských nařízení, výsledky 

hospodaření a stav středočeských lichtenštejnských panství z let 1727 – 1736. 

Neuvádějí sice velikost várek, poskytují ale zajímavý přehled a srovnání vývoje 

jejich výkonnosti. 

Tabulka číslo XVIII: 

Počet várek na středočeských lichtenštejnských panstvích v ročních termínech 

od sv. Jiří do sv. Jiří (1726 – 1736)
471

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

1726/1727 80 56 53 

1727/1728 73 45 45 

1728/1729 76 47 48 

1729/1730 66 48 56 

1730/1731 66 52 53 

1731/1732 70 51 58 

1732/1733 70 51 58 

1733/1734 - - 61 

1734/1735 61 46 47 

1735/1736 56+10 47 50 

  

Uhříněveský pivovar přibliţně kopíroval vývojem počtu provedených várek 

ten kostelecký (Tabulka číslo XVIII). Podle dochovaných výsledků obilní výroby 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 312, karton č. 18; fasc. 312 – 313, karton č. 

19; Soupisy příjmu a vydání v půlročních termínech sv. Michala a sv. Jiří, 1691 – 1737, německy. 
471

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro 

Anno1727, 1728, 1729 – 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735,1736, německy. V těchto zprávách se 

počty provedených várek kosteleckého pivovaru liší od dat získaných ze soupisů příjmů a vydání 

(Tabulka číslo XIII). V sezoně 1726/1727 je uvedeno o 4 méně, v sezoně 1730/1731 zase o tři více. 

Rozdíl vznikl nejspíše změnou vedení účtů. Počty várek v soupisech příjmů a vydání totiţ od sezony 

1725/1726 nejsou uváděny v příjmech, ale pouze ve vydáních za odvedenou nápojovou daň 

počítanou dle várek. Mohlo tak dojít k posunu termínů splatnosti daně, které se začaly vyrovnávat aţ 

v sezoně 1730/1731. 
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z let 1726 – 1727 a 1729 (Tabulka číslo XIX) jej v roce 1726 potkala ještě větší 

neúroda ječmene, která přetrvala i v následujícím roce. Nebyly to jediné problémy 

rostlinné výroby, s kterými se uhříněveské pivovarnictví potýkalo. 

Zpráva o dvouletém období od svatého Jiří 1728 do svatého Jiří 1730 hovoří 

o tom, ţe uhříněveská chmelnice byla špatně vysazena a nedostávalo se 108 korců 

chmele. Odpovědní úředníci proto měli s minimálními náklady zjednat nápravu. 

V příštím roce se ale ukázalo, ţe uhříněveský hejtman mezi lety 1728 – 1730 nebyl 

přítomen při přejímání chmele. Zjistilo se, ţe obilní úředník byl nenechavý a část 

zásob končila v jeho kapse. Na várku téţ vydával méně, neţ vykazoval ve svých 

záznamech. Zesnulý sládek Jan Tuček navíc při pivovaru s chmelem handloval, 

coţ měl zakázáno.  

Způsob potrestání obilního úředníka není znám. Ostatní úředníci panství 

mohli zůstat na svých místech, museli však sloţit kauce proti škodám vrchnosti 

a byly jim téţ připomenuty pravidla a omezení jejich sluţebního poměru. 

Chmelnice byla jiţ řádně vysazena a problémy s chmelem ustaly.
472

 

Tabulka číslo XIX: 

Výnos sklizně obilí počítaný na jeden vysetý korec na středočeských 

lichtenštejnských panstvích po vymlácení veškerého obilí (1726 – 1729)
473

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Obilnina ječmen pšenice ţito oves ječmen pšenice ţito oves ječmen pšenice ţito oves 

Získáno 

na vysetý 

korec 

korců korců korců korců korců korců korců korců korců korců korců korců 

1726 1,56 1,85 2,45 1,19 1,49 1,34 1,59 0,90 1,62 1,27 1,88 1,67 

1727 3,52 3,55 4,67 1,83 2,47 3,25 3,42 1,88 3,15 2,68 3,82 1,95 

1729 4,64 5,03 4,59 1,73 4,40 4,84 5,70 2,63 4,27 4,58 4,97 2,50 

 

Pivovar ve Škvorci vařil v letech 1698 – 1701 průměrně 1150 sudů piva.
474

 

Také prošel obilní krizí let 1726 – 1727, která ovlivnila výsledek následných sezon 

1727/1728 a 1728/1729 sníţeným počtem várek. Podle zprávy z roku 1734 byly 

jeho budovy ve velmi špatném stavu a měly narušenu statiku. Hejtman proto 

předběţně obhlédl zásoby stavebního materiálu pro případ přístavby nového 

pivovaru. Vrchnost jej nabádala k obezřetnosti a vyčkání na vytvoření rozpočtu.  

                                                 
472

 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro 

Anno 1729 – 1730, 1731, 1732, německy. 
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 Tamtéţ, Wirthschafts Puncta pro Anno 1727, 1728, 1729 – 1730, německy. 
474

 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer de 

Anno 1702. 
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I přes tyto problémy bylo v sezoně 1733/1734 uvařeno nejvíce várek 

za posledních 8 let. Pivo bylo v dobré kvalitě, sládek ale prý ve hvozdě přetáhl slad 

a pivo mělo tmavší barvu. Úředníci jej povaţovali za méně zdravé neţ pivo světlých 

odstínů. Vrchnost si byla vědoma oblíbenosti světlejších piv, v tmavším odstínu 

ale nespatřovala problém, pokud pivo nebylo připálené. 

V následující sezoně postihla škvorecký pivovar katastrofa. Byl těţce 

poškozen bouří a vyplaven. Voda zdvihla všechny pivovarské nádoby z jejich míst 

a roznesla je po výrobních prostorech. Sládkovo obydlí a movitý majetek utrpěly 

těţké škody. Podle rozhodnutí byl nejprve zprovozněn poškozený pivovar, 

který provedl v od svatého Jiří 1734 do svatého Jiří 1735 oproti minulé sezoně 

téměř o čtvrtinu várek méně. Klesla i kvalita piva, které ztratilo sílu. Souběţně byla 

naplánována a zahájena výstavba nového pivovaru v blízkosti zámku. Potýkala se 

ale s problémy, neboť sedláci přišli díky bouřkám o úrodu a jejich pohublé potahy 

nestíhaly zásobovat probíhající stavbu stavebním kamenem a dřevem. 

Všude panovala velká chudoba. Stavba probíhala ještě v roce 1736.
475

 

Tabulka číslo XX: 

Zastoupení obilnin v uskutečněných osevech na středočeských 

lichtenštejnských panstvích (1725 – 1729)
476

 

Panství Kostelec Uhříněves Škvorec 

Obilnina ječmen pšenice ţito oves ječmen pšenice ţito oves ječmen pšenice ţito oves 

Ozimů/jařin 

vyseto v roce 
korců % % % % korců % % % % korců % % % % 

1725/1726 2166 29,15 26,50 22,65 21,70 874 19,06 19,02 27,68 34,24 511 24,90 25,29 23,83 25,97 

1726/1727 1970 28,42 22,03 26,07 23,47 697 17,12 19,40 27,70 35,78 355 19,76 28,16 25,26 26,82 

1728/1729 2152 28,44 22,60 25,74 23,23 787 18,85 17,03 26,08 38,05 470 25,16 24,63 23,23 26,98 

 

Středočeská lichtenštejnská panství si v letech 1725 – 1729 udrţovala vcelku 

stabilní strukturu osevu (Tabulka číslo XX). Celkové mnoţství vysetého ječmene 

jednotlivých velkostatků zhruba odpovídalo velikosti výroby pivovarů a panství. 

Poměrně nejvíce mezi 28 – 29 procenty vysévaly kostelecké popluţní dvory. Ostatní 

dvě panství vysévala ječmene menší mnoţství. Na polích v okolí Uhříněvsi 

dominovaly spíše méně náročné obilniny oves a ţito. Ječmen a pšenice zde měly 

nejmenší zastoupení kolem 18 – 19 procent. Škvorecká vrchnostenská správa, 

obdobně jako ta kostelecká, se pravděpodobně snaţily těţit z výhodnějších poloh 

svých polností v blízkosti polabské oblasti. Měly i vyrovnanější zastoupení jařin 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro 

Anno1734,1735,1736, německy. 
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 Tamtéţ, Wirthschafts Puncta pro Anno 1727, 1728, 1729 – 1730, německy. 
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a ozimů. V případě Škvorce se udrţovalo větší mnoţství pěstované pšenice, 

pravděpodobně kvůli zásobování kníţecího dvora, který v tomto období pobýval 

na tamějším zámku.
477

 

Bídou druhé poloviny třicátých let trpěla nejspíše všechna panství. Ve 

čtyřicátých letech jejich hospodářství přitíţilo vypuknutí válek o dědictví rakouské 

(1740 – 1748) a s nimi spojený nárůst daňových odvodů a pobyty cizích vojsk 

Bavorů, Francouzů, Sasů a Prusů v okolí Prahy. Ti do Kostelce vpadli několikráte. 

Po poráţce habsburské armády pod vedením Karla Lotrinského v bitvě u Chotusic 

dorazilo do Kostelce 10. června 1742 na čtyři stovky pruských husarů a o tři dny 

později přitáhly další 4 tisíce pěších vojáků. Městu bylo uloţeno výpalné.
478

 

Ani roku 1744 se nevyhnul zdejší kraj taţení pruských vojsk.
479

 Dopady 

prvních let války na velikost výroby piva ale nebyly tak tíţivé. Naopak, v berní fasi 

z roku 1749 uvádí úředníci kosteleckého panství neobvykle pro léta 1740 – 1743 

celkem 310 provedených várek po 40 sudech plné slívky (Guss). V průměru 

to činilo 3100 sudů piva ročně, coţ byl na poměry zdejšího pivovaru velmi dobrý 

výsledek.
480

 

Uhříněveský pivovar přiznal pro stejné období čtyř let 245 várek 

po 29 1/4 sudu, tj. vynikajících 1776 1/4 sudu piva ročně. „A to sice v běhu 

vojenskym, kdeţto mnoho piva ročně vzato bylo a vařit se přece muselo.“ Úředníci, 

kteří za vrchnost přiznání podali, proto uvedli ještě 191 várek za roky 1735 – 1738. 

Průměrný roční var 1396 1/2 sudu povaţovali za přiměřenější tehdejšímu 

pivovaru.
481

 Odpovídal téměř i počtu sudů zanesených v soupisu z roku 1702.
482

 

Škvorecké přiznání z roku 1749 se nedochovalo. Z pozdější korespondence 

vyplývá, ţe tamější úředníci vykázali var 935 sudů ročně.
483

 Oproti letům 1698 – 

1701 tak výrazněji narostla produkce pouze v Kostelci a Uhříněvsi, v které se díky 

                                                 
477

 Viz místa podepsání písemností Marie Terezie Savojské v letech 1727 – 1729. Poté se 

podepisovala ve Vídni. 
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 ŠIMÁČEK, František. Za poznáním města Kostelce n.Č.L. a jeho okolí : Kroniky díl I., Místopis, 

dějiny kosteleckého panství, domy, statistiky. Kostelec n. Č. l. : Fr. Kadeřábek, 1935, s. 136. 
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 Tamtéţ. 
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 NA, ED, inv.-č. 536, karton č. 55, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Kostelec nad Černými 

lesy, 7. října 1749, německy. 
481

 NA, ED, inv.-č. 582, karton č. 58, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Uhříněves, 6. prosince 

1749, česky. 
482

 Viz Tabulka číslo XXII. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 221, sign. C2/3, karton č. 57, Stíţnost Marie Terezie Savojské na 

přetíţení pivní daní s přiloţenou kalkulací, dle kancelářských poznámek odeslána z Vídně 17. ledna 

1756, německy. 
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válečnému odbytu zvýšila o více neţ čtvrtinu. Ve Škvorci se pohybovala na stejné 

úrovni.
484

  

Velká přiznaná výroba piva se ale pro lichtenštejnská panství stala finanční 

přítěţí při následujících berních reformách. Na počátku roku 1756 ţádala Marie 

Terezie Savojská královské úředníky o napravení přetíţení pivní daní. V paušálně 

vypočítaných částkách na ní totiţ její tři středočeská panství odvedla od prvního 

května 1750 do konce roku 1754 o 10838 zlatých 21 1/2 krejcaru více, neţ by měla 

podle skutečné výroby pivovarů vynásobené výší daně 2 zlatých za sud.
485

 Pro 

výpočet odvodu zvýšené daně byla od 1. května 1750 repartice výroby sníţena 

celkem o 236 1/2 sudu, takţe paušální částky byly vypočítávány dle 2975 sudů 

u Kostelce, 1700 sudů u Uhříněvsi a 900 sudů piva u Škvorce. 

Tabulka Číslo XXI: Výroba piva a daňové odvody středočeských 

lichtenštejnských panství (1750 – 1754)
486

 

 
Uvařeno sudů dle účetních 

záznamů a varních registrů 
Zaplacená daň / zlatých krejcarů 

Daň 2 zlatých  

by dle počtu  

sudů činila Panství Kostelec Uhříněves Škvorec Kostelec Uhříněves Škvorec Celkem 

 1750* 1852 1/2 885 1/2 627 1/2 4041 2 ½ 2266 40 1201 40 7509 22 ½ 6731 

1751 2475 1252 1/2 850 6098 45 3400 1800 11298 45 9155 

1752 2385 1184 765 6064 34 3366 40 1800 11231 14 8668 

1753 2346 1/2 1088 701 1/4 5893 45 3200 1800 10893 45 8271 1/2 

1754 2250 1024 807 1/2 5893 45 3200 1800 10893 45 8163 

(*) Počítáno od 1. května 1750 

 

Zemští úředníci uznali přetíţení, které nastalo v důsledku sníţení výstavu 

lichtenštejnských pivovarů. Připomněli ale podmínky recesu, ţe daň bude 

vypočítávána podle velkosti výroby pivovarů a rok od roku nebudou brány ohledy 

na změnu výroby. Odmítly učinit nápravu, neboť pokles pivovarské výroby zasáhl 

jedno kaţdé panství v zemi a v zájmu naplňování kvóty desetiletého recesu nemohla 

být pivní daň všem sníţena. Lichtenštejnským panstvím připsali vynikající polohu 

na komerčních cestách a dobré zázemí. Přetíţení pivní daní u nich nebylo tak 

škodlivé jako na jiných menších panstvích. Zároveň měla být kněţna informována 

o připravovaném panském vyrovnání (dominical exaequation). Jak se zdá, řešení 

problémů ohledně končícího desetiletého recesu jiţ nebylo pro úředníky aktuální.
487
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 Viz Tabulka číslo XXII. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 221, sign. C2/3, karton č. 57, Stíţnost Marie Terezie Savojské 

na přetíţení pivní daní s přiloţenou kalkulací, dle kancelářských poznámek odeslána z Vídně 

17. ledna 1756, německy. 
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 Tamtéţ, Odpověď královských úředníků z 13. února 1756, německy. 



 

149 

Ţádosti kněţny Marie Terezie předcházela i snaha škvoreckého ředitele 

panství o zohlednění propadu výkonu hospodářství. V novém vrchnostenském 

přiznání z 30. října 1755 uváděl průměrnou výrobu pivovaru za léta 1751 – 1754 

ve výši 780 7/8 sudu piva. Vařilo se tehdy po 21 1/4 sudu ve várce
488

 a dodávalo se 

do zámeckého hostince ve Škvorci, dvou hospod v Úvalech a do krčem ve vsích 

Limuzy, Nučice, Přišimasy Světice a Tuklaty.
489

 Stejné přiznání bylo podáno 20. 

června 1756.
490

 Obdobně i uhříněveský správce 31. srpna 1756 uvedl nově za roky 

1751 – 1754 průměrně pouhých 1096 uvařených sudů piva ročně.
491

 Kostelecký 

ředitel přiznal 4. července 1756 výrobu ze stejného průměru jako v roce 1749.
492

 

Ve výpočtu extraordinaria dle přijatého panského vyrovnání na rok 1757 

ale nakonec zapůsobily argumenty velikosti a síly panství. U Kostelce se 

vypočítávalo pro pivovarnictví podle 3383 1/3 sudu, u Uhříněvsi podle 1866 2/3 sudu 

a u Škvorce podle 1050 uvařených sudů piva. Po vynásobení 4 zlatými za sud 

pro získání odhadovaného výnosu pivovarnictví činila 29 procentní daň z této sumy 

pro všechna tři panství dohromady 7308 zlatých ročně. Oproti předchozí paušální 

pivní dani desetiletého recesu se jednalo o třetinový pokles zdanění piva.
493

 Jelikoţ 

se ale rozvrţená částka neměnila v závislosti na skutečné výrobě, dopadala těţce 

na hospodářství velkostatků zvláště v hlubokých krizích následujících desetiletí. 

Větší výhodnost tohoto způsobu zdanění pivovarské výroby nakonec naprosto 

smazalo zavedení nové nápojové daně 1 zlatého ze sudu, které bylo nařízeno 

od roku 1764 vedle stále platného extraordinaria.
494
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 NA, ED, inv.-č. 577, karton č. 58, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Škvorec, 30. října 

1755, česky. 
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490

 Tamtéţ, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Škvorec, 20. června 1756, česky. 
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 NA, ED, inv.-č. 582, karton č. 58, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Uhříněves, 31. srpna 
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deputátu a 6 sudů přívarku uhříněveské faře a 6 sudů deputátu a 10 sudů přívarku říčanské faře. 

Škvorecký pivovar vydával 8 sudů deputátu a 10 sudů přívarku tuklatské faře a 10 sudů si mohl 

nechat přivařit sluštický farář. SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 287, karton č. 15, 

Stručné výtahy ze zápisů v deskách zemských, 1621 – 1774, německy. 
493

 Viz srovnání s Tabulkou číslo XXI. 
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 PEKAŘ, Josef. České katastry 1654 – 1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a 

ústavním. Praha : Historický klub, 1932, s. 268 – 269. 



 

150 

3. 3. 2. Obraz a vývoj pivovarnictví na ostatních panstvích a statcích  

 

Srovnání soupisů pivovarské výroby z roku 1702 a záznamů 

ve vrchnostenských přiznáních (Tabulka číslo XXII) a písemnostech fiskální agendy 

poloviny 18. století pomůţe s rekonstruováním obrazu pivovarnictví i na ostatních 

velkostatcích jihovýchodně od Prahy. 

Tabulka číslo XXII: Změny velikosti výroby pivovarů uváděné v sudech 

podle daňových reparticí z let 1702, 1749 a 1756
495

 

Období 
soupis 1702 

(roční průměr 1698 – 1701) 

přiznání 

1749 

repartice 

1756 
změna mezi lety změna mezi lety 

Panství 
zdaněná 

výroba 

vlastní 

spotřeba 

celková 

výroba 

roční 

průměr 

kalkulace 

1756 

1702 

1749 
% 

1749 

1756 
% 

1 Dobřejovice 471 31/32 131 1/2 683 1/4 845* 899 161 3/4 23,67 54  6,39 

2 Dolní Břeţany 570 23/24 222 7/8 880* 1800 2095 920 104,55 295 16,39 

3 Kostelec n. Č. l. 2708 1/8 0 2836 31/32 3100 3383 1/3 263 1/32 9,27 283 1/3  9,14 

4 Kostelec u Kříţku 47 1/32 21 1/2 70 1/2 - - - - - - 

5 Lojovice 91 17/32 26 7/8 122 21/32 160 117 37 11/32 30,45 -43  -26,88 

6 Modletice - - - 461* 234 - - -227  -49,24 

7 Petrovice 74 24 97 87 2/3 87 -9 1/3 -9,62 - 0 2/3 -0,76 

8 Průhonice 287 1/32 11 1/2 320 9/16 172 388 -148 9/16 -46,34 216 125,58 

9 Předboř 55 1/4 6 3/4 64 1/2* - - - 0,00 - - 

10 Pyšely 254 13/16 140 1/8 427 9/16* 289 3/4 376 5/6 -137 13/16 -32,23 87 1/12  30,05 

11 Stránčice - - - 70 78 1/6 - - 8 1/6 11,67 

12 Škvorec 868 75/128 0 932 1/4 935 1050 2 3/4 0,29 115 12,30 

13 Štiřín 89 20 114* 198 221 2/3 84 73,68 23 2/3 11,95 

14 Uhříněves 1283 9/16 0 1384 1/32 1776 1/4 1866 2/3 392 7/32 28,34 90 5/12  5,09 

15 Velké Popovice 296 3/16 186 7/8 510 15/16 228* 126 -282 15/16 -55,38 -102  -44,74 

Poznámky (*): 1) přiznání 1749 chybí, repartice na tento rok ze seznamu pivovarů v okolí Prahy překračující určené 

mnoţství (1750); 2) 1702 průměr z 3 let; 6) v přiznání 1749 není u pivovaru uvedeno, repartice na tento rok ze seznamu 

pivovarů v okolí Prahy překračující určené mnoţství (1750); 9) 1702 průměr z 1 roku; 10) 1702 průměr z 2 let;  
13) 1702 průměr z 1 roku; 14); 15) Přiznání 30. března 1750 

 

Nejvíce se zvýšila výroba pivovaru v Dolních Břeţanech. Z ročního 

průměru 880 sudů vařených v letech 1698 – 1701 narostl za necelých 50 let výstav 

více neţ dvojnásobně na 1800 přiznaných sudů.
496

 Odbytu zdejšího pivovaru 

prospěla změna majitele. Od hrabat z Trautmausdorfu, kterým patřil po 32 let, jej 

roku 1715 koupilo praţské arcibiskupství. Za panství Dolní Břeţany a Štědřík 

zaplatilo 265 tisíc zlatých, které formou splátek postupně sloţili jeho dluţníci. 
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pozdějšího data nebo z jiného zdroje, který je citován na příslušném místě v textu. Třetí sloupec: 

BURDOVÁ, Eva, et al. Tereziánský katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa 

ministerstva vnitra ČSR, 1970. Srovnáno s exekvačními výtahy: NA, ED, inv.-č. 1648, 1669, 1679, 

1681, 1682, 1685, 1687, 1689, 1690, 1695, 1698, 1703; karton č. 139 – 140. 
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 NA, ED, inv.-č. 513, karton č. 53, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Dolní Břeţany,  

18. října 1749, německy. 
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Zboţí se skládalo ze zámku, 4 pustých tvrzí, 8 zápisných popluţních dvorů 

(landtafliche Meierhof), 3 ovčínů, 26 vesnic, 22 hostinců a dalšího příslušenství 

včetně pivovaru s měděnou varnou pánví a zásobou sladu.
497

 

Noví majitelé hned nechali vytvořit plán rozvoje hospodářství 

a předpokládanou finanční rozvahu výnosnosti panství po provedení plánovaných 

změn. Za předchozích drţitelů pivovar údajně vystavoval kolem 800 sudů piva 

pro hostince na panství. Po úpravě sklepa a jeho zavezení ledem se předpokládalo, 

ţe díky lepším podmínkám bude výčepům dodáno aţ 950 sudů. Po odečtení 

nákladů na slad, chmel, plat sládkovi, bednářům a pomocné čeládce a po opravení 

varné pánve, počítali se ziskem 4 zlatých ze sudu. Z kaţdého vystaveného sudu měl 

být do důchodu odveden ještě obvyklý plat za sloţení sudu (Schrotgeld) ve výši 

3 krejcarů. Předpokládán byl téţ prodej 100 sudů do Prahy. Odhadovaný výnos 

pivovaru dohromady činil 4247 zlatých 30 krejcarů ročně, coţ byla přibliţně 

čtvrtina celého očekávaného výnosu z panství.  

V plánu osevu popluţních dvorů převaţovalo 950 korci ţito a 700 korci 

oves. Ječmen byl na třetím místě s 500 korci a nejméně bylo plánováno pšenice, 

pouhých 250 korců. Optimisticky byl u všech kultur předpokládán čtyřnásobný 

výnos na jeden vysetý korec. Po odečtení osevu, platu mlatcům a deputátů 

se očekával velký přebytek a prodej obilí. Nikde ale nebylo započítáno zrno 

potřebné na slad. Chmelnice měla ročně přinášet 200 zlatých do důchodu.
498

 

Prvním známým sládkem arcibiskupského pivovaru se stal praţský měšťan 

Jiří Václav Slanina. Do jeho dějin ale vstoupil ne příliš šťastným způsobem. 

Na počátku roku 1722 napsal supliku své vrchnosti, praţskému arcibiskupovi 

Ferdinandovi Khünburkovi. V pivovaru slouţil rok a čtvrt a dle jeho slov se mu 

dařilo vařit dobré pivo a zvyšovat odbyt. Na druhou stranu měl ale malý roční 

deputát. Nedostával od velkostatku ţádné peníze na najímání vandrovních varních 

a sladovnických pacholků (herum wanderde Brau od[er] Malzer Bursch), které jako 
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 Popluţní dvory v Břeţanech, Cholupicích, Štědříku, Libni, Chotouni, Zvoli, Chrástu a v Oboře, 
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Obr. 10: Přípis pražského arcibiskupa ohledně zaplacení 

kauce břežanského sládka Slaniny roku 1722 (SOA Praha) 

pomocnou sílu vyplácel ze svého. Na překlenutí tohoto vydání měl jen jeden a půl 

zlatého masného peníze (Fleischgeld), 25 liber másla a 30 liber sýra z jedné krávy, 

kterou vrchnosti vydrţoval. Z vystaveného piva pro hostince dostával plat 

za sloţení sudu (Schrotgeld) ve výši 4 grošů, stejně jako jeho podstarší a mládek. 

Ročně se ale odvádělo na 300 sudů pro potřeby arcibiskupského dvora a v rámci 

úřednických deputátů bez jakéhokoliv finanční odměny. S takto omezeným 

příjmem v pivovaru stěţí vycházeli. 

Za jeho správcování se na humnech přeleţelo a zkazilo 1300 korců sladu, 

které ale údajně postupně 

svařil se svým lepším 

sladem. Pouze dvě várky 

vyšly špatně. Vrchnost po 

něm proto chtěla kauci ve 

výši tisíce zlatých, kterou si 

nemohl dovolit. Proto ţádal 

o její odpuštění a vynesl 

výše uvedené argumenty. 

Přípis arcibiskupa z 8. února 

1722 zněl ale jasně. „Protoţe jmenovaný prosebník nechce poskytnout naši 

milostivě nařízenou kauci a toho času zkazil opakovaně dvě várky, tak můţe své 

štěstí hledat jinde.“
499

 

Pro srovnání, kauce sládka mnohem většího pivovaru v Kostelci Václava 

Kovaříka činila v roce 1732 pět set zlatých a uhříněveský Martin Stejskal sloţil 

roku 1732 částku 300 zlatých.
500

 Suma poţadovaná arcibiskupem byla opravdu 

obrovská. 

Ve třicátých letech vařil břeţanský pivovar ve třicetisudových várkách. 

Samotné panství nebylo nijak veliké, aby poskytlo dostatečný prostor pro odbyt. 

Tajemství vysokého výstavu se skrývalo v arcibiskupských kontaktech na praţské 

šenkýře a povolení dovozu piva do praţských měst. Podle dílčích zpráv 

o hospodaření břeţanského panství z let 1735 – 1737 (Tabulka číslo XIII) pivovar 
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 SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 178, karton č. 5, Suplika sládka Jiřího 

Václava Slaniny s přípisem praţského arcibiskupa z 8. února 1722, německy. 
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 429, karton č. 31, Wirthschafts Puncta pro 

Anno1732, německy. 
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dodával praţským výčepům mezi 50 – 70 procenty výroby, dalších 8 – 10 procent 

připadlo na spotřebu arcibiskupství. Na panství skončilo pouze 21 – 40 procent 

piva, nepočítaje v to deputáty úředníků a slouţících, kterým se vydávalo přímo 

ze sklepů. Výše těchto odvodů není ve zprávách uvedena. 

Tabulka číslo XXIII: 

Produkce a struktura výstavu pivovaru v Dolních Břeţanech (1735 – 1737)
501

 

Období 
Provedeno 

várek 

Uvařeno Panství Praha Vrchnost Zásoba ve sklepě 

sudů sudů věder sudů věder sudů věder sudů věder 

leden – únor 1735 10 300 98 0 145 2 24 0 59 0 

březen 1735 5 150 53 1 66 3 13 0 53 1 1/2  

duben 1735 6 180 64 3 90 1 14+2 2 61 3 

květen 1735 6 180 59 3 88 0 16 0 78 0 

říjen 1735 8 240+49* 89 1 123 1 22 0 54 2 

leden – únor 1736 13 390 89 2 213 2 33 0 66 0 

červen 1736 9 270 58 2 182 2 19 0 51 2 

prosinec 1736 5 150 32 3 105 1 16 0 58 3 

říjen 1737 8 240 62 2 147 1 18 0 67 0 

(*) převedená zásoba z minulého měsíce 

 

Podle hospodářské instrukce z 20. března 1735 museli úředníci dohlíţet, 

aby hostince byly neustále zásobeny pivem a kořalkou. Pokud byl nějaký šenkýř 

přistiţen nasuchu, měla mu být uloţena pokuta jeden a půl zlatého. Sudy musel 

do pivovaru vracet čisté a vymyté. Bednář je evidoval podle vrubů. Za odevzdání 

špinavých sudů byly určeny pokuty podle jejich objemu od 30 krejcarů 

aţ do 2 zlatých. Rozkázáno bylo pomocí kontrol s cejchovanými odměrkami 

napravit míru sklenic a dţbánů ve všech výčepech. 

Šenkýři téţ dostávali určité mnoţství piva zdarma. Nejdříve se počítalo 

letního času od 1. dubna do konce září 6 ţejdlíků ze sudu a v zimních měsících 

od 1. října do konce března 8 ţejdlíků. Kvůli neúrodě instrukce toto mnoţství 

sníţila o dva ţejdlíky. Ti, co nešenkovali ţádnou kořalku, coţ se týkalo spíše 

soukromých odběratelů neţ hostinců, nemuseli odvádět posudné (Faßgeld) ve výši 

12 krejcarů,
502

 které se nejspíše rozdělovalo mezi sládka, podstaršího a mládka.
503

 

Pivovar se v té době potýkal s velkým nedostatkem sladu a ječmene 

způsobeným neúrodou v roce 1734. Zásoba stačila pouze do konce října. Hejtman 
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 SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 153, karton č. 2, Dílčí zprávy o hospodaření 

velkostatku Dolní Břeţany s přípisy praţských úředníků, 1735 – 1737, německy. 
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 SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 154, karton č. 2, Hospodářská instrukce 

z 20. března 1735, německy. 
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 Zde nejspíše pouţito jako synonymum pro plat ze sloţení sudu (Schrotgeld), viz výše. V pozdější 

době je doloţeno, ţe tento plat dostával právě sládek za pivo vystavené hostincům. Za vystavené 

pivo do Prahy bral o tři krejcary více. SOA Praha, Vs Dolní Břeţany – Dobřejovice, inv.-č. 154, 

karton č. 2, Tabela platů úředníků a slouţících, 1810, německy. 
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s purkrabím navrhli osetí nejlepších polí ječmenem. Deficit 600 korců na vytvoření 

jeden a půlroční zásoby měl být pokryt zvýšeným výnosem. Dlouhodobější 

problémy nastaly i s chmelnicí, která uţ stála 20 let, byla špatně vysazena a její 

úroda nedostačovala. Počítalo se s její obnovou. Nařízeno bylo také vytvoření 

dostatečné zásoby dřeva. Na jednu várku třiceti sudů připadalo 14 sáhů varného 

a na hvozdění 100 korců sladu 5 sáhů hvozdového dřeva.
504

 

S kvalitou vyrobeného piva v roce 1735 byla vrchnost spokojena. V květnu 

byla opravena střecha pivovaru a dovezeno bylo 166 sáhů hvozdového dřeva. Úroda 

ale nedopadla, jak se předpokládalo. V říjnu odhadovaná zásoba ječmene a sladu 

vystačila opět jen do konce října příštího roku. Z plánovaného mnoţství 

na vytvoření jeden a půlroční zásoby 4060 korců sladu chybělo 600 korců ječmene. 

Nedostávalo se i 130 korců chmele. Jelikoţ cena ječmene byla vysoká kolem jeden 

a půl zlatého, vrchnost povolila nakoupení pouze chybějícího chmele 

za co nejvýhodnější cenu. Hejtman zajistil nákup po 1 zlatém za korec. 

V prvních dvou měsících roku 1736 proběhlo zásobování 561 sáhy 

hvozdového dřeva pro potřeby probíhajícího sladování. Na počátku března jiţ 

z velkostatku hlásili, ţe se stávající kvalitou a zásobami sladu a chmele není moţné 

vařit pivo v obvyklé síle. V červnu téhoţ roku začali praţští odběratelé tlačit 

na sníţení ceny lehčího piva na 9 zlatých za sud, k čemuţ vrchnost 

svolila od 1. srpna. 

V lednu 1737 správa velkostatku opět oznamovala, ţe na provedení 

plánovaných 65 várek jí chybí 700 korců ječmene, který byl v té době dle očekávání 

předraţený. Úředníci praţského arcibiskupství byli tentokráte vstřícnější kvůli 

kvalitě piva, která klesla v celé zemi. Svolili dokoupení 300 korců. Očekával 

se příjem i z jiných zdrojů arcibiskupství. Pokud by nebyl uskutečněn a cena více 

nevzrostla, mohla správa statku pořídit dalších 200 korců ječmene. 

Kvalitě piva toto rozhodnutí prospělo a v říjnové správě si jej vrchnost 

pochvalovala. Tehdejší deficit 800 korců ječmene na provedení plánovaných 

80 várek v příštím období měl být pokryt dodávkami 200 korců v ceně 200 zlatých 

z arcibiskupského velkostatku Louňovice a zbytek z panství Mládá Voţice.
505
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I v lednu 1740 vrchnost dovolila zaopatřit dodatečný ječmen, aby byla 

zachována kvalita piva v 80 várkovém plánu. Z lesů kolem Horních Krut bylo 

v předcházejících zimních měsících robotami s potahem přivezeno a rozřezáno 

dřevo na hvozdění 4 tisíc korců sladu a provedení 45 várek.
506

  

Rozmary počasí způsobující malé výnosy ječného zrna, jeho špatnou 

klíčivost a malý nadrost působily hospodářskému plánování velké obtíţe. Druhá 

polovina třicátých let byla vůbec bohatá na ţivelné pohromy. Jarovské šenkýřce 

Elizabetě Paschkinové způsobila velká voda ohromné škody. Prosila proto 

o odpouštění stálé činţe 9 zlatých. Za sud piva platila na jaře 12 zlatých a daň 

z hudebních zábav (Musical impost) vydala na jeden a půl zlatého. Přípisem z 13. 

dubna 1737 jí praţský arcibiskup Jan Mořic Gustav Mandescheid odpustil polovinu 

stálého platu.
507

 

Kromě poddaných podporovaly arcibiskupské Břeţany také minority 

usazené v Jílovém u Prahy. Jejich ţádosti o přivaření 6 sudů piva ročně byly 

vrchností pravidelně schvalovány za obvyklé odevzdání 2 korců ječmene 

a proplacení 1 zlatého nápojové daně za sud. Přívarek byl povolován i dalším 

poddaným a spřízněncům praţského arcibiskupství.
508

  

Pivovar ze svých sklepů podle deputátní tabely z roku 1739 vydával svým 

úředníkům a slouţícím 70 sudů piva.
509

 Dalších 9 sudů bylo rozděleno mezi stejný 

počet farářů. Sládkovi a pivovarské čeládce příslušel roční plat 60 zlatých 

30 krejcarů a deputát po 4 korcích pšenice, ječmene a hrachu, 36 korců ţita, 45 liber 

másla, 60 liber sýra a 144 ţejdlíků soli. Bednáři a jeho tovaryšům bylo vypláceno 

50 zlatých a roční deputát 3 korce ječmene, po 11 věrtelích pšenice a hrachu, 

15 korců ţita, 98 ţejdlíků soli a po 45 librách másla a sýra. Hlídač chmelnice 

si přišel na 12 zlatých, 3 věrtele pšenice, 21 věrtelů ţita, 5 1/4 věrtele ječmene, 

3 1/2 věrtele hrachu, 9 3/4 libry másla a 26 ţejdlíků soli.  

Roku 1756 se změnily pivní deputáty jen u drobnějších úředníků 

a slouţících a vydávalo se o 5 věder méně. Deputáty sládka, bednáře a jejich 
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čeládky zůstaly zachovány. Oproti roku 1739 si polepšil o 6 zlatých pouze hlídač 

chmelnice.
510

  

Roku 1747 však byla zvednuta sladovnická daň, která byla vyměřována 

sládkům podle velikosti výstavu z 60 na více neţ 96 zlatých. Břeţánský sládek Josef 

Černý proto v létě 1747 ţádal praţskou správu arcibiskupských statků o pomoc. 

Jelikoţ daň musel hradit ze svého platu za sloţení sudu a ročního deputátu, kterým 

ţivil čeládku, prosil o povolení prodávat svou ušetřenou pivovarskou babu 

do Prahy. Sliboval, ţe se tak nebude dít na škodu vrchnosti. Vrchní kontrolor statků 

praţského arcibiskupství Jan Jiří von Hippman svolil. Mělo být ale dodáváno 

do míst, kde se arcibiskupské pivo nešenkovalo. Utrţené peníze zapisoval 

a spravoval důchodní písař pod dohledem správce břeţanského statku. Suma 

nesměla překročit výši zaplacené daně.
511

 

Břeţanští sládkové podávali tyto ţádosti i v následujících letech. Jméno 

Josefa Černého se objevuje naposledy v roce 1751. Na sklonku roku 1754 jiţ ţádal 

Vojtěch Hloţek a o rok později na konci zimy 1756 sládek Josef Starý. Daň 

se pohybovala stále kolem 96 zlatých. Způsob sládkovy náhrady byl schvalován 

podle stejných podmínek.
512

 

V berní fasi roku 1749 bylo poznamenáno, ţe kolem dvou třetin 

z 1800 přiznaných sudů je dodáváno do Prahy. Z jednoho takového sudu měla 

vrchnost příjem 10 aţ 12 zlatých. Musela ale prý dokupovat ječmen, chmel, dřevo, 

smůlu a sudy. Dovozné (Fuhrlohn) jednoho sudu činilo 30 krejcarů a daň z dovozu 

do Prahy (Tortatz) jeden zlatý. Zvláště v obavě ze vzrůstu ceny nedostatkového 

dřeva a přerušení dodávek do Prahy se vrchnost snaţila dosáhnout repartice pouze 

600 sudů spotřebovaných na panství, kterou skutečně uvedla v příslušné rubrice.
513

 

Zemští úředníci tyto informace vzali v potaz, konečná repartice byla však sníţena 

jen na 1576 sudů.
514
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v okolí Prahy leţících pivovarů z 6. července 1750 s přiloţenou tabelou pivovarů s vyšším výstavem, 

německy. 
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Dolní Břeţany obdobně jako některé další pivovary v okolí Prahy, které v ní 

nacházely odbyt piva, byly z hlediska výstavu a repartice pivní a sladovnické daně 

přísně kontrolovány. Důvodem byl často měnící se výstav zapříčiněný výkyvy na 

praţském trhu. Podle informací, kterými zemští úředníci disponovali, bylo roku 

1749 v některých těchto pivovarech uvařeno více piva, neţ bylo určeno v repartici 

pivní daně z téhoţ roku. Hrabě Filip Kolovrat proto jiţ v březnu 1750 plánoval 

provedení kontrol za účelem zjištění rozdílu.
515

  

Krajským hejtmanům bylo rozhodnutím z 15. května 1750 nařízeno zjištění 

nové výše v okolí Prahy svařeného piva od 1. ledna do 31. prosince 1749 u předem 

vytypovaných pivovarů dodávajících do praţských měst. Do této skupiny byly 

zařazeny Dolní Břeţany, Dobřejovice a Lojovice nebo Modletice.
516

 Poslední dva 

pivovary měly totiţ stejného majitele a v jejich přiznání panoval zmatek.
517

 

Kontrola pivních a důchodních registrů proběhla velmi rychle a jiţ 

v červenci byly k dispozici výsledky. Podle záznamů v přiloţené tabele měli roku 

1749 v Dolních Břeţanech rozvrţenu daň podle výroby 1576 sudů. V tomto roce 

jich ale navařili o 436 více. V Dobřejovicích s reparticí 845 sudů bylo vyrobeno 

o 169 sudů více a v Modleticích o 372 sudů více, neţ činil jejich daňový výměr 

431 sudů piva. Rozdíl musely vrchnosti okamţitě doplatit a eventuálně mělo být 

přistoupeno i k exekucím.
518

 

Statky Modletice a Lojovice tehdy drţel Jan František Lev z Erlsfeldu. 

Modletickému pivovaru byla za rok 1749 napočítána dluţná částka 390 zlatých 

36 krejcarů na chybějící pivní a sladovnické dani. Kouřimskému hejtmanství bylo 

nařízeno provedení sekvestrace, ustanovení nucené úřední správy na lojovickém 

statku. Jejich majitel totiţ nebyl schopen tuto sumu zaplatit a ţádal o její odpuštění 

nebo alespoň sníţení.
519
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 209, sign. D2/22, karton č. 24, Návrh na provedení přeměření výstavu 

v okolí Prahy leţících pivovarů z 30. března 1750, německy. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 209, sign. D2/36, karton č. 24, Rozhodnutí o přeměření výstavu 
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tabely statků Lojovice a Modletice, 18. října 1749 a 20. června 1756, německy. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 209, sign. D2/47, karton č. 24, Zpráva o výsledcích přeměření výstavu 

v okolí Prahy leţících pivovarů z 6. července 1750 s přiloţenou tabelou pivovarů s vyšším výstavem, 

německy.  
519

 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 210, sign. E1/1/8, karton č. 30, Dopis kouřimského hejtmanství 

s prosbou Jana Lva z Erlsfeldu ze dne 20. září 1750, německy. 
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Dne 16. července 1751 prosil opět o shovívavost. Dluţil z obou statků 

240 zlatých 24 krejcarů na majetkových a tureckých daních z let 1735 – 1741, 

které měly být vymoţeny do konce vojenského roku. Uváděl, ţe jeho statky 

a poddaní utrpěli těţké škody, které byly napraveny pomocí velkých půjček. Musel 

z nich začít věřitelům splácet. Z modletického pivovaru odváděl měsíčně 

nejvyššímu berničnímu úřadu 112 zlatých 40 krejcarů, coţ naznačuje, ţe mu byl 

zvýšen roční paušál nyní vypočítávaný přibliţně podle 676 sudů. Od prvního 

listopadu 1750 do konce června 1751 to činilo 901 zlatých 20 krejcarů. Za tuto 

dobu se v pivovaru uvařilo 32 várek po 13 1/2 sudu piva (432 sudů). Za celý 

předešlý vojenský rok 1750 uváděl 702 uvařených sudů, tj. 52 várek. Jelikoţ uţ 

nebyla započítávána sráţka jedné šestiny, zaplatil za toto období dvaceti měsíců 

celkem o 415 zlatých 20 krejcarů více na daních. Kvůli tomuto přetíţení ţádal 

o odklad splátky dluhu.
520

 

Svou další ţádost o slevu z roční pivní daně ve výši 1330 zlatých z ledna 

1754 podloţil ztrátou praţských odběratelů. Celkem přišel modletický pivovar 

o odbytiště pro 300 sudů, které mu převzaly jiné statky a pivovary. Největší úbytek 

znamenala ztráta 160 sudů piva pro seminář při kostelu svatého Benedikta 

na Hradčanech, nejspíše ve prospěch statku Zdiby (uvedeno Gut Stiep). Pivovar 

ve Velkých Popovicích pokryl dodávku 40 sudů pro pana Kadamera na Zderazu 

a 40 sudů pro výčepního u Kolovratské zahrady převzal pivovar v Motole. Stejné 

mnoţství panu Lamplovi na Malé Straně nadále dodával pivovar v Klecanech 

a dalších 20 sudů v Praze přejali tamější pivovarníci.
521

 

Praţští úředníci byly tentokráte k Erlsfeldovi shovívavější. Z nového 

výpočtu 646 sudů na vojenský rok 1754 sníţili výpočet na 200 sudů a chybějící daň 

měla být uvalena na výše uvedené pivovary. Aby úředníci nahradili nastalé škody, 

odpustili úhradu daně od 1. dubna aţ do konce vojenského roku 1754. Do té doby 

měly být známé kontroly výstavu pivovarů, které dodávají pivo do Prahy.
522

 

Repartice obou statků nakonec byla sníţena v panském vyrovnání na 234 sudů 

u Modletic a 117 sudů u Lojovic. 
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 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 210, sign. E1/1/8, karton č. 30, Dopis Jana Lva z Erlsfeldu ze dne 16. 

června 1751, německy. 
521

 Tamtéţ, Dopis Jana Lva z Erlsfeldu ze dne 29. ledna 1754, německy. 
522

 Tamtéţ, Vyjádření zemských úředníků z 18. března 1754, německy. 
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Důvodem ztráty praţských odbytišť byly pravděpodobně finanční potíţe. 

Oba statky byly příliš malé na vyprodukování dostatku pivovarských surovin, 

na jejichţ dokupování byly závislé. Nepodařilo se proto udrţet kvalitu piva a dovoz 

do Prahy se stal pro takto přetíţené hospodářství nerentabilním. Zvláště vezme-li se 

v potaz pokles výroby zmiňovaný zemskými úředníky v odpovědi Marii Terezii 

Savojské ohledně nápravy přetíţení jejich středočeských panství pivní daní. 

Své pivo tak nadále odbývaly Erlsfeldovy pivovary jen ve vlastních hospodách 

v Modleticích a Doubravčicích, Lojovicích, Řepčici, Kuklíku, Dubu a Křivé Vsi.
523

 

Starší pivovar v Lojovicích svou produkcí klesl pod průměr let 1698 – 1701, 

kdy vařil přes 122 sudů ročně.
524

 Od roku 1696 jej drţela Kateřina Terezie, rozená 

Lemajerová, se svým manţelem Františkem Ignácem Kallhartem ze Šternfeldu, 

kteří získali lojovické zboţí, totiţ vesnice s popluţními dvory Lojovice, Dolní 

Březky, Kostelec u Kříţku a vísky Herink, Kříţová, Klenová, Mokřany, Radějovice 

a Radimovice. Dědice z rodu Lemajerů museli vyplatit 39 tisíci zlatých.
525

 Kvůli 

splácení pohledávek prodali obratem za 13 tisíc zlatých Kostelec u Kříţku, Dolní 

Březky, Herink, Radějovice a Radimovice své příbuzné Frebonii Konstancii 

Malanotin z Galdes, která jej drţela do roku 1716.
526

 Za této drţitelky fungoval 

v Kostelci u Kříţku malý pivovárek vařící v letech 1698 – 1701 průměrně 

70 1/2 sudu piva ročně.
527

 

Od syna a dědice Kateřiny Terezie a Františka Ignáce koupil v lednu 1711 

Lojovice věhlasný univerzitní profesor a chirurg rytíř Jan František Lev z Erlsfeldu 

za 39 tisíc zlatých. Po jeho smrti roku 1725 je zdědil jeho stejnojmenný potomek, 

který je drţel po dlouhých 54 let.
528

 

O vybudování pivovaru na statku v Modleticích se pravděpodobně zaslouţili 

právě Erlsfeldové, neboť v soupisu roku 1702 se nenachází. Jako slavný lékař, 

univerzitní profesor a schopný finanční podnikatel si rytíř Jan František Lev 
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 BURDOVÁ, Eva, et al. Tereziánský katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa 

ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 258 – 261. 
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 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer 

de Anno 1702, německy. 
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 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 21, karton č. 2, Přehled majitelů statku 

Lojovice 1542 – 1897, německy. 
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 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 22, karton č. 2, Přehled majitelů statků Štiřín 

a Kostelec u Kříţku 1542 – 1897, německy. 
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 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer 

de Anno 1702, německy. 
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 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 21, karton č. 2, Přehled majitelů statku 

Lojovice 1542 – 1897, německy. 
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z Erlsfeldu přišel na velké peníze a krom několika domů v Praze a Lojovic koupil 

i statek Modletice.
529

 Byl to nejspíše on, kdo nechal pivovar vybudovat, neboť roku 

1713 zde byla přiznána chmelnice o rozloze 3 věrtelů.
530

 Vyjma zmínek 

v korespondenci s praţskými úředníky z padesátých let a uvedení v berních 

soupisech 18. století ale není o zdejším pivovaru pro toto období nic známo. 

Po uplynutí vojenského roku 1753 musely z pivovarů dodávajících do Prahy 

doplácet sladovnickou a pivní daň Dobřejovice za 108 sudů, Dolní Břeţany 

za 153 sudů a Průhonice za 57 sudů.
531

 Následujícího roku se na seznamu 

kontrolovaných krom tří výše uvedených objevily pivovary v Lojovicích, 

Petrovicích a Velkých Popovicích.
532

 O rok později byly opět kontrolovány stejné 

pivovary.
533

 Doplácely Dolní Břeţany na 62 sudů, Dobřejovice na 167 sudů, 

Průhonice na 146 sudů a s 5 sudy se objevily téţ Lojovice.
534

 

Úspěch těchto repartici daně překonávajících pivovarů se promítl 

i do zvýšeného odhadu jejich výnosu v panském vyrovnání schváleném roku 1756. 

Dobřejovice platily podle 899 sudů, Dolní Břeţany podle 2095 sudů a Průhonice 

podle 388 sudů piva.
535

 

Pivovar v Dobřejovicích je poprvé připomínán v soupisu z roku 1702 

průměrným varem 683 1/4 sudu ročně.
536

 Roku 1706 jej koupil říšský hrabě Karel 

z Valdštejna spolu se statkem Dobřejovice, Kamenice a Sulice za 162 tisíc zlatých 

od hraběte Františka Karla Přehořovského a jeho ţeny hraběnky Juliany Doroty 

Přehořovské.
537

 Nový drţitel o čtyři roky později prodal celé zboţí Janu Kašparovi 
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 WEISS, Vilém. Dějiny chirurgie v Čechách. Praha : Tiskem dr. Ed. Grégra, 1891, s. 16. 
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ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 246 – 249, 264 – 265. 
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 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 151, desky č. 2, Opis kupního kontraktu 

vloţeného do kvaternu číslo 411 pod písmene B4, německy. 
537

 Tamtéţ, Opis kupního kontraktu vloţeného do kvaternu číslo 413 pod písmeno E21, německy. 
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Güntrovi ze Šterneku za 150 tisíc zlatých. Tento rod jej drţel aţ do roku 1763, 

kdy bylo prodáno praţskému arcibiskupství.
538

 

 Berní fase z roku 1749 se nedochovala. Na tento rok však měla 

dobřejovická vrchnost podle hlášení zemských úředníků rozvrţeno placení podle 

845 sudů.
539

 Není známo, kolik piva se do Prahy dodávalo. Dobrý základ odbytu 

ale představovalo 19 hospod na panství. Po čtyřech bylo v městečku Kamenice, 

po jedné v Dobřejovicích, Herinku, Ládví, Nechánicích, Osnici, Ovčarech, Psárech, 

Radějovicích, Sulicích Štiříně, Těptíně, Ţelivci a dále hospůdky zvané Botič 

a Chvátalka.
540

 

Průhonický pivovar vařil na počátku 18. století průměrně kolem 320 sudů 

piva ročně.
541

 Dědicové Jana Jetřicha z Rumerskirchu jej roku 1712 prodali spolu 

s průhonickým zboţím hraběnce Kornelii Eleonoře z Trautmausdorfu. Od ní koupil 

o 6 let později Průhonice hrabě Albert Maxmilián Desfours. Tento rod drţel 

Průhonice téměř do konce století s výjimkou období kolem jeho poloviny, 

kdy je nakrátko získal kníţe Octavian Piccolomini z Aragony. Přes jeho sestru, 

provdanou Desfours, se dostaly zpět rodu.
542

 V přiznání roku 1749 výroba propadla 

na 172 přiznaných sudů,
543

 coţ se mohlo stát na vrub válečných událostí. 

Extraordinarium na rok 1757 jiţ bylo ale vypočítáváno podle 388 sudů piva. Nárůst 

nastal nejspíše kvůli prodeji piva do Prahy, neboť na panství stálo pouze 6 hostinců, 

v Čestlicích, Křeslicích, Nebřenicích, Průhonicích, Rozkoši a Újezdu.
544

 

Hluboký propad výroby v první polovině 18. století zaznamenal pivovar 

ve Velkých Popovicích. Roku 1671 jej s popovickým statkem koupil benediktýnský 

klášter svatého Mikuláše na Starém Městě od semináře premonstrátů od svatého 
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539

 NA, ČG – Diaetale, inv.-č. 209, sign. D2/47, karton č. 24, Zpráva o výsledcích přeměření výstavu 

v okolí Prahy leţících pivovarů z 6. července 1750 s přiloţenou tabelou pivovarů s vyšším výstavem, 

německy. 
540

 BURDOVÁ, Eva, et al. Tereziánský katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa 

ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 248 – 249. 
541

 NA, AZŘ, inv.-č. 2660, fasc. 18, karton č. 32, Manual Prot[o]col Abschrift der Tranksteuer 

de Anno 1702, německy. 
542

 ORTH, Jan; SLÁDEK, František. Topograficko – statistický slovník Čech, čili, Podrobný popis 

všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě leţících 

stavení, jakoţ i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. Praha : I. L. Kober, 1870, 

s. 637. 
543

 NA, ED, inv.-č. 564, karton č. 57, Vrchnostenská přiznávací tabela panství Průhonice, 30. října 

1749, německy. 
544
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Norberta ze Starého Města za 12 400 zlatých.
545

 Dle soupisu z roku 1702 vařil 

ročně kolem 511 sudů piva. Z tohoto mnoţství přišlo na vlastní spotřebu téměř 

187 sudů.
546

 V přiznání podaném aţ 30. března 1750 bylo ale uvedeno jen 

228 vyrobených sudů. Pivo se dodávalo stále hlavně do kláštera. Jelikoţ v blízkosti 

hospod nevedla ţádná silnice, odbývalo se v nich kolem 50 – 60 sudů.
547

 O šest let 

později vykazovala vrchnost pouze 120 sudů.
548

 Extraordinarium od roku 1757 

bylo vypočítáno podle 126 sudů.
549

 

Výroba klesla i u pivovaru v Pyšelech. Na počátku století vařil kolem 

427 sudů piva ročně.
550

 Těţké škody utrpěl ve válkách o dědictví rakouské. 

Na zámku i v pivovaru se několikrát vystřídala vojska obou válčících stran. Budovy 

zanechala vyrabovány. Poslední z rodu Halleweilů drţících Pyšely zemřel roku 

1749. Vrchnostenské přiznání podával jiţ hrabě Jan Jindřich Bissingenu, 

který je získal v draţbě.
551

 Uváděl, ţe výroba pivovaru značně poklesla. Dodával 

do hostinců v Babicích, Křiváčku, Nespekách, Novém Městečku, Pětishostech, 

Pyšelech a Zaječicích. Odbyt ale sníţilo přesunutí poštovní silnice od některých 

hostinců a den za dnem klesal. Přiznaná výroba činila 289 3/4 sudu.
552

 Novému 

majiteli se ale nejspíš podařilo pozvednout zbědované panství, 

neboť extraordinarium se od roku 1757 počítalo dle výroby téměř 377 sudů.
553

 

V soupisu z roku 1702 se poprvé objevuje pivovar v Petrovicích 

s průměrným varem 97 sudů a vlastní spotřebou vrchnosti a hospodářství 

24 sudů.
554

 Za 50 let se kromě drţitelů na petrovickém statku mnoho nezměnilo. 

V roce 1749 přiznal jeho drţitel Jan Jindřich Bissingenu výrobu 87 2/3 sudu 

pro hostince v Petrovicích a Horních Měcholupech. Vrchnost téţ poznamenala, 
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ţe součástí statku nejsou ţádné lesy a veškeré dřevo pro potřeby pivovaru i deputátů 

musí být nakupováno.
555

 Ve výpočtu extraordinaria byla výroba pivovaru 

zakulacena na 87 sudů.
556

 

Na počátku století se objevuje pivovar také v Předboři. Ročně vařil 

64 1/2 sudu.
557

 Statek tehdy drţeli spolu se Stránčicemi Radečtí z Radče.
558

 Je ale 

moţné, ţe pivovárek stál ve Stránčicích, neboť právě v nich roku 1749 přiznává 

jejich tehdejší drţitelka Antonie von Collar, rozená Netolická z Eisenberku, výrobu 

70 sudů,
559

 zatímco předbořská vrchnost nevykazuje pivovarnictví ţádné. Nelze 

vyloučit ani zánik pivovaru na úkor Stránčic. 

V srpnu 1750 po zvýšení pivní daně na 2 zlaté ţádala Antonie von Collar 

o její sníţení, neboť malé zisky z pivovaru ji stěţí pokryly. Zemští úředníci 

nepovaţovali ţádost za oprávněnou, neboť skutečná repartice daně byla pouze 

67 sudů. Přesto pověřili krajského hejtmana o zjištění aktuálního počtu uvařených 

sudů za účelem úpravy daňové povinnosti.
560

 Výsledky nejsou známy. 

Pivovarnictví v extraordinariu od roku 1757 ale bylo počítáno podle 78 1/6 sudu 

piva.
561

 

 Výroba štiřínského pivovaru vzrostla z ročního průměru 114 sudů 

dosahovaného v letech 1698 – 1701
562

 téměř dvojnásobně na 198 sudů 

přiznávaných v roce 1749.
563

 I u něj hrála velkou roli změna majitelů a propojení 

s dalšími majetky a hostinci. Jen v první čtvrtině 18. století vystřídal štiřínský statek 

sedm vlastníků.
564

 K rozšíření výroby pivovaru došlo za hraběnky Marie Elisabety 
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Sereni, rozené z Valdštejna. V březnu 1723 koupila od říšského hraběte Václav 

Novohradského z Kolovrat zámek a ves Štiřín s pivovarem a vesnicemi Nová 

Hospoda a Všedobrovice včetně tří deskových hostinců, které v nich stály. Cena 

nákupu činila více neţ 43 tisíc zlatých. Jednalo se hlavně o proplacení dluhů 

uvázaných na majetku. V pivovaru byla zásoba sladu do konce září a téţ dostatečné 

mnoţství chmele. Ve smlouvě byl zakotven nárok na přívarek osmi sudů 

pro prodávajícího a tří sudů pro hraběnku Kornelii Eleonoru z Trautmausdorfu proti 

nasypání dvou korců ječmene a proplacení nápojové daně 1 zlatého na sud.
565

 

Dle popisu majetku z doby koupě byl štiřínský zámek, uváděný zde jako 

rytířská tvrz, nově vystavěn z kamene. Pivovar sestávající z varny, sladovny 

a hvozdu tehdy vařil po osmi sudech ve várce. Do tří hostinců dodával 

více neţ 100 sudů piva ročně.
566

 Za tři roky od koupě (od 21. března 1723 

do 21. března 1726) bylo však do nich vytaveno pouze 272 sudů 2 1/2 vědra piva. 

Více neţ polovinu tohoto mnoţství, 136 1/2 sudu piva, vyčepoval hostinec v Nové 

Hospodě, který leţel u cesty na Vídeň. Ve štiřínské hospodě bylo prodáno 88 sudů 

2 1/2 vědra. Nejméně, 46 sudů 3 vědra, se odbylo ve Všedobrovicích.
567

 

Další tři hospody v Čeněticích, Hlubočince a Radimovicích získala hraběnka 

Marie Elisabetha Sereni připojením statku Kostelec u Kříţku. Na jaře 1729 jej 

koupila za 36640 zlatých od říšské hraběnky Anny Viktorie Piccolomini, která 

získala kostelecké zboţí od Frebonie Konstancie Malanotin z Galdes roku 1716.
568

 

Kdy zanikl tamější pivovar a zda byl v době koupě funkční, není známo. 

Ve třicátých letech se díky rozšíření odbytových moţností o nové hostince zvýšila 

velikost várky toho štiřínského na 11 sudů. V roce 1737 dodával pivo vařené 

sládkem Jakubem Jelínkem
569

 jiţ do 7 hostinců (Tabulka XXIV). 
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Tabulka číslo XXIV: Struktura výstavu pivovaru ve Štiříně (1737 – 1748)
570

 

Pivo vystavené hostincům 

 Šenkýři/rok 1737 1739 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 

 sudy vědra s v s v s v s v s v s v s v s v s v s v 

1 Čenětice 32 2 31 0 37 3 34 2 1/2 26 2 31 1 32 3 25 2 20 1 41 0 

2 Hlubočinka 28 0 24 3 38 0 36 0 48 2 40 2 55 0 44 1 38 3 35 1 

3 Kalifáč 17 0 23 3 18 1 1/2 15 1 14 2 16 1 17 3 10 0 9 1 1/2 15 1 

4 Nová Hospoda 23 1 23 2 22 0 23 0 22 2 17 2 21 2 17 2 13 2 16 3 

5 Radimovice 14 0 14 0 16 3 16 3 10 1 12 0 17 2 15 0 9 0 18 3 

6 Štiřín 23 1 23 2 23 0 20 0 15 2 18 0 19 1 1/2 11 1 1/2 9 1 14 1 

7 Všedobrovice 14 0 17 0 15 1 1/2 8 2 1/2 9 1 8 2 9 2 7 1 6 0 1/2 9 0 

8 Celkem 152 0 157 2 171 1 154 1 147 0 144 0 173 1 1/2 130 3 1/2 106 1 150 1 

Zvláštní výstav – Různí odběratelé 

9 Praha 44 0 46 3 42 1 11 2 36 1 1/2 22 2 34 1 32 3 41 0 34 0 

10 Jednotlivci 3 2 3/8 14 3 10 2 1/2 17 2 1/4 1 3 1/2 19 0 1/2 5 1 1/2 11 3 2 1 3 2 1/2 

11 Markytáni - - - - - - 41 3 - - - - - - - - - - - - 

Přívarky 

12 Přívarek 12 1 6 2 1 3 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 5 0 7 2 

Deputáty 

13 Správce 12 0 13 0 10 0 11 2 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 

14 Písař - - - - 6 0 1 2 - - - - - - - - - - - - 

15 Zahradník 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

16 Myslivec 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

17 Bednář 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

18 Baba - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 0 

19 Celkem 14 1 15 2 18 2 15 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 29 2 

Proměnné a stále dávky 

20 Zvláštní vydání 7 1 8 3 4 3 1/2 4 3 1/2 5 3 3/4 24 1 4 3 1/2 4 1 1/2 3 1 3 0 

Celkem vystaveno piva 

21 Celkový výstav 233 1 3/8 249 3 249 1 245 3 3/4 206 0 3/4 224 3 1/2 234 1 1/2 194 3 172 1 227 3 1/2 

 

 Do období válek o dědictví rakouské vstupoval štiřínský pivovar s výstavem 

pohybujícím se těsně pod hranicí 250 sudů. V hostincích tehdy odbýval kolem 63 –

68 procent své produkce. Mezi 16 – 18 procenty piva bylo dodáváno pro dvůr 

do Prahy, kde však bylo nejspíše komerčně šenkováno, neboť za něj plynuly 

do důchodů statku běţné trţby. Deputáty úředníků a slouţících tvořily 6 – 7 procent 

vydání piva. Většinu z nich dostával správce statku. 

Před válkami o dědictví rakouské byly větší i přívarky povolované 

vrchností, z kterých v letech 1737 a 1739 tvořilo polovinu pivo přivařené pro řád 

minoritů v Jílovém u Prahy (6 a 3 1/2 sudu). Jinak se jednalo vesměs o úředníky, 

slouţící a poddané statku Štiřín, kterým byl přívarek povolován například 

u příleţitosti svateb. Z této skupiny se rekrutovali téţ jednotliví odběratelé piva. 
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Ve zvláštních vydáních piva bez příjmu peněz, které také nařizovala a povolovala 

vrchnost, bylo pivo pro různé osoby, které navštívily zámek, přídavky k deputátům 

a dávky pro robotující poddané. 

 V roce 1741 šlo pivo vařené sládkem Zikmundem Voříškem
571

 v hostincích 

dobře na odbyt. Nesníţil jej ani vpád bavorsko-francouzských vojsk a jejich 

obléhání a dobytí Prahy na podzim téhoţ roku. V prosinci navštívilo francouzské 

vojsko i zdejší statek, kde pobývalo od 5. do 12. prosince. Obdrţelo 1 sud zdarma 

pro generalitu a 5 sudů a 3 vědra bylo Francouzům prodáno výčepními a správcem 

statku v cenách 6 a 7 zlatých.
572

 

 Zlom nastal aţ následujícím válečném roce. Spotřeba v hostincích poklesla. 

Kvůli okupaci Prahy propadl o tři čtvrtiny i dodej piva pro dvůr. Ztrátu však 

nahradil v červenci aţ září prodej 41 sudů 3 věder piva markytánům zásobujícím 

okolní armády. Ve třetím kvartálu bylo proto uvařeno více neţ 40 procent celé roční 

produkce (Tabulka číslo XXV). Pobyt bavorsko-francouzských vojsk a okupace 

Prahy byly do konce roku 1742 ukončeny. 

Tabulka číslo XXV: Přehled uvařeného piva v pivovaru ve Štiříně 

dle čtvrtletí s roční spotřebou sladu a chmele (1737 – 1748)
573

 

Období I II III IV rok 

Rok sudů věder % sudů věder % sudů věder % sudů věder % sudů věder várek 
korců 

sladu 

liber 

chmele 

1737* 55 0 24,44 65 0 28,89 40 0 17,78 65 0 28,89 225 0 21 414 - 

1739* 55 0 22,63 53 0 21,81 60 0 24,69 75 0 30,86 243 0 23 - - 

1741 66 0 1/4 26,07 55 0 21,71 55 0 1/4 21,73 77 1 30,49 253 1 1/2 23 457 172 

1742 44 0 18,18 55 0 22,73 99 0 40,91 44 0 18,18 242 0 22 367+5p 158 

1743 55 0 26,30 55 0 26,30 44 0 21,04 55 0 1/2 26,36 209 0 1/2 19 266+55p 132 

1744* 56 2 1/2 25,25 56 2 25,20 67 0 1/2 29,93 44 0 19,62 224 1 20 526 140 

1745 55 0 23,80 66 0 1/2 28,61 44 0 19,04 66 0 28,56 231 0 1/2 21 432 148 

1746 66 0 33,29 44 0 22,19 44 1 22,32 44 0 22,19 198 1 18 370 1/2+2p 142 

1747 44 0 26,63 33 0 19,97 33 1 20,12 55 0 33,28 165 1 15 289+13p 130 

1748 58 3 25,00 58 3 25,00 58 3 25,00 58 3 25,00 235 0 20 420 180 

(*) Rok 1737 a 1744 sestaven dle obilního a pivního účtu, rok 1739 pouze dle pivního účtu; (p) pšeničný slad 

 

 V letech 1743 – 1744 si hostince udrţovaly relativně stálý odbyt 

147 a 144 sudů piva. Kvůli minimalizaci ostatních vydání piva ale výroba poklesla 
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na 209 sudů piva v roce 1743 a za její zvýšení na 224 sudů 1 vědro následujícího 

roku mohla návštěva a zrekvírování 18 sudů 3 1/2 vědra piva v ceně 188 zlatých 

45 krejcarů pruským vojskem bez jakékoliv náhrady.
574

 Mezi jednotlivými 

odběrateli se opět objevili markytáni a dodávky pro praţský dvůr poklesly. Pivovar 

musel nahrazovat pivo zvýšeným varem ve třetím čtvrtletí. 

 Po těţkém roce 1744 se v hostincích opět více pilo a výroba vzrostla. 

V následujícím roce 1746 ale propadla pod 200 sudů a rok později dosáhla svého 

dna 165 uvařených sudů. Hostince prodaly dosud nejméně piva, i kdyţ si udrţovaly 

stále 61 – 67 procent na celkovém odbytu pivovaru. Na obvyklou výši 

150 vyčepovaných sudů se dostaly aţ roku 1748. Díky započítání patnáctisudové 

sládkovy baby (3 vědra z várky) pro druhým rokem vařícího sládka Antonína 

Lánského
575

 bylo dosaţeno výroby 235 sudů. Sládkova baba byla vydávána 

nejspíše i před tím. Evidována začala být asi aţ kvůli změnám berního systému 

a přiznáváním plné várky 11 sudů 3 věder. 

V letech 1747 – 1748 se také začalo opět přivařovat minoritům z Jílového 

ve výši 5 a po té 7 1/2 sudu piva. Stejně jako na arcibiskupských a lichtenštejnských 

panstvích se tak pivem posilovala katolická víra v Čechách. 

Tabulka číslo XXVI: Peněţní příjem z pivovaru ve Štiříně (1737 – 1748)
576

 

Příjem 
pivo vystavené 

hostincům 

pivo pro dvůr v 

Praze 

zvláštní výstav pro 

jednotlivce 

proplacená daň za 

přívarek 
celkem 

Rok zlatých krejcarů*peněz zlatých krejcarů*peněz zlatých krejcarů*peněz zlatých krejcarů*peněz zlatých krejcarů*peněz 

1737 1355 15 396 31 7*3 14 15 1796 37*3 

1739 1318 45 395 45 107 6 30 1828 

1741 1486 15 380 15 74 43 3 3 15 1944 58*3 

1742 1434 52*3 103 30 589 30* 0 30 2128 22 3 

1743 1486 45 363 45 13 0 30 1864 

1744 1312 15 217 174 33 0 30 1704 18 

1745 1523 37*3 311 15 43 45 2 1880 37*3 

1746 1313 15 321 30 103 45 0 30 1739 

1747 1155 45 410 21 45 5 1592 30 

1748 1288 306 30 45 7 30 1636 45* 

(*) 1742 – 446 za pivo prodané markytánům, 1748 – připočteny 4 zl. 30 kr. za nápravu chyby ve výdeji piva 

  

Nejvyšší peněţní příjem mezi 72 – 81 procenty pivovarského důchodu 

plynul z piva prodaného hostincům. Jen v roce 1742 díky prodeji markytánům klesl 
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na 67,42 procenta. Druhým nejvyšším zdrojem financí bylo pivo dodávané 

do Prahy. Z něj plynulo mezi 16 – 22 procenty zlatých. Kvůli okupaci Prahy 

a operacím v jejím okolí v letech 1742 a 1744 výrazněji propadl 

na 4,86 a 12,73 procent. Ostatní příjmy byly jen zanedbatelné a navýšily je hlavně 

nákupy markytánů v letech 1742 a 1744. Celkový peněţní příjem klesal 

v posledních třech letech konfliktu díky vyčerpání poddaných i vrchností dlouhou 

válkou a vysokými daňovými odvody na její placení. 

Tabulka číslo XXVII: 

Peněţní vydání a výnos pivovarské výroby na statku Štiřín (1737 – 1748)
577

 

Rubrika pivovarství výplaty 

Velková 

vydání 

Podíl na 

příjmu z 

pivovaru 

Výnos 
Rok 

nápojová 

daň 

mimořádná 

nápojová 

daň 

sladovnický 

ječmen 
chmel 

smůla na 

sudy 

různé 

výdaje 

sládek a 

bednář 

Měna zl. kr. p. zl. kr.*p. zl. kr.*p. zl. kr.*p. zl. kr.*p. zl. kr.*p. zl. kr.*p. zl. kr.*p % zl. kr.*p 

1737 195 25 184 1*3 ¼ 331 16*0 ¾ 6 50 9 11*4 ½ 6 10 31 763 54*2 ½ 42,52 1032 43*0 ½ 

1739 212 5 109 27*3 382 51*2 23 12*3 10 30 - 31 769 6*2 42,07 1058 53*4 

1741 192 30 - 153 6*5 ¾ 8 25 10 25*3 0 18 31 395 45*2 ¾ 20,35 1549 13*0 ¼ 

1742 174 10 - 178 36*3 - 16 42 0 24 31 400 52*3 18,83 1727 30 

1743 174 10 (168 5*2¾)* 331 41*1 ½ - 15 47*1 ½ 0 24 31 721 7*5 ¾ 38,69 1142 52*0 ¼ 

1744 128 20 - 1109 0*2 ¼ - 11 8 0 28 31 1279 56*2 ¼ 75,10 424 21*3 ¾ 

1745 246 40 - 46 12 - 18 - 31 341 52 18,18 1538 45*3 

1746 165 (87 38*2)* 632 15*3 - 5 12 8 31 969 5*5 53,43 809 54*1 

1747 138 45 (116 58*0 ¾ ) 391 9 4 ½ - 4 0 32 31 682 24*5 ¼ 42,85 910 5*0 ¾ 

1748 166 27*3 (195 45*1)* 351 55 4 ½ - 21 24 0 18 31 766 50*2 ½ 46,85 869 54*3 ½ 

(*) V závorce uvedeny vydání na náhrady za majetkovou daň ze z berního účtu počítané dle počtu uvařených sudů s kalkulací 
pro panství a města: 1743 – 46 kr. a 23 kr., 1746 – 24 kr. a 12 kr., 1747 – 32 kr. 16 kr., 1748 Bier Surogatum 

 

 Celkový peněţní výnos z pivovaru byl mnohem niţší díky vysokým 

vydáním.
578

 Plat sládkovi ve výši 20 zlatých a bednáři náleţejících 11 zlatých ročně 

tvořily jen zanedbatelnou část obdobně jako krejcarové poloţky za nákup 

přehazovacích lopat (Wurfschaufel) dvakráte zvýšené drobnými opravami 

kamenných a dřevěných štoků v různých vydáních. Ani nákupy smůly a pořizování 

chmele v letech 1737, 1739 a 1741 nesniţovaly příjmy nijak zásadně. Sklizeň 

z vlastní chmelnice byla naopak dostačující po většinu sledované doby.
579

 

 Nejproměnlivější rubriku představovala vydání za nákup ječmene, 

která nejvíce sniţovala výnos z pivovaru. Popluţní dvory v Čeněticích, 

Dolních Březkách Kostelci u Kříţku, Štiříně a Všedobrovicích nebyly schopné 

pokrýt jeho spotřebu. Co do mnoţství jimi uţitého osevu připadlo nejvíce na ţito 

                                                 
577

 SOA Praha, Vs Kamenice – Velké Popovice, inv.-č. 941 – 950, karton č. 256, Hlavní účet příjmu 

a vydání peněz a piva, 1737 – 1748, německy. 
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 Viz Tabulka číslo XXVII. 
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 Viz příslušná rubrika Tabulky číslo XXX. 
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(37 – 43 procent) a oves (34 – 43 procent). Ječmene se vysévalo jen mezi 10 – 16 

procenty a pšenice ještě méně (5 – 11 procent).
580

 

 Výnos ječmene dle dochovaných obilních účtů z válečných let 1741 – 1748 

vykazuje velkou proměnlivost (Tabulka číslo XXVIII). V letech, kdy přímé válečné 

události nezasahovaly zdejší region, bylo dosahováno vynikajících výnosů blíţících 

se pětinásobku vysetého zrna a v roce 1747 dokonce 5,5 korce na jeden vysetý. 

Výjimku tvořil jen rok 1746, kdy nebyl ze sklizně vytěţen ani dvojnásobek zrna. 

Propady výnosu let 1742 a 1744 se dají připočíst probíhajícím vojenským operacím 

narušujícím zemědělskou výrobu. 

Tabulka číslo XXVIII: 

Výnos předního ječmene na statku Štiřín (1741 – 1748)
581

 

Rok Vyseto Výnos v zrnu Výnos na vysetý korec 

Míra korců korců korců 

1741 106 13/16 529 21/64 4,96 

1742 107 196 35/64 1,84 

1743 78 3/4 365 3/8 4,64 

1744 77 1/4 181 3/4 2,35 

1745 106 1/4 474 4,46 

1746 96 13/16 219 43/64 2,27 

1747 77 423 3/64 5,49 

1748 89 - - 

 

 Válka zvedla i ceny ječmene na místních trzích, na kterých jej prodávali 

poddaní a kde jej štiřínský statek dokupoval. Průměrnou výši platby za korec 

zvedaly i nutná doplňování chybějících zásob během roku v době vysokých cen. 

Tyto ztráty byly leckdy způsobeny naturálními odvody vojskům. Nejvíce za korec 

bylo průměrně zaplaceno v roce 1746. V ostatních válečných letech neklesala cena 

pod dva zlaté. 

 V méně úrodných letech 1737 a 1739 bylo dokoupeno 145 a 207 3/4 korce 

a ve velmi úspěšném roce 1741 jiţ jen 81 korců 2 7/8 věrtele. Jen nepatrně větší 

nákup ječmene následujícího roku byl vykoupen uţíváním pšeničného sladu 

ve várkách. Od roku 1743 ale nakoupené mnoţství opět rostlo a v době pruského 

vpádu roku 1744 dosáhlo 555 korců ječmene v ceně 1109 zlatých. Následujícího 

roku se dokupovalo jen velmi málo, ale poté zase objem nakoupeného ječmene rostl 

(Tabulka číslo XXIX). 
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 Tabulka číslo XXIX: 

Nákup sladovnického ječmene pro pivovar ve Štiříně (1737 – 1748)
582

 

Rok Nakoupené mnoţství Cena 
Průměrná  

cena za korec 

Míra/měna korce věrtele čtvrtce zlatých krejcarů*peněz zl. 

1737 145 0 0 331 16*0 ¾ 2,28 

1739 207 3 0 1/4 382 51*2 1,84 

1741 81 2 3 1/2 153 6*5¾ 1,87 

1742 83 1 2 178 36*3 2,14 

1743 126 3 3 1/2 331 41*1 ½ 2,61 

1744 555 0 0 1/2 1109 0*2 ¼ 2,00 

1745 22 0 0 46 12 2,10 

1746 162 3 1 1/2 632 15*3 3,88 

1747 190 1 0 391 9 4 ½ 2,06 

1748 201 1 0 351 55 4 ½ 1,75 

 

Vydání za sladovnický ječmen tak poznamenala výnos z pivovaru nejvíce 

v letech 1744, kdy dosáhla 65 procent výše pivovarského příjmu, a v roce 1746 

s více neţ 36 procenty. Ovlivněna byla i cena piva v následných letech 1743 a 1747 

(Graf číslo IX). Nejméně pak činily útraty za ječmen v letech 1741 – 1742 (kolem 

8 procent) a v roce 1745 (2,5 procenta). Ve zbylých letech se pak pohybovaly mezi 

18 – 24,5 procenty.  

 

 Podle dostupnosti surovin a jejich ceny bylo měněno i mnoţství sladu 

a chmele ve várkách, které po započítání sládkovy baby dosahovaly 11 sudů 

3 věder. V roce 1737 se sypalo 20 korců ječného sladu na várku a v létě pak bylo 

uvařeno 6 o sud menších s 19 korci sladu. Poté se vrátil pivovar k původním 
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Graf číslo IX: Vývoj ceny sudu štiřínského piva pro hostince 

na panství a pro Prahu ve zlatých (1737 - 1748)

Hostince Praha
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várkám a dávkování. V roce 1741 bylo v prosinci, nejspíše kvůli přítomnosti 

bavorsko-francouzských vojsk, sníţeno mnoţství ve várce svařeného sladu 

z 20 na 17 korců a z 8 1/2 libry chmele se od října přešlo jen k 8 librám. Stejné 

dávkování se uţívalo aţ do prosince následujícího roku, kdy se začalo ve várce 

kombinovat 5 korců pšeničného sladu a 10 korců ječného sladu. V srpnu 1743 se 

přistoupilo k 17 korcům ječného sladu a od října si mohl statek dovolit vydávat jiţ 

opět 21 korců sladu. Toto mnoţství bylo dočasně sníţeno o korec aţ v první 

polovině roku 1745. Špatný výnos ječmene v roce 1746 se projevil aţ v prosinci, 

kdy se opět začaly kombinovat 2 korce pšeničného a 17 korců ječného sladu. 

Od června tohoto roku se uţívalo také o 2 libry větší mnoţství chmele. Další změna 

ve prospěch ječného sladu nastala v červnu 1747, kdy se uţívalo 19 korců ječného 

a 1 korec pšeničného sladu a pak jiţ se nadále aţ do konce roku 1748 sypalo jen 

21 korců ječného sladu.
583

 

 Pšenice se uţívalo k výrobě sladu jen v dobách z hlediska dostatku ječmene 

a zásob sladu kritických, kdy kvůli vysoké ceně ječmene se jej opravdu nevyplácelo 

dokupovat. Jeden korec pšeničného sladu navíc nahrazoval dva korce ječného. 

Zesladování 60 korců pšenice v letech 1742 – 1743 ušetřilo nejméně 250 zlatých 

na vydáních za ječmen. Akutnost tohoto kroku se projevila v průběhu sladovnické 

sezony 1742/1743 a jiţ od počátku se s jejím sladováním počítalo v sezoně 

1746/1747 (Tabulka číslo XXX). 

Tabulka číslo XXX: Výroba sladu  

sladovnou ve Štiříně a příjem chmele pro pivovar (1741 – 1748)
584

 

 Slad Chmel 

Zásoba Měsíc 1 2 3 4 5 10 11 12 celkem celkemP zásoba sklizeň celkem 

korců Rok korců korců korců korců korců korců korců korců korců korců liber liber liber 

169 29/32 1741 24 72 68 24 48 0 160 396 0 172 180 382 1/2*  

130 14/30 1742 20 0 40 135 0 85 38 30P 318 30 210 1/2  92 302 1/2  

87 11/32+25P 1743 0 0 40+30P 20 34 59 1/2 89 63 305 1/2 30 144 1/2  215 359 1/2  

118 11/16 1744 0 0 72 72 96 60 96 48 444 0 227 1/2  90 317 1/2  

138 11/16 1745 0 0 72 72 56 1/4 45 1/2 171 73 489 3/4 0 177 1/2  215 392 1/2  

136 7/16 1746 42 0 69 48 0 136+15P 48 0 343 15 244 1/2  30 274 1/2 

112 3/16+13P 1747 0 0 0 48 47 84 84 105 368 0 132 1/2  200 332 1/2  

191 3/16 1748 0 0 0 84 63 84 1/2 72 96 399 1/2 0 202 1/2  263 465 1/2  

(P) – pšeničný slad; (*) – včetně nakoupených 50 1/2 libry chmele  
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Obr. 11: Kvitance za zaplacenou náhradu 

majetkové daně pro statek Štiřín z roku 1743 
(SOA Praha) 

Odvod řádné nápojové daně 

ve výši 1 zlatého ze sudu po započtení 

sráţky šestého dílu dosahoval obdobně 

jako u kosteleckého pivovaru 

nejčastěji jen 7,5 – 11,5 procent výše 

pivovarského peněţního příjmu. Vedle 

ní byla však téměř kaţdý rok, vyjma 

doby obsazení země cizími vojsky 

v letech 1741 – 1742 a 1744, 

vypisována mimořádná nápojová daň 

nebo náhrada za majetkovou daň, 

která se vypočítávala podle výroby 

piva. V případě výkupu majetkové 

daně byl kaţdý sud zatíţen určitou 

sumou krejcarů stanovovanou podle 

schválení na kaţdý rok. Zdanění tak 

v těchto letech narůstalo téměř dvojnásobně. Nejvíce se platilo ze sudu 46 krejcarů 

v roce 1743, v roce 1745 se daň rozvrhla podle osedlosti a pak v následujících dvou 

letech vydala 24 a 32 krejcarů na sud (viz poznámka u Tabulky číslo XXVII). 

 Celkem bylo dosaţeno nejlepších výnosů z pivovaru překračujících 

1500 zlatých v letech 1741 – 1742 a 1745. Nejhůře propadly na úkor pruského 

vpádu roku 1744 s pouhými 424 zlatými zisku. V hospodářství statku měl 

ale pivovar po celou dobu dominantní postavení a mezi 35 – 47 procenty utrţených 

zlatých přicházelo právě z něj. Od roku 1744 ale jeho podíl na peněţním příjmu 

slábl kvůli klesajícímu výstavu a pohyboval se pod 40 procenty.
585

 

 Na počátku padesátých let koupil štiřínský statek hrabě Leopold Antonín 

Salm-Reiferscheid, jehoţ potomci jej drţeli aţ do roku 1822. V červnu 1756 přiznal 

výrobu pivovaru 200 sudů ročně. Výnos pivovaru v panském vyrovnání mu byl 

ale nakonec počítán dle 221 2/3 sudu piva.
586
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3. 4. Pivo osvícenské (1757 – 1789) 

 

Období let 1757 – 1789 je na informace o jiných neţ lichtenštejnských 

pivovarech skoupé. Podle soupisu průměrné roční výroby piva v Kouřimském kraji 

za léta 1776 – 1785
587

 výkonnost všech podniků doznala ve srovnání 

s vrchnostenskými přiznáními roku 1749 a reparticí v panském vyrovnání značných 

změn (Tabulka číslo XXXI). Celkově pivovarská výroba výrazně poklesla, zvláště 

za předpokladu, ţe soupis desetileté výroby je uveden ve vídeňských čtyřvěderních 

sudech, které byly asi o 8 setin menší neţ původní české.
588

 Na druhou stranu, 

sníţení nastalo hlavně u větších pivovarů, které byly v kalkulaci roku 1756 výrazně 

nadhodnoceny, a jejich reálné výsledky přiznané roku 1756 se blíţily průměrům 

uváděným o 30 let později. Jedná se hlavně o pivovary ve Škvorci a Uhříněvsi, 

které v první polovině padesátých let přiznávaly výrobu 780 7/8 a 1096 českých 

sudů
589

 a propad v desetiletém soupisu k 657 1/2 a 1051 1/4 vídeňskému sudu piva 

ročně není tak dramatický. 

V případě pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, jehoţ přiznání výroby 

3100 sudů vrchnostenští úředníci neupravili
590

 a v panském vyrovnání mu bylo 

napočítáno dalších 283 1/3 sudu, je pokles na 1736 vídeňských sudů obrovský. 

Objevují se zde ale hned dvě zmírňující skutečnosti. Zaprvé, v letech 1751 – 1754, 

ve stejném období jako oba jmenované lichtenštejnské pivovary, vykazovali 

v Kostelci průměrně jen 2364 1/8 uvařeného sudu. Za druhé, coţ je ale mnohem 

váţnější, podle pivních účtů panství, které se pro léta 1776 – 1785 dochovaly, vařil 

pivovar průměrně 2134 2/5 vídeňského sudu piva ročně,
591

 coţ je přibliţně o pětinu 

více, neţ je uváděno v desetiletém soupisu. Sniţuje se tak značně spolehlivost dat 

v něm uvedených. Rozdíl více neţ 398 sudů mezi vlastním účetnictvím velkostatku 

a soupisem dochovaným v archivu českého gubernia, při nedostatku informací 

                                                                                                                                         
katastr český : Svazek 3, Dominikál. Praha : Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 268 – 

269. 
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České akademie věd a umění, 1923, s. 466 – 467. 
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o způsobu a účelu jeho sestavení, není moţné vysvětlit. Bilance uhříněveského 

pivovaru pro léta 1783 – 1788, kdy se jeho výroba pohybovala mezi 1000 – 1100 

vídeňskými sudy ročně ale hodnotě v soupisu přibliţně odpovídá.
592

 

Tabulka číslo XXXI: Srovnání přiznávané a rozvrţené výroby  

pivovarů z let 1749 a 1756 se soupisem výroby z roku 1786
593

 

Období 
přiznání 

1749 

repartice 

1756 

soupis  

1776 – 1785 

Panství 
roční 

průměr 

kalkulace 

1756 

roční průměr  

ve vídeňských sudech 

1 Dobřejovice 845 899 568 1/4 

2 Dolní Břeţany (*) 1800 2095 1217 1/2 

3 Kostelec n. Č. l. 3100 3383 1/3 1736 

4 Lojovice 160 117 74 1/4 

5 Modletice 461 234 69 1/2 

6 Petrovice 87 2/3 87 62 1/4 

7 Průhonice 172 388 495 1/4 

8 Pyšely 289 3/4 376 5/6 346 3/4 

9 Stránčice 70 78 1/6 124 1/2 

10 Škvorec 935 1050 657 1/2 

11 Štiřín 198 221 2/3 334 3/4 

12 Uhříněves 1776 1/4 1866 2/3 1051 1/4 

13 Velké Popovice 228 126 296 

 

Pokles výroby lichtenštejnských pivovarů, i kdyţ nakonec není oproti 

padesátým letům tak dramatický, je přesto patrný. O to horší se pak jeví, vezme-li 

se v úvahu, ţe mezi lety 1751 – 1754 vykazovalo české pivovarnictví depresi.
594

 

Mnohem hůře ale dopadly arcibiskupské pivovary na panství Dolní Břeţany 

a od roku 1763 přikoupených Dobřejovicích přejmenovaných při té příleţitosti 

na panství Mandersheid dle jména tehdejšího praţského arcibiskupa.  

V padesátých letech dodávaly oba pivovary značnou část produkce 

do Prahy. Za poklesy jejich výroby z 1800 a 2095 českých sudů na 1217 1/2 

vídeňského sudu u Břeţan a z 845 a 899 českých sudů na 568 1/4 vídeňského sudu u 

Dobřejovic stojí nejspíše právě omezení praţského odbytu. Především v případě 

Dolních Břeţan bylo rozsáhlé pivovarnictví závislé na dokupování surovin. Mohla 

jím váţně otřást sedmiletá válka (1756 – 1763) a agrární krize spojená s hladomory 

v letech 1770 – 1772. V obou obdobích došlo aţ k trojnásobnému nárůstu cen 
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ječmene.
595

 Při poklesu poptávky a nejspíše i kvality piva mohly přijít oba pivovary 

o své místo na praţském trhu. 

Stejný problém postihl jiţ dříve pivovary v Lojovicích a Modleticích, 

kterým mimo jiné zlomily vaz i vysoké daně. V letech 1776 – 1785 vystavovaly 

pivo jen pro své hostince a vrchnost. Dle desetiletého soupisu se vařilo ročně 74 1/4 

sudu v Lojovicích a 69 1/2 sudu piva v Modleticích. Oba statky také změnily 

majitele. Asi v šedesátých letech Modletice získal od Františka Lva z Erlsfeldu rytíř 

Leopold František Fels Hartenstein. Pro jeho dluhy ale skončily ve veřejné draţbě, 

kde je roku 1784 koupil praţský měšťan a nákladník piv Janoušek. I přes časté 

změny drţitelů z řad šlechty, měšťanů i svobodných lidí
596

 zůstal modletický 

pivovar funkční aţ do roku 1906.
597

 Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 

19. století v něm byly vykonávány várky po 10 sudech.
598

  

 Lojovický statek prodal v roce 1779 František Lev z Erlsfeldu berounskému 

hejtmanu Maxmiliánu z Ehrenbergu. Během 55 let se na něm vystřídalo několik 

majitelů. Roku 1834 koupil Lojovice hrabě Ervín Nostic-Rieneck, který nechal 

pivovar zrušit. Jeho odbytiště převedl pod pivovar ve Štiříně, který získal koupí 

panství o tři roky dříve. V době svého zrušení vařil lojovický pivovar ve várkách 

o 8 sudech.
599

 

Poslední z provozů, který v letech 1776 – 1785 výrazněji oslabil, 

byl pivovárek v Petrovicích, který vařil jen pro dvě hospody a vrchnost. Pokles 

z 87 českých na 64 1/4 vídeňského sudu piva tak nic jiného neţ menší úspěšnost 

odbytu neznamená. 

Mírně ochabl i výstav pivovaru v Pyšelech, který byl stále v drţení rodu 

Bissingenů. Zmenšení výroby z 376 5/6 českého na 346 3/4 vídeňského sudu se dá ale 
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povaţovat za úspěch korunovaný roku 1780 přestavbou zdejší tvrze na zámek, 

kterou nařídil dědic rodu Antonín Moračický z Paběnic.
600

 

Zbývající čtyři pivovary jiţ vykazují obrovské nárůsty produktivity. 

Vzestupný trend výroby ze 172 českých sudů přiznaných v roce 

1749 na 388 v panském vyrovnání si udrţel pivovar v Průhonicích vařící v letech 

1776 – 1785 vynikajících 495 1/4 vídeňského sudu piva ročně. 

Více neţ dvojnásobně narostla produkce pivovaru ve Velkých Popovicích, 

která v přiznání roku 1756 činila 120 českých sudů.
601

 Za sedmileté války měl být 

pivovar údajně zničen.
602

 Jestli tomu je pravda, byl ještě za doby drţení statku 

benediktýny od svatého Mikuláše na Starém Městě obnoven do plné síly 

a v desetiletí před zrušením kláštera vařil ročně 296 vídeňských sudů piva. 

Reformami Josefa II. byl klášter dne 12. listopadu 1785 zrušen a jeho majetky 

převedeny do náboţenského fondu v drţení státu. Statky Velké Popovice 

a Kříţkový Újezdec roku 1788 v draţbě koupil za 51 tisíc rýnských zlatých Fridrich 

ze Schmiedburgu. Ten roku 1804 zboţí prodal za 290 tisíc zlatých vídeňského čísla 

Marii Anně Hartmannové, od jejíhoţ syna získal o 38 let později Popovice hrabě 

Ervín Nostic-Rieneck.
603

 Pivovar na 12 sudů stojící vedle vinopalny byl obdobně 

jako ten Lojovický zanedlouho zrušen.
604

 

Během 30 let posílil i pivovar ve Štiříně přiznávající v červnu 1756 výrobu 

200 sudů.
605

 Zdaněný pak byl v extraordinariu o 21 2/3 sudu výše. Nárůst přibliţně 

o třetinu na 334 3/4 vídeňského sudu svědčí o tom, ţe odbytu piva se za doby hrabat 

Salm-Reiferscheidů dařilo. Pivovar přečkal i zrušení propinačního práva a zanikl aţ 
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Obr. 12: Pohled na štiřínský zámek a pivovar 1840 (SOA Praha) 

roku 1876 na úkor nového pivovaru ve Velkých Popovicích, který je vlastně jeho 

nástupce a pocházel z něj i první velkopopovický sládek Přemysl Růţička.
606

 

Poslední z fungujících pivovarů stojící ve Stránčicích si také polepšil. 

V sedmdesátých letech drţeli statek hrabě a hraběnka Baltazar a Josefa Tausig-Edle 

z Hauenthalu. Na počátku osmdesátých let jej pak získal řád piaristů. I přes tuto 

změnu, nebo moţná i kvůli ní, pivovar vařil o třetinu více sudů a dosahoval v této 

době výroby 124 1/2 vídeňského sudu piva.
607

 V drţení piaristů fungoval aţ 

do svého konce ve 20. století. 

Jak se vyvíjelo pivovarnictví mezi lety 1757 – 1789 a s kterými událostmi se 

potýkalo, je moţné ukázat na panství Kostelec nad Černými lesy, pro které jsou 

dostupné zvláště písemnosti důchodního úřadu. Od roku 1772 do roku 1788 

se dochovala kompletní řada hlavních knih příjmu a vydání peněz s účty piva.
608
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V půlročním termínu od 1. července 1757 v Kostelci vystavili na prodej 

1541 sudů 3 vědra 25 1/2 pinty piva v ceně 15847 zlatých 41 krejcarů.
609

 Průměrná 

cena sudu činila přibliţně 10 zlatých 16 krejcarů. Nejvíce piva se prodalo v cenách 

po 10 zlatých 3 krejcarech a 11 zlatých 3 krejcarech. Drobnější prodeje proběhly téţ 

v cenových hladinách od 12 zlatých 3 krejcarů do 8 zlatých 3 krejcarů. Účetní 

soupis jiţ vykazuje větší míru podrobnosti neţ jeho předchůdci z první poloviny 

18. století. V příjmech figurovala dále částka 98 zlatých 43 1/8 krejcaru 

za pivovarské kvasnice, 85 zlatých 18 3/4 krejcaru za prodej mláta, 18 zlatých 

za odpady a náhrada na královskou daň ve výši 177 zlatých 18 1/3 krejcaru. 

Se sumou 16227 zlatých se pivovar podílel na celkovém příjmu panství více neţ 

28 procenty. 

V rubrice pivovarských vydání absentuje v minulosti obvyklá nápojová či 

pivní daň, která se přetavila do 5385 zlatých 2 krejcarů extraordinaria na daňovém 

účtu. Je zde však uvedeno vydání 72 zlatých 30 krejcarů na náhradu majetkové daně 

z pivovarnictví (Bier Surrogatum), kterou si státní pokladna s válkou na krku 

snaţila rychle přilepšit. Největší sumu 648 zlatých 18 1/6 krejcaru tvořilo vyčíslení 

nákladů na devatenáctý sud z vyčepovaného piva zdarma pro šenkýře. Následovalo 

139 zlatých 32 1/2 krejcaru za smůlu na sudy a 101 zlatých 16 krejcarů na výplaty 

sládkovi, bednáři s tovaryši, hlídači chmelnice a pivním drábům. Včetně 6 zlatých 

na mlýnský kámen a 16 zlatých 30 krejcarů různých útrat činily peněţní výdaje 

pivovarské rubriky 984 zlatých 6 2/3 krejcaru.  

Mimo pivovarská vydání byla ale další zajímavá poloţka. Dle nařízení 

kněţny Marie Terezie Savojské z 15. listopadu 1749 mělo být na Kostelci 

usazenému ţidu Marku Katzovi vypláceno 5 věder piva z kaţdé várky jako splátka 

dluhu, který u něj udělala. Za tento půl rok bylo provedeno 39 várek a hodnota 

tohoto piva smazala 438 zlatých 45 krejcarů z dluţné částky. Mimo pivovarskou 

rubriku byla i zvláštní odměna 36 zlatých dvornímu bednáři (Hofbinder) Josefu 

Pokornému za vyhotovení 90 pivních sudů. 

Peněţní vydání pivovarské výroby byla nízká díky rozsáhlému obilnímu 

hospodářství panství, které se jiţ delší dobu dělilo do dvou odboček. V padesátých 

letech byly v Kostelci a Bylanech. Produkce popluţních dvorů stíhala s velkými 

přebytky pokrývat nároky výroby sladu (Tabulka číslo XXXII). 
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 Tabulka číslo XXXII: Obilní rozpočet sladování a bilance  

chmele a ječmene na panství Kostelec nad Černými lesy (1755 – 1770)
610

 

Sezona Sladování 
Spotřeba 

chmele 
Várek 

Sypání na várku Bilance po všech vydáních  

slad ječmen chmel* ječmen chmel 

Česká míra korců korců počet korců korců korců korců korců 

1755/1756 3753 3/4 - 55 - 60 3/4 - + 5128 3/4 - 

1756/1757 3958 1/2 - 58 - 68 1/4 - + 3266 3/8 - 

1758/1759 4560 - - - - - - 251 13/16 - 

1760/1761 5106 474 79 73 1/4 64 5/8 6 +1873 1/16 -132 13/16 

1762/1763 5041 3/8 468 78 76 64 5/8 6 +1723 3/8 -93 5/8 

1763/1764 4524 1/4 385 70 76 3/4 64 5/8 5 – 6 +4402 7/16 -85 5/8 

1764/1765 4007 1/4 341 62 76 1/4 64 5/16 5 – 6 +6314 5/16 -100 13/16 

Vídeňská míra měřic měřic počet měřic měřic měřic měřic měřic 

1765/1766 4915 13/16 481 1/4 50 116 3/4 98 5/16 8 3/4 – 10 1/2 +4035 5/16 -238 1/2 

1766/1767 4916 3/4 481 1/4 50 116 3/4 98 5/16 8 3/4 – 10 1/2 +8299 +64 15/16 

1767/1768 4915 3/4 481 1/4 50 - 98 5/16 8 3/4 – 12 1/2 +5526 5/8 -321 1/8 

1768/1769 5750 486 1/2 50 115 - 8 3/4 – 10 1/2 +4018 7/16 -253 3/16 

1769/1770 5750 486 1/2 50 115 - 8 3/4 – 10 1/2 +9275 7/8 -417 9/16 

1770/1771 4140 256 1/2 36 115 - 8 3/4 – 10 1/2 +1980 5/16 +49 1/8 

(*) chmel – první číslo uvádí dávkování v zimních a druhé v letních várkách 

 

V plánech sladovnických sezon se v době sedmileté války projevil prudký 

nárůst sladování a počtů plánovaných várek. Nastal na přelomu padesátých 

a šedesátých, kdy se boje neodehrávaly přímo v Čechách. Naopak jediný doloţený 

propad a deficit ječmene následoval po ničivém taţení ustupujících pruských vojsk 

severovýchodními Čechami po neúspěšném obléhání pevnosti u Olomouce v létě 

1758. Následky vpádu Prusů o rok dříve v dubnu 1757, obléhání Prahy a boje 

v jejím okolí korunované rakouským vítězstvím 18. června u Kolína není moţné 

obilním rozpočtem doloţit. Na vítězného maršála Dauna se ale dle prodeje piva 

v druhé polovině roku 1757 připíjelo vydatně.
611

 

 Na počátku šedesátých let zapůsobila na objem sladování a plánovaný počet 

várek válečná konjunktura. Není známo, jestli byl rozvrţený plán várek uskutečněn 

a jaká byla struktura odbytu. Vyšší produkci ale nahrávalo i zdanění 

v extraordinariu, které nebylo závislé na velikosti aktuální výroby. Jediný hendikep 

výroby spočíval v trvalém nedostatku chmele, který trápil kostelecké panství celá 

šedesátá léta. V rozpočtech se ale počítalo se stabilním sypáním 5 korců nebo 8 3/4 

měřice v zimě a 6 korců nebo 10 1/2 měřice v létě. V sypání sladu na várku 

i předpokládaném nadrostu při sladování ječmene byly uváděné hodnoty stabilní. 
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 Roku 1763 skončila sedmiletá válka v Evropě. Započalo však splácení 

dluhů, které po sobě zanechala ve státní pokladně. Uvalením nových daní je museli 

zaplatit také čeští poddaní a jejich vrchnosti. Druhá polovina šedesátých let 

vykazuje střídmější, ale vyrovnané plánování počtu várek. Roku 1765 se 

vyčepovalo pivo pouze za 11020 zlatých 30 krejcarů. S nepatrnými vedlejšími 

příjmy 112 zlatých 37 krejcarů dosahovalo pivovarnictví jen 17,2 procent utrţených 

peněz z celého panství. Ve vydáních vedle extraordinaria dominovala opět 

nápojová daň ve výši 1733 zlatých 17 2/3 krejcaru. Výplaty nebyly rozepsány 

a jediné uvedené výdaje pivovarnictví byly 41 zlatých 36 krejcarů za nakoupené 

sudy a 31 zlatých 45 krejcarů různých provozních útrat.
612

 

 V šestiletém zhodnocení výnosnosti panství za léta 1766 – 1771 pivovar 

vystavoval ročně jen 1660 sudů po 10 zlatých a přivařoval 132 sudů s proplácením 

nákladů 2 zlatých na královské daně. Za kvasnice platil sládek z várky 2 zlaté 3 3/4 

krejcaru. Podle 43 uváděných várek ročně to činilo 108 zlatých 45 1/4 krejcaru. 

Oproti roku 1765 narostl podíl pivovarnictví na příjmech z panství jen 

o 1,63 procent. Výnosnost opět sníţila nápojová daň 1926 zlatých 1 1/4 krejcaru. 

Devatenáctý sud z vyčepovaného piva zdarma byl počítán z 1592 sudů, činil tedy 

83 sudů 3 vědra. Šenkýři za něj museli uhradit jen nápojovou daň a po jejím 

odpočtu činil náklad na toto pivo 586 zlatých 15 krejcarů. Z dalších vydání přišlo 

28 zlatých 40 krejcarů na mletí sladu (Malzschrotter Lohn) a přes 60 zlatých 

na bednářskou smůlu pro celé panství. Krytí deficitu chmele vydalo ročně 

na 256 zlatých 51 krejcarů.
613

 

 V obilním rozpočtu po sklizni roku 1770 se plně projevila neúroda sníţením 

objemu sladovaného zrna a niţším předpokládaným přebytkem ječmene. Plánovalo 

se jen 36 várek s nezměněným sypáním.
614

 Dlouhá tuhá zima a extrémně suchý 

počátek léta završený dešti způsobily katastrofální neúrodu a vzrůst cen ječmene. 

Zavládla chudoba a hlad vrcholící v létě 1771. V únoru 1772 zemřela dlouholetá 

drţitelka panství Kostelec, Škvorec a Uhříněves Marie Terezie Savojská. 

Generálním dědicem se stal František Josef Jan Adam Lichtenštejna. 
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 Neutěšené poměry panovaly mezi poddanými i nadále a v létě 1775 došlo 

k selským bouřím kvůli hladu, chudobě a vyţadování vysokých robot. Kníţe zemřel 

dne 18. srpna 1781. Statky podědil Alois I. Josef Lichtenštejn.
615

 

Krizí a chudobou byl poznamenán i odbyt pivovaru (Graf číslo X, Tabulka 

číslo XXXIII).
616

 Od roku 1772 výstav mírně stoupal z téměř 1790 sudů. Za dvě léta 

překonal 2000 sudů a vrcholu dosáhl v roce před zvýšením nápojové daně 

na 3 zlaté, kdy bylo vystaveno přes 2263 sudů. Po další dvě léta odbyt mírně klesal, 

aby roku 1778 vyskočil nad 2500 sudů. Tuto hranici překonal znovu aţ na počátku 

devadesátých let. Směrem k osmdesátým letům byl opět na sestupu a v této dekádě 

kolísal mezi 2000 – 2200 sudů, vyjma let 1785 – 1786, kdy opět mírně klesl 

pod dvou tisícovou hranici. 

 

Nejvíce piva se opět odbylo v hostincích a výčepech na panství. V roce 1772 

jich šenkovalo jen 58, na podzim následujícího roku obnovilo výčep dalších šest 

odběratelů. Jejich počet poté kolísal nejčastěji mezi 64 – 66, někteří z nich ale 

při čepu seděli jen v určitých obdobích roku. Přesný přehled výstavu dle míst 

na panství je zachycen v Přílohách číslo II a III. 

Nejvíce piva se čepovalo v pěti městečkách: v Kostelci nad Černými lesy, 

Plaňanech, Poříčanech, Vrbčanech a Stříbrné Skalici. V prvních čtyřech bylo 
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několik výčepů. V Kostelci se počet rok od roku měnil od 5 do 8 domů. 

Mezi velkými odběrateli byly téţ hostince při cestách a silnicích či větších 

popluţních dvorech. Za mnohé je moţno uvést hostince spadající místně pod vsi 

Buda, Bylany, Hořany, Chrášťtany, Klučov, Konojedy, Kozojedy, Kšely, Lstiboř, 

Nučice, Přistoupim, Stolmíř, Třebovle, Vyţlovka a Ţďánice. 

Pivo kupovali také jednotlivci na panství. Jeho objem většinou nepřesahoval 

100 sudů. Byli mezi nimi úředníci a slouţící na panství, kteří byli vedeni ve zvláštní 

skupince příjmů za překročení stanoveného deputátu. Za pivo platila téţ milice 

usazená v Kostelci, zvláště v době neklidu let 1775 – 1779, kdy spotřebovávala 

mezi 25 – 70 sudy ročně. 

Tabulka číslo XXXIII: Výroba piva a struktura výstavu pivovaru na panství 

Kostelec nad Černými lesy (1772 – 1788)
617

 

Rok 
Uvařeno 

Výstav 

prodej 
přívarky 

naturální 
celkem 

várek* piva hostince zvláštní deputáty dávky 

Sudy/vědra n s v s v s v s v s v s v s v 

1772 36 1790 3 1307 2 42 2 123 3 1/2 257 3 1/2 58 0 1/2 1789 3 1/10 

1773 38 1940 1 1/2 1409 2 66 1 3/4 187 0 257 3 1/2 17 2 7/20 1938 1 3/5 

1774 41 2093 2 1/4 1536 1 61 1 1/4 168 2 263 3 13/40 24 1 1/10 2054 0 27/40 

1775 44 2246 3 1648 1 1/2 161 1 17/40 161 1 1/2 263 2 1/2 28 2 29/40 2263 1 13/20 

1776 42 2145 0 1620 3 126 2 1/4 127 3 1/2 256 2 22 1 1/10 2153 3 17/20 

1777 39 1991 1 3/4 1425 2 1/2 124 0 9/20 129 3 256 1 19/20 24 2 3/5 1960 2 1/2 

1778 49 2502 0 1/4 1981 3 1/2 108 0 39/40 122 0 256 2 36 3 3/5 2505 2 3/40 

1779 44 2246 3 1774 3 1/2 83 3 128 2 1/2 263 0 19 1 3/5 2269 2 3/5 

1780 42 2144 2 1/2 1625 3 1/2 83 2 1/2 137 1 263 2 41 0 3/5 2151 1 17/20 

1781 40 2042 2 1532 2 55 3 1/4 137 1 263 2 17/20 25 1 17/20 2014 2 19/20 

1782 40 2042 2 1588 0 53 2 3/4 137 1 1/2 271 0 27 0 7/20 2071 0 3/5 

1783 43 2195 2 3/4 1688 2 58 1 1/2 123 0 268 0 37 2 1/10 2175 1 3/5 

1784 40 2042 2 1542 2 1/2 102 3 2/5 112 3 1/2 269 0 28 0 7/20 2055 1 3/4 

1785 39 1991 1 3/4 1510 1 57 3 17/40 114 0 1/4 272 3 1/2 29 0 3/5 1984 1 1/5 

1786 38 1940 1 1/2 1519 3 1/2 45 2 109 2 1/2 275 2 35 0 3/5 1995 2 3/5 

1787 44 2246 3 1820 0 1/2 20 3 1/2 79 2 1/2 273 2 32 2 3/4 2226 3 1/4 

1788 43 2195 2 3/4 1754 3 1/2 37 3 1/40 85 0 269 3 3/4 25 3 3/5 2173 1 7/8 

(*) Roku 1772 byl příjem piva z várky v pivním účtu 49 sudů 3 vědra, od roku 1773 stoupl na 51 sudů 1/4 vědra. Změnu 

způsobilo nařízení určující 1 sud dolívky na 20 sudů ve várce od počátku roku 1773.618 Plná várka činila tedy 53 sudů 3 vědra. 

 

Přívarky povolované farářům, úředníkům, šenkýřům a dalším významnějším 

lidem panství se pohybovaly v době niţší nápojové daně mezi 160 – 180 sudy 

ročně. Výjimkou byl rok 1772, kdy se stále projevoval dopad neúrody, nedostatek 

a vysoká cena obilí. Oprávněnci neměli ječmen a hotovost na splnění podmínek 
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přivařování piva. Zvýšení daně na tři zlaté ze sudu od 1. listopadu 1775 zatíţilo 

jejich kapsy a objem přívarku propadl o více neţ 30 sudů. V osmdesátých letech 

výrazně klesal aţ pod hranici 100 sudů.
619

 

 Deputáty úředníků, slouţících a farářů panství byly po celou dobu relativně 

stálé a směrem k osmdesátým letům mírně narůstaly. Pohybovaly se mezi 257 – 275 

sudy piva. Nejvíce, 91 sudů ročně, dostával formou pivovarské baby sládek 

a pivovarská chasa. Stálý deputát 52 sudů obdrţeli faráři, kostelecký 18 sudů, 

poříčanský a skalický po 10 sudech, krůtský 8 a přistoupimský 6 sudů piva.
620

 

Proměnlivější mnoţství od 88 do 95 1/2 sudu bylo vypláceno úředníkům panství 

podle jejich postavení. Na 16 sudů si přišel vrchní úředník, o třetinu méně připadlo 

rentmistrovi, 10 sudů kosteleckému purkrabímu, 9 sudů obilnímu úředníkovi, 

8 sudů fišmistrovi a o 20 mázů méně si vyslouţil purkrabí v Liblicích. Drobnější 

deputáty ostatních slouţících způsobovaly výkyvy v rubrice. Podle změn v jejich 

sloţení a odměňování objem deputátního piva rostl a klesal. 

 Samostatně byli uváděni myslivci, kteří dostávali kolem 26 sudů piva. 

V osmdesátých letech se jejich odměny zvýšily o 5 – 6 sudů a mimoto dostávali 

ještě četné přídavky k deputátům ve výši 6 – 7 sudů. 

 Obdobně jako myslivci si polepšili téţ pensionování úředníci. Vydání 

na jejich důchody postupně vzrostly z 3 3/4 sudu přibliţně čtyřnásobně. 

V naturálních dávkách a platech bylo přispíváno téţ kosteleckému špitálu 5 vědry 

24 mázy piva. Pár mázů si odnesli téţ řemeslníci. Další drobná vydání piva 

na vrchnostenský rozkaz a pohoštění uţ nedosahovala závratných hodnot. V roce 

smrti 60 let vládnoucí Marie Terezie Savojské dosáhl vrchnostenský konzum 

45 sudů 2 1/2 vědra. Od té doby ale upadla tato rubrika do bezvýznamnosti 

a nepřesahovala 10 sudů piva. 

 Příjmy z prodeje piva byly roku 1772 ovlivněny vývojem zemědělských cen. 

Stále ještě byly na vysoké úrovni způsobené předchozími neúrodami a hladem 

poddaných. Drahý byl i ječmen, který ale kostelecký velkostatek nakupovat 

nemusel. Naopak, jen tohoto roku ho bylo prodáno 4721 1/4 měřice v průměrné ceně 

blíţící se 4 zlatým za měřici. O rok později to bylo o téměř 300 měřic více, 
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průměrná cena byla ale jiţ o polovinu niţší. V Grafu číslo XI je zachycena její 

závislost na průměrné ceně piva. Sud se nejdříve prodával v průměru za 13 zlatých 

51 krejcarů,
621

 roku 1773 za 12 zlatých.
622

 Jiţ v závěru tohoto roku klesla cena sudu 

běţného piva na 10 zlatých 15 krejcarů. V této výši se drţela po většinu 

následujících let. Výchylky oproti průměru byly způsobovány prodeji jiných druhů 

piv, lehčích či kvalitnějších nebo s jinými obchodními podmínkami. 

 

Výjimkou byl rok 1775, kdy se od 1. dubna v praţských městech sníţila 

cena mázu piva na 3 1/2 krejcaru, coţ představuje trţbu 9 zlatých 20 krejcarů 

za jeden sud. To vyvolalo tlak na sníţení ceny piva na okolo leţících panstvích, 

jak referovali kostelečtí úředníci. Bylo jim schváleno její upravení.
623

 Dvě třetiny 

sudů proto byly vystaveny pouze po 8 zlatých 55 krejcarech. Jiţ v zimě se ale cena 

vrátila do původní výše. V ročním průměru činila 9 zlatých 6 krejcarů. Opačný 

vývoj nastal o čtyři léta později. Cena ječmene nepatrně vzrostla na přibliţně jeden 

a půl zlatého a pivo se prodávalo po 11 zlatých 35 krejcarech. 

Příjem z pivovaru (Tabulka číslo XXXIV) byl závislý na odbytu v hostincích 

panství, který ale oproti minulosti poklesl a stagnoval. V hospodářských instrukcích 

se častěji vyskytovaly body dotýkající se pivního drába a četnější kontroly hostinců 
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zda jsou dostatečně zásobeny pivem, nešidí jej a nenabízejí cizí nápoje.
624

 Od roku 

1782 do roku 1788 se na výplatním listu vedle pivního drába objevoval pivní 

pojezdný. 

Díky vysokým cenám měl pivovar i při niţším výstavu vysoké příjmy, které 

ale s jejich poklesem na běţnou úroveň klesaly. Nejhorších propadů dosáhly v roce 

1775 právě díky sníţení ceny piva a v roce 1777 kvůli poklesu prodeje, který nastal 

hlavně u hostinců. Příjmy tehdy zachraňoval zvýšený drobný výstav jednotlivcům. 

Přesto se pohybovaly pod 17 tisíci zlatých, nejníţe na 16371 zlatých roku 1777. 

Tabulka číslo XXXIV: Peněţní příjem z pivovaru, sladovny a chmelnic 

panství Kostelec nad Černými lesy (1772 – 1788)
625

 

Účet pivovarský obilní 

Celkem 
Příjem 

pivo 

prodané 

hostincům 

zvláštní 

prodej 

piva 

daň na 

 přívarek 

pronájem  

kvasnic 

sládek na 

sladovnickou 

daň 

náhrada 

daně 
celkem 

prodaný 

slad 

rok zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1772 18112 6 579 41 1/8 459 15 91 7 1/2 - 2 15 19244 24 5/8 228 19472 24 5/8 

1773 16956 22 1/2  783 45 374 96 11 1/4 36 15 6 45 18253 18 3/4 0 18253 18 3/4 

1774 15716 53 3/4 639 7 1/2 337 103 46 7/8 36 15 7 30 16840 33 1/8 71 32 1/2  16912 5 5/8 

1775 15389 0 5/8 1466 14 1/2 412 45 111 22 1/2 36 15 5 15 17420 52 5/8 97 30 17518 22 5/8 

1776 16540 1 1/4 1259 6 9/16 383 37 1/2 106 18 3/4 36 15 3 45 18329 4 1/16 127 8 18456 12 1/16 

1777 14555 19 3/8 1202 47 5/16 390 57 98 43 1/8 36 15 3 45 16287 46 13/16 84 16371 46 13/16 

1778 20220 53 1/8 1084 21 5/8 367 45 124 1 7/8 36 15 4 30 21837 46 5/8 2275 24112 46 5/8 

1779 20825 28 1/8 693 388 37 1/2 111 22 1/2 36 15 2 15 22056 58 1/8 140 22196 58 1/8 

1780 16983 21 9/16 882 12 1/2 416 11 1/4 106 18 3/4 36 15 3 45 18428 4 1/8 0 18428 4 1/8 

1781 15697 27 1/2 595 20 413 45 101 15 36 15 4 30 16848 32 1/2 0 16848 32 1/2 

1782 16263 40 572 40 394 7 1/2 101 15 36 15 3 45 17371 42 1/2 0 17371 42 1/2  

1783 17299 7 1/2 622 40 369 108 50 5/8 36 30 3 45 18439 53 1/8 85 20 18525 13 1/8 

1784 15805 54 3/8 988 24 338 37 1/2 101 15 36 30 3 00 17273 40 7/8 0 17273 40 7/8 

1785 15476 3 3/4 618 16 342 11 1/4 98 43 1/8 36 30 2 15 16573 59 1/8 0 16573 59 1/8 

1786 15575 23 1/8 485 20 328 52 1/2 96 11 1/4 36 30 3 00 16525 16 7/8 0 16525 16 7/8 

1787 18656 16 7/8 222 40 248 11 1/4 111 22 1/2 36 30 1 30 19276 30 5/8 0 19276 30 5/8 

1788 18769 23 1/8 410 34 258 108 50 5/8 36 30 1 30 19584 47 0 19584 47 3/4  

(*) Připočteno 40 zl. za prodaný chmel. 

 

Následující rok byl vrcholem konjunktury a v hostincích se vyčepovalo 

téměř na 2 tisíce sudů a vedle drobného výstavu za více neţ tisíc zlatých se 

prodával v rubrice obilního úřadu ve velkém hotový slad. Menší prodeje 

v desítkách měřic se uskutečňovaly skoro po celá sedmdesátá léta, ale právě roku 

1778 jej bylo zpeněţeno 1430 měřic za 2275 zlatých. Celkem příjem ze sladovny a 

pivovaru dosáhl v této době rekordních 24122 zlatých 46 krejcarů. V roce 1779 
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o něco menší výstav s vyššími cenami piva zajistil bez prodeje sladu ještě lepší 

výsledek více neţ 22 tisíc zlatých jen z pivovarnictví. V osmdesátých letech ale 

příjmy jiţ nepřekračovaly 20 tisíc zlatých. Klesly s odbytem jak u hostinců, tak 

u drobných odběratelů. Konjunkturu vykazoval pivovar aţ v letech 1787 – 1788. 

 Vedle prodeje piva představovaly největší poloţku příjmu náhrady nápojové 

daně za přívarek. I kdyţ byla daň roku 1764 určena na 1 zlatý ze sudu, byla 

u přívarku poţadovaná suma 2 zlatých na sud. Zohledňovalo se tím i paralelní 

nepřímé zdanění pivovarnictví v extraordinariu a kontinuita stanovených pravidel 

z padesátých let. Od prvního listopadu 1775 pak museli termínovaní oprávněnci 

k přívarku sloţit na dřevo 3 zlaté nově určené nápojové daně a stanovenou míru 

ječmene. Změna nastala i u stálých příjemců. Proto se tato poloţka pohybovala 

po delší čas na srovnatelné úrovni, i kdyţ objem přivařeného piva klesal. Úbytek se 

projevil aţ na konci osmdesátých let. 

 Z pronájmu kvasnic platil sládek po celou dobu 2 zlaté 31 7/8 krejcaru 

z várky. V účetnictví se však poprvé objevuje jeho příspěvek na sladovnickou daň, 

kterou mu od 6. července 1750 ze tří čtvrtin hradila pokladna velkostatku. 

Ze 145 zlatých tak musel uhradit jen 36 zlatých 15 krejcarů, od roku 1783 kvůli 

zvýšení daně na 146 zlatých o 15 krejcarů více. Ostatní příjmy uţ byly jen drobné 

náhrady nápojových daní za naturální dávky a odvody piva. Pivovarské odpady 

a mláto byly nejspíše zpracovány ve vinopalně a hospodářství bez peněţního 

vyúčtování. 

 V peněţních vydáních pivovaru (Tabulka číslo XXXV) kromě nákladu 

na devatenáctý sud z vyčepovaného piva zdarma, který se odvíjel od mnoţství 

a ceny vyšenkovaného piva, dominovala nápojová daň. Do konce října 1775 činila 

jeden zlatý ze sudu piva a celková přímá peněţní vydání zatěţující pivovarnictví se 

pohybovala pod 20 procenty příjmu. Zvýšení daně na 3 zlaté od 1. listopadu pak 

posunulo tato vydání na interval 32 – 39 procent příjmu z pivovarnictví 

a sladovnictví. Ve skutečnosti to bylo ale pro kostelecké panství a jeho stagnující 

pivovar spíše ulevení, neboť odpadlo placení 3924 zlatých 40 krejcarů 

z pivovarnictví zahrnutého v extraordinariu.  

Ostatní vydání za jiţ jmenovanou sladovnickou daň, mletí sladu a paušál 

na provozní útraty za lopaty a pytle na slad byly spíše zanedbatelné a neovlivňovaly 

zásadně výnosnost pivovarnictví. V letech 1772 a 1775 se objevily pouze speciální 



 

187 

náklady 114 zlatých 27 1/2 krejcaru a 229 zlatých 20 krejcarů za pivo přidané 

vrchnostenským rozhodnutím ţádajícím farářům k deputátu. Ze surovin 

se na obilním účtu dokupoval pouze chmel. Více se za něj utratilo jen v letech se 

zvýšenou výrobou, 233 zlatých roku 1778 a o 10 let později 592 zlatých 

12 krejcarů. Na purkrabském účtu byly ještě uvedeny sumy v desítkách zlatých 

za nakoupenou smůlu na sudy. 

Tabulka číslo XXXV: Peněţní vydání výroby a prodeje piva na panství 

Kostelec nad Černými lesy (1772 – 1788)
626

 

Pivovarský účet Daňový účet 
Obilní  

účet 

Purkrabský 

účet 
Výplaty 

Celkem 

Vydání 
19. sud  

zdarma 

přídavek 

farářům 
provoz 

za mletí 

sladu 

nápojová 

daň 

sladovnická  

daň 
chmel smůla výplaty 

Rok zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1772* 744 29 1/2 114 27 1/2 14 20 0 1612 30 145 0 68 1 5/8 202 32 2901 20 5/8 

1773 671 14 1/4 0 14 20 17 20 1732 5 145 25 56 44 9/16 202 32 2864 15 13/16 

1774 584 37 7/8 0 14 20 27 20 1836 24 1/2 145 42 37 1/2 60 44 1/16 202 32 2913 35 15/16 

1775 549 40 7/16 229 20 0 29 20 2508 20 145 0 71 51 3/4 202 32 3836 3 11/16 

1776 614 35 3/4 0 0 28 00 5643 45 145 0 73 34 11/16 202 32 6707 27 7/16 

1777 540 57 15/16 0 0 26 00 5240 37 1/2 145 0 73 33 7/16 202 32 6228 40 7/8 

1778 751 19 5/8 0 14 20 32 40 6584 22 1/2 145 233 53 43 3/16 202 32 8016 57 5/16 

1779 801 48 0 14 20 29 20 5912 30 145 0 90 55 202 32 7196 25 

1780 637 7 7/8 0 14 20 28 00 5643 45 145 0 71 56 13/16 202 32 6742 41 11/16 

1781 584 11 11/16 0 14 20 26 40 5375 145 0 69 38 3/4 202 32 6417 22 7/16 

1782 605 14 9/16 0 14 20 26 40 5375 145 0 46 5 262 32 6474 51 9/16 

1783 643 52 5/16 0 14 20 26 40 5778 7 1/2 146 0 106 5 5/8 262 32 6977 37 7/16 

1784 588 18 13/16 0 14 20 26 40 5375 146 0 68 42 1/2 262 32 6481 33 5/16 

1785 576 3 7/8 0 14 20 26 00 5240 37 1/2 146 14 36 3/4 53 3 3/4 262 32 6333 13 7/8 

1786 579 46 7/16 0 14 20 25 20 5106 15 146 0 37 43 1/8 262 32 6171 56 9/16 

1787 694 31 3/16 0 14 20 29 20 5912 30 146 30 20 97 24 262 32 7186 57 3/16 

1788 721 21 15/16 0 14 20 28 40 5778 7 1/2 146 592 12 46 54 262 32 7590 7 7/16 

(*) V tomto roce byla daňová vydání součástí pivovarské rubriky a místo purkrabského účtu byl sklepní úřad a rubrika 

popluţních dvorů. Rubrika purkrabského úřadu byla zaloţena v knihách od roku 1773. 

 

Platy osob spojených s výrobou a prodejem piva souhrnně činily 202 zlatých 

32 krejcarů. Z této sumy připadlo sládkovi a pivovarské chase 74 zlatých 

40 krejcarů, bednáři a jeho tovaryšům 80 zlatých a hlídači chmelnice 18 zlatých 

40 krejcarů. Kontrolor hostinců a vymahač dluhů pivní dráb dostával ročně 

29 zlatých 12 krejcarů. Od roku 1782 mu přibyl kolega na koni pivní pojezdný 

s platem 60 zlatých. 

Po odpočtení peněţních vydání a zohlednění zdanění pivovarnictví 

v extraordinariu v letech 1772 – 1775, kolísal v době sedmdesátých a osmdesátých 

let peněţní výnos z pivovarnictví a sladovnictví na panství Kostelec nad Černými 
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lesy zhruba mezi 10 – 12 tisíci zlatých. Výjimkou byly jen roky 1778 a 1779 s více 

neţ 16 a 15 tisíci zlatých (Tabulka číslo XXXVI). 

Tabulka číslo XXXVI: Peněţní výnos prodeje piva a sladu a zastoupení těchto 

oblastí na peněţních příjmech panství Kostelec nad Černými lesy
627

 

 Příjem 
Podíl na příjmu VS (%) 

Vydání 
Podíl vydání na příjmu (%) 

Výnos 

Rok zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1772 19472 24 5/8 14,76 2901 20 5/8 14,90 16571 4 

1773 18253 18 3/4 16,17 2864 15 13/16 15,69 15389 2 15/16 

1774 16912 5 5/8 18,16 2913 35 15/16 17,22 13998 29 11/16 

1775 17518 22 5/8 17,95 3836 3 11/16 21,90 13682 18 15/16 

1776 18456 12 1/16 17,49 6707 27 7/16 36,34 11748 44 5/8 

1777 16371 46 13/16 16,86 6228 40 7/8 38,04 10143 5 15/16 

1778 24112 46 5/8 19,58 8016 57 5/16 33,24 16095 49 5/16 

1779 22196 58 1/8 19,74 7196 25 32,42 15000 33 1/8 

1780 18428 4 1/8 17,94 6742 41 11/16 36,59 11685 22 7/16 

1781 16848 32 1/2 14,31 6417 22 7/16 38,09 10431 10 1/16 

1782 17371 42 1/2 18,39 6474 51 9/16 37,27 10896 50 15/16 

1783 18525 13 1/8 17,13 6977 37 7/16 37,66 11547 35 11/16 

1784 17273 40 7/8 16,70 6481 33 5/16 37,52 10792 7 9/16 

1785 16573 59 1/8 20,30 6333 13 7/8 38,21 10240 45 1/4 

1786 16525 16 7/8 16,25 6171 56 9/16 37,34 10353 20 5/16 

1787 19276 30 5/8 19,19 7186 57 3/16 37,28 12089 33 7/16 

1788 19584 47 3/4 18,97 7590 7 7/16 38,76 11994 40 5/16 

 

Ten tam byla doba konce 17. a první poloviny 18. století s výnosy málokdy 

klesajícími pod 20 tisíc zlatých a prodeji mezi 2 – 3 tisíci sudů ročně. Poklesl i podíl 

pivovarnictví na celkovém příjmu velkostatku. Nyní se potácel mezi 14 – 20 

procenty. Nebylo to samozřejmě jen poklesem výroby a odbytu piva ale i změnou 

a rozvojem jiných oblastí hospodářství velkostatku. Zvláště obilnářství a rostlinné 

výroby, která získala dominantní postavení, i kdyţ vzhledem k neúrodám 

vykazovala větší výkyvy. Vzrůstal téţ podíl proměnných platů a činţí a sílu si 

udrţovalo lesní hospodářství a prodej dřeva. Velký podíl na příjmu vykazoval 

purkrabský úřad mající na starosti nákupy a prodeje různých produktů pro potřeby 

hospodářství velkostatku a poddaných. Spadala pod něj i ţivočišná výroba. 

Pivovarnictví patřilo stále mezi důleţitá odvětví, nebylo ale jiţ tak dominantní. 

 Pivovar ve Škvorci leţel jihovýchodně od zámku. Na mapě škvoreckého 

panství je zachycena jeho podoba někdy ze sedmdesátých let 18. století. Celek 

budov ve tvaru písmene L je označen číslem 4. V první polovině roku 1772 byl 

nefunkční a panství nakupovalo pivo ze sousedních lichtenštejnských pivovarů. 

Z Uhříněvsi bylo dodáno 156 sudů 1 vědro a z Kounic 59 sudů 2 vědra. Za toto pivo 
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Obr. 13: Výřez mapy škvoreckého panství (asi 1772 – 1781) – pivovar pod číslem 4 (SOA Praha) 

platilo panství 10 zlatých za sud s přiráţkou 3 krejcarů za dovoz. Celkem za něj 

bylo zaplaceno 2198 zlatých 26 krejcarů. 

 Vařit se začalo ve Škvorci aţ od července. Várka bez dolívky dvou sudů 

a jednoho společného vědra za mletí sladu a pro bednáře vydala na 24 sudů 3 vědra. 

Do konce roku se provedlo 16 várek s příjmem piva 396 sudů. S nakoupeným 

nápojem činil roční obrat piva 614 sudů 3 vědra.  

Další záznamy o výkonnosti pivovaru pochází z let 1781 a 1787. Plná slívka 

várky činila stále 27 sudů. Roku 1772, po smrti Marie Terezie Savojské, však byl 

hospodářskou instrukcí pro všechna česká lichtenštejnská panství nařízen nový 

výpočet dolívky. Na 20 sudů měl nadále sládek k dispozici 1 sud piva.
628

 Výstav 

z várky tak činil po jejím odečtení a odpočtu marka za mletí sladu 25 sudů 2 vědra. 

Odbyt piva ze škvoreckého pivovaru vzrostl obdobně, jako tomu bylo v Kostelci 

(Tabulka číslo XXXVII). Provedeno bylo 30 várek s příjmem 765 sudů roku 1781 

a 34 várek v objemu 867 sudů o 6 let později.
629
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 SOA Praha, Vs Kostelec n. Č. l, inv.-č. 2901, fasc. 430, karton č. 30, Instrukce pro česká 
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z várky je pozorovatelné i u Kostelce nad Černými lesy. Viz poznámka v Tabulce číslo XXXVI.  
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důchodního úřadu, 1772, 1781, 1787, německy. Další text vychází s těchto tří knih. 
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Tabulka číslo XXXVII: 

Struktura výstavu pivovaru ve Škvorci (1782, 1781, 1787)
630

 

Šenkýřům 

 Šenkýř/rok 1772 1781 1787 

 sudy vědra mázy s v m s v m s v m 

1 Břeţany 18 0 47 1 48 1 

2 Dobročovice 19 2 19 2 23 1 

3 Hradešín 14 3 6 0 2 3 

4 Květnice 1 1 3 1 0 0 

5 Limuzy 27 2 22 0 22 2 

6 Nová Ves 71 2 54 0 54 2 

7 Přišimasy 25 2 24 1 31 3 

8 Rostoklaty 16 0 30 1 30 0 

9 Sluštice 17 2 34 3 40 0 

10 Škvorec – Mrázek (1772), Koberth (1781,1787) 41 0 29 2 51 2 

11 Škvorec – Tuček (1772), Vodička (1781,1787) 15 3 34 0 51 0 

12 Škvorec – obecní  26 3 25 0 10 2 

13 Třebohostice 4 0 10 2 9 2 

14 Tuklaty 33 1 34 3 20 40 2 

15 Úvaly – Menšík, (1772), Formánek (1781,1782) 75 0 60 0 84 0 

16 Úvaly – Ondráček (1772), Peřina (1781), Moucha (1787) 52 2 65 0 87 0 

17 Úvaly – Zima (1772), Schwarz (1781,1782) 24 2 48 0 42 2 

18 Masojedy (panství Kostelec) 2 0 5 3 2 1 

19 Tismice (panství Kostelec) 14 1 26 0 45 2 

20 Doubek (panství Kounice) 4 1 17 2 13 2 

21 Celkem 504 3 597 1 20 690 3 

Různí odběratelé 

22 S vinopalným penízem 5 0 20 
7 1 20 25 2 

23 Bez vinopalného peníze 1 0 

Přívarky 

24 Přivarky 39 3 20 44 0 44 0 

25 Přívarky pouze s proplacením daně 0 2 - - - - 

Deputáty 

26 Baba 19 2 39 0 39 0 

27 Duchovní 14 0 14 0 14 0 

28 Úředníci 37 3 47 0 47 0 13 

29 Myslivci 10 2 10 1 20 11 0 

30 Slouţící na zámku - - 5 3 5 3 

31 Celkem 81 3 116 0 20 116 3 13 

Různé naturální dávky, platy a odvody 

32 Kníţecí uznání pro Václava Spurného - - 1 0 1 0 

33 Penze paní sládkové - - 1 0 - - 

34 Ţencům - - 2 0 2 0 

35 Různé vydání 12 0 20 0 3 2 0 

36 Celkový výstav 645 0 20 769 2 20 882 0 13 
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 Pivovar dodával své pivo do 17 výčepů na vlastním panství, dvou dalších v 

Masojedech a Tismicích patřících pod Kostelec nad Černými lesy a do vsi Doubku 

připojené ke kounickému panství. Nejlepší hostince leţely při silnici z Prahy 

do Českého Brodu. Pivo se dobře odbývalo ve třech hospodách v městečku Úvalech 

a stranou cesty i ve třech podnicích při centru panství. Výnosný hostinec leţel 

v Nové Vsi, která byla Lichtenštejny získána v pobělohorských konfiskacích. Další 

na královské silnici leţící hospody byly v Břeţanech, Rostoklatech a Tuklatech, 

stranou silnice ale při bočních cestách pak v Limuzích, Přišimasech a Slušticích. 

 Prodeje jednotlivcům, rychtářům, mlynářům, hospodářům a podobným 

lidem, byly velmi drobné, většinou po vědrech. Většího objemu 25 1/2 sudu dosáhly 

jen v roce 1787. Stabilitu vykazovaly přívarky, které byly vystavovány jen podle 

trvale zakotvených nároků. Faráři v Hradšíně a Tuklatech si nechávali přivařit 

po 10 sudech, sluštický farář 15 sudů, na 6 sudů měli nárok usedlí ţidé, 

na 2 škvorecký zahradník a na 1 jeden sud pohodný (Waßenmeister). Tato podoba 

přívarků se dotvářela na konci roku 1772, pohodný byl přidán k oprávněncům 

později. 

 Deputáty se také upravily v sedmdesátých letech a byly poměrně stálé. 

Po jejich zvýšení a ustálení dostával vrchní úředník panství ročně 16 sudů, rentmistr 

10 sudů, obilní úředník s rybníkářem (Teichner) po 8 sudech a sklepmistr 

(Kellermeister) 5 sudů. Ten v roce 1787 obdrţel jen 2 sudy 13 mázů za období 

do konce května. Na místo zbytku se zde objevily 3 sudy pro pivního pojezdného. 

Jako duchovní fundaci dostával tuklatský farář 8 sudů a hradešínský 6 sudů 

deputátního piva. V osmdesátých letech obdrţeli ročně 5 sudů 3 vědra téţ slouţící 

na zámku. S malými rozdíly od 10 do 11 sudů byli vypláceni myslivci. Výše 

sládkovy baby 19 sudů 2 vědra v roce 1772 pak souvisí s výpadkem fungování 

pivovaru. V ostatních letech jiţ byla na 39 sudech ročně, po 3 vědrech týdně. 

 V drobných naturálních vydáních od roku 1781 stojí za zmínku výdej 2 sudů 

piva k příleţitosti ţní ale hlavně jeden sud na účet kníţete, který byl kaţdoročně 

vydáván třebohostickému Václavu Spurnému jako uznání jeho zásluh v době 

selských rebelií, jak je poznamenáno u této poloţky v letech 1781 a 1787. 

 Vývoj ceny škvoreckého piva byl identický jako v Kostelci. Zpočátku v roce 

1772 se prodával sud po 14 zlatých 15 krejcarech od září pak po 12 zlatých 

55 krejcarech. Ve zbývajících letech klesla cena na obvyklých 10 zlatých 
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15 krejcarů. Příjmové a výdajové rubriky byly obdobné jako v Kostelci. Rok 1772 

se vymykal jen díky výpadku provozu pivovaru a doplňování chybějícího piva 

ze sousedních pivovarů v ceně 2198 zlatých 26 krejcarů. Z peněţních příjmů 

z pivovarnictví byla v tomto roce odečtena peněţní vydání tvořící 41,68 procent 

utrţené částky a po zvýšení daně na 3 zlaté dosahovala 38,44 a 36,49 procent 

příjmů z pivovaru. Nejvíce opět tvořila nápojová daň, neboť obilní výroba 

vykazovala prodávané přebytky ječmene. Bez zohlednění výdajů tvořilo 

pivovarnictví 21 – 27,5 procent peněţního příjmu z panství. 

Tabulka číslo XXXVIII: Peněţní příjem z pivovaru, sladovny a chmelnic 

panství Škvorec (1772, 1781, 1787)
631

 

Účet pivovarský daňový obilní 

Celkem 
Příjem 

pivo 

prodané 

hostincům 

zvláštní 

prodej 

piva 

daň na 

přívarek 

pronájem 

kvasnic 

pivo pro 

podílníky 

přívarku 

celkem 
daň na 

přívarek 

prodaný 

slad 

Rok zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1772 7017 55 1/2 81 55 1/4 69 7 11/16 17 36 82 34 7/8 7269 9 1/4 - - 7269 9 1/4 

1781 6123 5 5/8 78 40 - 33 - 6234 45 5/8 101 10 1/4 24 18 6360 13 7/8 

1787 7080 11 1/4 272 - 37 24 - 7389 35 1/4 134 - 7523 35 1/4 

 

Výnos z pivovaru v letech 1772, 1781 a 1787 činil 4238 zlatých 

40 3/4 krejcaru, 3914 zlatých 55 1/8 krejcaru a 4778 zlatých 6 1/4 krejcaru. Z drobných 

příjmů platil škvorecký sládek 1 zlatý 6 krejcarů z várky za pronájem kvasnic. Kvůli 

nefunkčnosti pivovaru a doplňování piva odjinud došlo ke sloţitému účtování 

a uplatňování přívarků. Ve vydáních byla nepatrná poloţka za kvasnice. Obvyklá 

nápojová a sladovnická daň byly na samostatném účtu. V poloţce platů dostával 

sládek ročně 37 zlatých 20 krejcarů, bednář 36 zlatých a hlídač chmelnice 

15 zlatých. V osmdesátých letech se objevil téţ pivní dráb s 29 zlatými 12 krejcary. 

Tabulka číslo XXXIX: Peněţní vydání výroby a prodeje piva na panství 

Škvorec (1772, 1781, 1787)
632

 

Pivovarský účet Daňový účet 
Purkrabský 

účet 
Výlaty 

Celkem 

Vydání 
19. sud 

zdarma 

nakoupe

né pivo 
provoz kvasnice 

náhrada za 

přívarek 

nápojová 

daň 

sladovnická 

daň 
smůla výplaty 

Rok zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1772* 288 20 3/16 2198 26 1/4 19 10 2 30 36 55 13/16 360 38 26 1/4 35 51 40 3030 28 1/2 

1781 227 50 3/4 - 7 10 1 30 - 2025 33 45 32 36 117 32 2445 18 3/4 

1787 263 34 1/2 - 7 10 1 30 - 2295 34 7 1/2 26 40 117 32 2745 29 

(*) V tomto roce byla daňová vydání součástí pivovarské rubriky a místo purkrabského účtu byl sklepní úřad a rubrika 

popluţních dvorů. Rubrika purkrabského úřadu byla zaloţena v knihách nejspíše stejně jako v Kostelci od roku 1773. 
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 Poslední ze sledovaných pivovarů v Uhříněvsi odhaluje do podrobností své 

fungování v šestileté bilanci hospodaření celého panství za roky 1783 – 1788. 

Zatímco předešlé prameny se zaměřovaly hlavně na peněţní stránku provozu, 

v tomto souhrnu je více prostoru věnováno samotným naturálním nákladům 

a způsobu jejich vyuţívání v provozu. 

Tabulka číslo XL: Uvařené pivo v uhříněveském pivovaru (1783 – 1788)
633

 

Rok Počet várek 
Celkem z várek po 37 sudech 2 vědrech 20 mázech 

sudy vědra 

1783 29 1/4 1100 3 

1784 30 1128 3 

1785 27 1015 3 1/2 

1786 29 1091 0 1/2 

1787 29 1091 0 1/2 

1788 28 1053 2 

Celkem 172 1/4 6481 0 1/2 

Roční průměr 28 3/4 1080 0 1/4 

 

 Pro uhříněveské pivovarnictví bylo toto období poklidné a jeho výsledky 

oproti minulosti střídmější (Tabulka číslo XL). V průměru bylo ročně prováděno 

téměř 29 várek po 37 sudech 2 1/2 vědra plné slívky. To je celkem 1080 sudů 

1/4 vědra uvařených ročně. Podle rozboru 27 várek celkem o 1015 sudech 3 1/2 vědra 

v roce 1785 tvořilo z tohoto mnoţství dolívku 50 sudů 2 1/2 vědra, to je 1 sud 

3 1/2 vědra na várku. Sládkovi příslušel týdně sud pivovarské baby, coţ za rok 

vydalo na 52 sudů. Půl vědra marka z várky za namletí sladu odečetlo další 3 sudy 

1 1/2 vědra. Ročně se přivařilo 51 sudů 1 vědro piva a na deputátech se vydalo 

72 sudů piva. Po připočtení 1 sudu 2 věder drobné spotřeby se od plného ročního 

varu 1015 sudů 3 1/2 vědra odečetlo celkem 230 sudů 3 vědra. Na výčep a prodej 

zbývalo 785 sudů 1/2 vědra, to je 77,29 procent navařeného piva.
634

 

Odpočte-li se od výše uvedených 230 sudů 3 věder přívarek, za který jeho 

odběratelé propláceli nápojovou daň, činilo pivo, které padlo jako výrobní náklad 

a naturální výplata na spotřebu personálu a slouţících panství, o procento více, 

neţ je odpočet jedné šestiny od daně osvobozeného piva. Pro optimalizaci 

naturálních odvodů a platů v pivu, aby nebyly daněny, byla proto v Uhříněvsi 

potřeba nepatrně vyšší výrobní čísla, neţ jakých bylo v roce 1785 dosaţeno. 
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Tabulka číslo XLI: Prodej piva z pivovaru v Uhříněvsi (1783 – 1788)
635

 

Šenkýři panství Uhříněves 

 Šenkýři/rok 1783 1784 1785 1786 1787 1788 

 sudy vědra mázy s v m s v m s v m s v m s v m s v m 

1 Babice 17 1 16 1 24 1 22 - 19 2 18 1 20 

2 Benice 24 1 21 1 22 1 21 2 19 2 20 18 3 

3 Běchovice 124 0 105 0 80 2 83 0 92 0 81 1 

4 Březí 10 3 20 10 2 6 0 10 1 6 3 5 2 

5 Dolní Měcholupy 25 0 36 2 26 2 35 1 36 0 32 2 

6 Dubeč 34 1 27 2 31 1 34 0 28 0 34 2 

7 Horní Měcholupy 23 0 20 0 31 0 35 2 28 0 26 0 

8 Jaţlovice 6 3 6 2 5 1 20 8 1 8 3 16 1 

9 Koloděje 23 3 20 16 2 14 0 17 3 17 3 16 2 

10 Královice 28 3 23 1 20 23 0 23 0 17 3 20 18 3 20 

11 Křenice 14 1 14 2 15 2 14 3 9 1 20 5 2 

12 Kunice 10 0 12 0 11 2 10 0 7 2 7 3 

13 Kuří 7 2 8 3 20 8 2 20 6 1 8 2 11 2 

14 Kyje 15 0 19 0 17 0 17 2 17 2 22 2 

15 Nedvězí 19 3 17 2 21 1 20 0 20 2 18 2 

16 Nupaky 9 3 8 2 10 0 7 1 4 1 5 2 

17 Pacov 11 0 8 2 6 2 9 3 9 0 8 2 

18 Radešovice 15 1 14 2 13 1 8 2 11 1 9 2 

19 Říčany Radnice 46 1 47 2 48 3 51 2 53 2 41 2 

20 Říčany Růţek 32 0 20 39 1 20 38 3 48 2 20 53 3 59 0 

21 Stupice 13 3 20 15 2 20 12 2 20 14 1 11 3 11 2 

22 Sibřina 20 2 19 3 17 2 14 0 17 1 18 2 

23 Sichrov 37 0 34 0 38 0 37 0 44 0 40 2 

24 Tehovec 25 0 20 22 0 20 20 2 24 2 25 3 25 0 

25 Uhříněves 84 2 92 2 80 3 81 2 82 2 91 3 

26 Újezd nad Lesy - - - - 14 1 11 - 25 3 16 3 20 

27 Voděrádky 12 0 20 11 3 10 3 20 11 1 9 3 7 1 

Šenkýři panství Kostelec nad Černými lesy 

28 Klokočná 7 0 20 8 2 20 8 1 7 1 6 1 5 0 

29 Tehov 18 0 15 1 15 3 20 15 3 17 2 9 1 

30 Všestary 9 1 12 0 13 2 12 3 17 0 14 2 

31 Celkem 726 1 20 705 1 687 1 20 713 3 20 726 3 20 698 1 20 

Různí odběratelé 

32 S vinopalným penízem 13 0 20 20 1 20 18 3 20 24 0 14 1 16 1 20 

33 Bez vinopalného peníze 16 2 20 15 2 24 0 20 9 2 20 18 3 37 0 20 

34 Vyšenkováno v Praze - - - - - - - - - - 4 0 

35 Celkový prodej 756 0 20 741 0 20 730 1 20 747 2 759 3 20 755 3 20 

 

 Své pivo prodával uhříněveský pivovar do 27 výčepů na panství a do tří, 

které spadaly pod Kostelec nad Černými lesy a leţely v těsném sousedství hranice. 

Nejúspěšnější hostinec v Běchovicích stál opět u silnice z Prahy do Českého Brodu. 

Ještě severněji u hranic s brandýským panstvím čepoval na silnici mezi Prahou 

a Poděbrady hostinec v Sichrově. Velkým odbytištěm bylo téţ městečko Říčany 

a centrum panství s dodnes stojící pivovarskou restaurací v Uhříněvsi při cestě 
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z Prahy na Kostelec nad Černými lesy. Ostatní větší hostince a výčepy jiţ byly 

rozesety na vedlejších trasách. 

 V pivovaru se utrţilo za pivo 7485 zlatých a za zaplacenou daň na přívarek 

168 zlatých 30 krejcarů. Spolu s pronájmem kvasnic činil peněţní příjem pivovaru 

7701 zlatých, coţ bylo jen 12,3 procent ze všech oblastí panství. Ve vydáních 

opětovně dominovala nápojová daň ve výši 2539 zlatých 41 1/4 krejcaru 

a 60 zlatých sladovnické daně v rubrice daňových odvodů. Náklad na devatenáctý 

sud z vyčepovaného piva zdarma pro šenkýře vydal na 275 zlatých 45 3/4 krejcaru, 

10 zlatých měl sládek na lopaty a pytle na slad a dalších 11 zlatých 13 3/4 krejcaru 

přišlo na různé provozní výdaje. Po započítání výplaty sládka a bednáře ve výši 

99 zlatých 30 krejcarů činila celková vydání na pivovarnictví 2996 zlatých 10 3/4 

krejcaru. Peněţní výnos dosáhl 4704 zlatých 49 1/4 krejcaru. Jelikoţ autoři bilance 

vypočetli i průměrný peněţní výnos hospodářských oblastí bez nákladů 

na vydrţování vrchnosti a odčerpávání peněz, dá se určit pozice pivovaru i z tohoto 

hlediska. Pivovarnictví dosáhlo 23,76 procent peněţního výnosu panství.
636

 

 Ani uhříněveský pivovar jiţ nebyl závislý na nakupování surovin. Přebytek 

ječmene se prodával. Při sladování vykazoval nadrost tří šestnáctin. Chmelnice 

v Uhříněvsi a menší v Pitkovicích poskytovaly chmel na 15 várek s letním 

a 15 várek se zimním dávkováním. V rezervě zůstávalo ještě více neţ 20 měřic.
637

 

Bez nutnosti doplňovat suroviny měl uhříněveský velkostatek potenciál zvýšit 

výrobu pivovaru přibliţně o 3 várky, asi o 10 várek v případě obstarání dodatečného 

chmele. 

 Ţelezná varná pánev pivovaru pojala 15 sudů. Byla jiţ stará a potřebovala 

vyměnit. Pivovar byl zařízen na várku o 37 sudech 2 1/2 vědru. Vařilo se na obvyklé 

tři rmuty a během várky se pod ní zesílil oheň 14 krát. Na várku přišlo 89 měřic 

sladu (75 měřic ječmene). Na jeden sud se tak sypalo přibliţně 2 3/8 měřice sladu. 

V zimě se várka chmelila 7 měřicemi a v letních měsících se přidávalo o 14 osmin 

měřice chmele více kvůli lepší trvanlivosti piva při vyšších teplotách. 

 Obdobně to bylo i se spotřebou varného dřeva. Oproti 5 3/4 sáhu v létě 

se v zimě spálilo o sáh více. V případě hvozdového dřeva padlo na vyhvozdění 

100 měřic sladu 3 1/2 sáhu. 
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 Období během roku mělo vliv i na spotřebu smůly na udrţování 

pivovarského nádobí. V létě pouţil bednář 47 liber a v zimě 14 liber smůly. 

Na vysmolení čtyřvěderního sudu připadlo 1 3/4 libry, polovičního 7/8 libry, 

věderního 7/16 libry a půlvěderní sudu 7/32 libry bednářské smůly.
638

 

 Sládek měl pronajaty kvasnice za 1 zlatý 35 krejcarů z várky a plynul mu 

z nich finanční příjem. Dále inkasoval 18 krejcarů platu za sloţení sudu šenkýřům 

a odběratelům. Z důchodního úřadu dostával na dva varní pomocníky celkem jeden 

zlatý z várky a dále roční paušál 10 zlatých na lopaty a pytle na slad. Ze svých 

příjmů, hlavně z platu za sloţení sudu, vyplácel pivovarskou chasu. Podstarší 

obdrţel z várky 1 zlatý, mládek 45 krejcarů, třetí 35 krejcarů a čtvrtý 36 krejcarů. 

 Sládek sám dostával roční výplatu 29 zlatých 30 krejcarů a na společný 

deputát 4 měřice pšenice, 45 měřic ţita, 2 měřice ječmene, 6 sáhů tvrdého dřeva 

a 10 sáhů měkkého dřeva. Velkostatek mu poskytl ještě dvě dojnice na mléko, 

z kterých mu ale maso v případě poráţky nepřipadlo. Za něj by musel sloţit 

10 zlatých. K jejich výkrmu dostal také seno. Dále měl nárok na obdrţení chovného 

prasete, 6 kusů divokých selat, 2 hus a 8 slepic. Bez započítání zvířat měl jeho 

peněţní plat a naturální deputát hodnotu 162 zlatých 12 krejcarů. 

 Bednář si ročně vyslouţil 70 zlatých a deputát 4 měřice pšenice, 28 měřic 

ţita, 2 měřice ječmene, 2 sáhy tvrdého dřeva a 6 sáhů měkkého dřeva. Na mléko 

uţíval jednu dojnici, na níţ dostával seno. Celkem byla hodnota jeho odměny 

143 zlatých 36 krejcarů. Na údrţbu nářadí dostával z důchodního úřadu jeden a půl 

zlatého. Slouţil pro celé panství. Mezi zvláštní odměny pak patřily platy 

za zhotovení štoků do pivovaru, 15 zlatých za velký, 13 zlatých za střední 

a 12 zlatých za menší štok.
 639

 

 Takový byl obraz ţivota a fungování středně velkého pivovaru na sklonku 

18. století. Relativní stabilitu a klid brzy vystřídala bouřlivá doba napoleonských 

válek, která otřásla vrchnostenským pivovarnictvím a odstartovala jeho pozvolnou 

transformaci.  

 

  

                                                 
638

 SOA Praha, Vs Uhříněves, běţ.-č. 103, Sumární výtah příjmů a vydání čistého výnosu za dobu 

od 1783 do 1788, s. 101, německy. 
639

 Tamtéţ, s. 31 – 32, 101 – 102, německy. 



 

197 

4. Závěr 

 

Rok 1789 byl alespoň z hlediska pivovaru v Kostelci nad Černými lesy 

zlomový. Ve fungování hospodářství došlo k rozsáhlým změnám. Proměnné platy 

(steig und fallende Zinsen) od poddaných panství pohybující se v sedmdesátých 

a osmdesátých letech přibliţně kolem 11 – 13 tisíc vzrostly skokově od počátku 

devadesátých let téměř čtyřnásobně. Nárůst způsobila rozsáhlá reluice roboty 

a příjem z robotních peněz (Robot Gelder). Do peněţních vydání se vrátila rubrika 

výplat za námezdní práce (Taglohnarbeit), která většinu z těchto nových příjmů 

spotřebovala. 

 Stagnující pivovarnictví opětovně dosáhlo vzrůstu a jiţ roku 1792 

se přiblíţilo 3 tisícům uvařených sudů. V následujících letech tuto hranici 

několikráte překonalo. Těţce jej zasáhly válečné události let 1805 – 1806 a státní 

krach roku 1811. Následky poznamenaly výrobu pivovaru propadem pod 2 tisíce 

sudů v letech 1805 a 1812. Posledně jmenovaného roku bylo dosaţeno vůbec 

nejhoršího výsledku 1638 uvařených sudů piva. Hospodářská situace se promítla 

stagnující výrobou i v následujících letech. Pivovar byl proto roku 1819 poprvé 

za celou svou historii pronajat.
640

 

 Přechod k uţívání námezdní síly a omezení robot byl v případě velkostatku 

Kostelec nad Černými lesy návratem k trendu započatému Smiřickými 

před poráţkou českých stavů a katastrofami třicetileté války. Nyní zbývá shrnout, 

jak se proměnila tvář a fungování pivovarnictví za dobu 300 let od první písemné 

zmínky o vaření piva v tomto regionu. 

 Historické počátky pivovarnictví jihovýchodně od Prahy začínají roku 1489 

povýšením Kostelce nad Černými lesy na poddanské městečko s právem vařit 

a prodávat pivo. Doklady o jeho uplatňování chybí. První pivovárky patřící 

k vrchnostenským statkům jsou doloţeny aţ od čtyřicátých let 16. století. O většině 

z nich se dochovaly pouze zmínky v zápisech zemských desk. V jiţní části se 

objevuje pivovárek v Lojovicích a v Pyšelech.
641

 Severněji pivovar patřící 

rozrůstajícímu se panství Kostelec nad Černými lesy.  
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Právě severnější část regionu zaznamenala po roce 1547 nejdynamičtější 

vývoj. Rod Smiřických skupoval statky a panství v této oblasti a cílenou 

hospodářskou politikou se zaslouţil o vybudování tří reţijních velkostatků Kostelce 

nad Černými lesy, Škvorce a Uhříněvsi a jejich tří centrálních pivovarů. Proběhla 

zde koncentrace a vysoká míra organizace pivovarské výroby od obstarávání 

surovin po distribuci piva na panství. Tomuto procesu padly za oběť menší 

vrchnostenské pivovary v Hostyni, Kolodějích a Říčanech, které při budování 

hospodářských center panství a připojování periferních statků zanikly. 

V desetiletí před vypuknutím třicetileté války je zde doloţena na svou dobu 

efektivní zemědělská výroba vyuţívající ve velké míře námezdních sil pracujících 

v rámci popluţních dvorů s vysokým počtem koňských potahů. Krom vlastní 

spotřeby ţita a ovsa byla dominantní pivovarská surovina pšenice pěstována 

výhradně pro potřeby výroby piva. Mnoţství pěstovaného ječmene bylo minimální 

a slouţil k výrobě ječných krup. Kvůli rozsáhlému vaření bílého piva v Kostelci 

a odčerpávání škvoreckých zásob pro spotřebu vrchnostenského dvora sídlícího 

v Praze musela být pšenice dokupována na trzích. S vlastní produkcí vystačili pouze 

v Uhříněvsi. U ostatních panství se jí dokupovala přibliţně třetina, bouřlivého roku 

1618 jiţ dvě třetiny. Další větší nepřímý peněţní výdaj tvořilo čtvrtletně přiznávané 

a placené posudné, které ale od příjmů z prodaného piva odečítalo jen zanedbatelné 

částky. 

Většinu surovin zajistily velkostatky z vlastního hospodářství 

a pivovarnictví proto bylo skutečným zlatým dolem. Bílého piva se vařilo 

v Kostelci kolem 5 tisíc sudů, ostatní pivovary vařily přibliţně 4 – 5 krát méně. 

Podíl pivovarnictví na čistém výnosu panství dosahoval u nejmenšího Škvorce 

(17,5 – 20 procent) a u Kostelce (14 – 17 procent). Na středně velkém panství 

Uhříněves 6 – 13,5 procenta, hlavně kvůli vyšším výnosům dvorů a lesů. Z hlediska 

peněţního výnosu zohledňujícího pouze peněţní vydání bez vlastního 

vyprodukovaného naturálního nákladu byly pivovary ještě více rentabilní. Mezi 

5000 – 7500 kop grošů vynášel kostelecký pivovar, 1600 – 2000 kop uhříněveský 

a 1000 – 1500 kop grošů škvorecký pivovar. Kostelecký pivovar navíc zásoboval 

praţský dvůr pivem a vydával jej velké mnoţství řemeslníkům a námezdním 

pracovníkům. V roce 1618 se ale na panstvích projevovala počínající hospodářská 

krize a problémy s odbytem. 
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Do vypuknutí třicetileté války se objevil roku 1583 v zemských deskách 

ještě pivovárek ve Štiříně. Další vývoj celého regionu poznamenala válka 

a pobělohorské konfiskace. Díky velkým majetkovým přesunům změnila velká část 

pivovarů své vlastníky. Majetky Smiřických se po smrti posledního muţského 

příslušníka zdravého rozumu Albrechta Jana (†1618) dostaly do opatrovnictví 

Albrechta z Valdštejna, který je odprodal roku 1623 českému místodrţícímu Karlu 

z Lichtenštejna. Ten je rozšířil o další nakoupené konfiskované statky, zvláště 

na úkor královských měst Českého Brodu a Kouřimi. Tato rozšíření byla do desk 

zemských vloţena jako panství Plaňany. Neoprávněné vynechání dominií 

Smiřických z konfiskací musel královské komoře vynahrazovat po více neţ 

30 letech ještě lichtenštejnský dědic Karel Eusebius. 

Majitele na vrub konfiskací a trestů změnil také pivovar v Pyšelech, 

které sice dědici Karla Mračského z Dubé od královské komory vykoupili, 

na sklonku třicetileté války je ale zdědil rod Hallweilů. Ostatní změny drţitelů 

souvisely s konfiskacemi a postihy provinilých jen nepřímo nebo vůbec. Dolní 

Břeţany, kde je v době konfiskací doloţen pivovar, byla jejich dědička pro dluhy 

nucena prodat s účastí komory. 

Další pivovary se objevily aţ v druhé polovině 17. století. Roku 1669 stál 

jeden u zámku v Průhonicích. Nejvíce jich dokládá soupis pivovarské výroby z roku 

1702, který zachycuje průměrné roční výsledky vaření měst, statků i velkostatků 

v Čechách za léta 1698 – 1701 i s jejich vlastní spotřebou. 

Třicetiletá válka zasáhla region velmi těţce. Pivovary ve Škvorci, Uhříněvsi 

a nejspíše i další v okolí byly vypáleny nebo těţce poškozeny švédskými nájezdy 

a pobytem vojsk. Nedlouho po válce poţár města Kostelce nad Černými lesy váţně 

poničil tamější pivovar (1657). Obnova hospodářství a pivovarnictví všech panství 

a statků probíhala po celou druhou polovinu 17. století. 

V Kostelci nad Černými lesy lze v této době zaznamenat přísnější vymáhání 

poddanských povinností a uplatňování propinačního práva. Příkladem je například 

spor o šenk piva ve Třebovli a reluice roboty umoţněná šenkýřům panství. 

Do konce století se pivovar svou produkcí přiblíţil 3 tisícům uvařených sudů. 

Ve výrobě piva a osevních plánech nabýval důleţitosti ječmen, coţ lze doloţit 

i na panství Uhříněves. Nejdříve se v sedmdesátých letech pšeničný a ječný slad 

ve várkách kombinovaly 53 : 15. Na přelomu století jiţ byl poměr téměř opačný. 
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Rozhodnutím vrchnosti roku 1704 došlo k přechodu na čistě hořká piva vařená 

z ječmene. Do roku 1709 pšenice z kostelecké sladovny zmizela nadobro. 

Světlá hořká piva nacházela mezi konzumenty většího ohlasu. Skvělého 

odbytu na přelomu 17. a 18. století dosáhli v Kostelci i díky péči o hospody 

poddaných a obrovské výsadní hostince v blízkosti cest. Zvláště lichtenštejnskými 

panstvími procházela spousta silnic a frekventovaných cest, u nichţ ale nestály jen 

hostince podléhající lichtenštejnským pivovarům. Je zde patrný boj o cestujícího 

zákazníka zajišťovaný dohledem nad kvalitou piva i vzhledem hospod. 

Lichtenštejnské pivovary se orientovaly převáţně na odbyt piva na vlastním 

panství a export na jiné trhy či do královských měst byl jen výjimečný a reálně 

neexistoval. V první polovině 18. století dosáhl kostelecký pivovar nejlepších 

výsledků nad 3 tisíce prodaných sudů dvakrát v obdobích po úspěšně vybojovaných 

tureckých válkách v ročních termínech od svatého Jiří 1701 a od svatého Jiří 1717. 

Úspěchy se dostavovaly i ve dvacátých letech. S přechodem na ječný slad 

se obilnářství vyrovnávalo aţ do počátku třicátých let. Výsev ječmene vzrostl 

z intervalu 22 – 26 procent v letech 1701 – 1719 na 27 – 31 procent z osevu 

4 hlavních obilnin v následujícím dvacetiletí. 

Deficity a nákup ječmene kryl prodej ostatních obilnin, zvláště pšenice 

a ţita. Těţkou ránu představovala dočasná ztráta plaňanského panství s polovinou 

popluţních dvorů v letech 1712 – 1721. Náklady na dokupování surovin byly tehdy 

obrovské. Výnos pivovaru sniţovaly zvýšené potřeby nákupu ječmene také 

v neúrodných letech a obdobích 1707, 1725 – 1726 a 1734 – 1738. Neúrodné roky 

1702 – 1703 se neprojevily jen díky kombinování sladů ve várce. Špatná 

hospodářská situace a obilní krize ve třicátých letech se podepsaly na malém odbytu 

piva. 

Dle výroby počítaná řádná nápojová daň odváděla z příjmu poměrně 

stabilně 10 – 11 procent zlatých. Nepřímé zvýšení znamenaly akcízové daně 

zatěţující práce na dvorech, sladování a mletí (1709 – 1714) a vykupování 

majetkových daní rozpočítávaných většinou dle výroby piva mezi lety 1712 – 1716 

a 1734 – 1748.  

Válečnou konjunkturu zaţila lichtenštejnská panství v prvních letech války 

o dědictví rakouské, ovšem s neznámým peněţním výnosem. Nejtěţšího zdanění 

se dostalo pivovarské výrobě během takzvaného desetiletého recesu císařovny 
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Marie Terezie od roku 1749, kdy bylo rozvrţeno placení sjednané částky daňového 

odvodu státní pokladně, mimo jiné daní z piva, která byla od května 1750 zvýšena 

na dva zlaté ze sudu. Repartice stanovená přiznanou výrobou nebrala v potaz 

změnu ročního výstavu a krizi českého pivovarnictví v první polovině padesátých 

let. Těţce přetíţila vrchnosti s pivovary, jejichţ výroba oproti přiznání poklesla 

nebo byla zatíţena dokupováním surovin. Přijetí panského vyrovnání od roku 1757 

bylo ulehčením pivovarnictví, které brzy zasáhla sedmiletá válka.  

V druhé polovici roku 1757 se v Kostelci na vítězného rakouského maršála 

Dauna vydatně připíjelo, v následujících třiceti letech se ale černokostelecké 

pivovarnictví potýkalo s krizemi a stagnací výroby. Světlou výjimku naznačuje 

jen větší objem plánovaného sladování na počátku šedesátých let, nejspíše 

na vrub válečné konjunktury. Těţkou ránu naopak znamenala neúroda a hlad let 

1770 – 1771, které zasáhly celé Čechy. 

Oproti první polovině 18. století jiţ kosteleckou výrobu nezatěţovaly 

nedostatky surovin z vlastní produkce, ale zvyšující se daně. Od roku 1764 bylo 

černokostelecké pivovarnictví zdaněno paralelně stálým odvodem v extraordinariu 

a nově zavedenou nápojovou daní jednoho zlatého ze sudu po sráţce jedné šestiny. 

Od 1. listopadu 1775 byla vybírána nová nápojová daň ve výši tří zlatých 

a extraordinarium dle panského vyrovnání bylo zrušeno. Z peněţních příjmů 

pivovarnictví toto zdanění sráţelo 32 – 39 procent a tvořilo zaručeně nejvyšší 

výdajovou poloţku. I zbylá lichtenštejnská panství byla surovinově soběstačná 

a příjem z piva výrazně zatěţovaly převáţně daně. 

 Vyčerpání poddaných válkami, daněmi a neúrodou na počátku 

sedmdesátých let vedlo k chudobě, nepokojům a odbytovým potíţím. 

Na lichtenštejnských panstvích se to projevilo zpřísněným dohledem 

nad uplatňováním robot a nuceného odběru piva šenkýři. Cestu ze stagnace, 

jak se zdá, otevřel aţ přechod k reluici roboty v devadesátých letech. 

Pivovarnictví v jiţní části regionu zasahovaly obdobné události a problémy 

s neúrodami a daněmi. Nabylo zde však jiných podob neţ v severních dominiích 

Lichtenštejnů. Menší statky a panství byly mnohem citlivější na výši daní 

i dostupnost a cenu surovin na trzích, kde je musely doplňovat. Vliv mělo 

u některých i časté střídání majitelů. Z odbytového hlediska se zde v 18. století 

vyskytly dva typy pivovarů. Ty, které zásobovaly pouze domovský statek nebo 
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panství a vrchnost, a pivovary dodávající část své produkce do Prahy. Mezi nimi lze 

rozlišit ještě provozy se zvýšenou spotřebou vrchnosti. 

Z druhé skupiny se jedná se hlavně o pivovar v Dolních Břeţanech, 

který roku 1715 s panstvím koupilo praţské arcibiskupství. To získalo povolení 

dováţet pivo do Prahy nejprve pro svou potřebu (1708) a záhy se arcibiskupské 

pivo v praţských městech začalo i čepovat. Z 880 sudů vařených na počátku 

18. století, ze čtvrtiny na vlastní spotřebu vrchnosti a hospodářství, se po koupi 

Břeţan vyšplhalo do roku 1749 toto mnoţství na 1800 přiznaných sudů, z nichţ dvě 

třetiny byly určeny na prodej a spotřebu v Praze. Kvůli tomuto odbytu byly kladeny 

zvýšené nároky na kvalitu piva. 

Obdobně část své produkce do Prahy dodávaly pivovary v Dobřejovicích, 

Průhonicích a nepatrně snad i pivovárek v Petrovicích u Prahy, který ale vařil 

většinou jen pro dvě hospody a vrchnost. Zářnými příklady exportních pivovarů 

byly v polovině 18. století Lojovice a sesterský pivovar v Modleticích zaloţený 

nejspíše z tohoto důvodu rytířem Janem Františkem Lvem z Erlsfeldu nebo jeho 

stejnojmeným synem. V padesátých letech právě tento pivovar dodával do Prahy 

nadpoloviční mnoţství své produkce. Díky vysokým daním, malému zemědělskému 

zázemí, dluhům majitele a souběţné pivovarské krizi v Čechách ale na začátku roku 

1754 oba pivovary o vývoz přišly. Potom jejich výroba nepřesahovala potřeby 

panství. Modletický pivovar byl záhy prodán a roku 1779 se stařičký Erlsfeld zbavil 

i statku Lojovic. 

Pivo se dostávalo do Prahy i z pivovaru ve Velkých Popovicích, které drţeli 

od roku 1671 benediktýni od svatého Mikuláše na Starém Městě. Podle soupisu 

z roku 1702 přibliţně dvě pětiny z necelých 511 uvařených sudů slouţily 

ke spotřebě řádových bratří. V padesátých letech ale i přes drobný dovoz do Prahy 

produkce klesala. 

Ve čtyřicátých letech dodával do Prahy pro potřeby vrchnostenského dvora 

a asi i prodeje štiřínský pivovar. Jeho výroba v první polovině 18. století vzrostla 

díky propojení se statkem Kostelec u Kříţku, jehoţ pivovárek uvedený v soupisu 

1702 spojení se štiřínským statkem nepřečkal. 

Zbylé pivovary vařily hlavně pro potřebu svých hospod a vrchností. Byly 

to Pyšely a malý pivovárek ve Stránčicích, který zaujal místo po Předboři, 

jeţ je uvedena v soupisu roku 1702. 
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K zvýšení výroby během 18. století v jiţní části regionu došlo u pivovarů, 

které díky změně majitele byly propojeny s jinými statky, anebo nalezly odbyt 

v Praze. Výkyvy výroby, například u Pyšel v roce 1749, byly způsobeny 

zadluţením majitele a po přechodu do drţení jiných vrchností opět prosperovaly. 

Úpadek vlastníků a ztráta praţských odbytišť vedla také k poklesu výroby, jako 

například u Lojovic a Modletic. V druhé polovině 18. století nejspíše zasáhl malý 

praţský odbyt i arcibiskupské pivovary v Dolních Břeţanech a v roce 1763 

přikoupených Dobřejovicích. 

Z pivovarů vyrostlých na půdě vrchnostenských velkostatků se dočkaly 

zrušení propinačního práva v roce 1869 pouze tři lichtenštejnské pivovary 

na severu, arcibiskupské pivovary v Dobřejovicích a Dolních Břeţanech a dále 

v Modleticích, Petrovicích, Průhonicích a Stránčicích. Štiřínský a pyšelský pivovar 

byly zrušeny záhy na úkor nového moderního pivovaru ve Velkých Popovicích. 
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6. Přílohy 

 

6. 1. Číslované přílohy 
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Příloha číslo II:  

Struktura výstavu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy (1772 – 1780) 

Pivo vystavené šenkýřům 

 Šenkýři/rok 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 

 sudy vědra s v s v s v s v s v s v s v s v s v 

1 Město Kostelec (5 – 8 výčepů) 222 1 228 1 256 2 310 0 265 2 253 0 293 2 271 3 257 0 

2 Barchovice 2 0 2 3 8 2 7 0 3 2 4 3 6 1 7 3 5 0 

3 Bohouňovice 0 0 3 2 5 2 9 0 9 2 5 1 13 2 14 0 19 3 

4 Bohumil 0 2 1 0 3 2 0 0 2 2 2 2 3 3 5 2 0 0 20  

5 Buda 27 2 27 0 34 2 32 1 36 2 35 3 49 0 38 0 36 2 

6 Dobré Pole 20 0 20 2 19 2 17 0 17 2 15 3 22 3 16 0 17 0 

7 Bylany 39 0 46 0 48 0 39 2 41 0 32 0 49 0 48 0 43 3 

8 Doubravčice 1 2 9 3 11 0 10 2 13 3 13 0 17 1 11 2 13 2 

9 Hořany 44 3 45 3 38 2 38 0 35 0 27 2 34 0 39 1 38 3 

10 Hryzely 1 0 2 0 1 2 2 0 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 

11 Hřiby 12 2 15 2 9 2 13 2 9 0 7 2 10 0 9 1 9 0 

12 Chotýš/Močedník 3 0 10 2 9 1 13 3 20 11 2 6 2 7 1 8 2 6 3 

13 Chrášťany 20 0 25 2 26 0 25 0 25 0 21 2 30 2 27 0 23 0 

14 Jevany 18 0 21 2 23 3 18 2 19 1 18 1 19 3 17 0 17 0 

15 Klučov 23 2 23 2 26 1 24 2 21 2 21 1 28 0 28 1 25 0 

16 Konojedy 26 0 25 2 33 2 31 0 31 0 31 2 32 0 32 0 33 0 

17 Kozojedy 0 0 9 1 22 0 22 2 23 3 23 2 28 2 37 0 25 0 

18 Krupá 3 0 9 0 9 0 6 2 20 7 3 6 1 6 1 4 1 5 3 

19 Kruty/Přestavlky 2 0 8 0 5 0 11 0 16 2 16 1 20 1 15 0 20 0 

20 Kšely 35 2 36 0 28 2 30 2 32 0 25 0 33 2 43 0 35 0 

21 Liblice 13 1 16 0 16 1 27 3 26 1 21 2 39 2 21 0 17 0 

22 Lipany 18 0 15 2 13 0 13 2 12 0 10 1 15 2 15 1 12 3 

23 Louňovice 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Lstiboř 25 2 30 2 33 0 28 1 38 2 35 0 54 2 41 1 33 3 

25 Mrzky 15 0 17 0 15 2 22 0 19 0 15 1 16 2 16 3 19 1 

26 Nučice/Výţerky 29 3 31 2 39 3 34 3 30 1 23 3 27 3 27 1 28 2 

27 Oleška 14 1 11 0 13 1 13 0 10 2 11 2 15 2 14 2 19 1 

28 Oplany 2 1 2 0 2 3 4 1 10 2 9 0 11 3 20  10 3 9 3 

29 Pečky 0 0 4 2 7 0 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 3 3 

30 Plaňany Rychta 77 2 73 2 61 2 73 2 72 0 72 0 122 2 85 2 58 0 

31 Plaňany Jan Kaprál 75 0 74 1 95 0 86 0 70 0 74 0 97 0 89 0 80 0 

32 Plaňany Pošta 27 0 27 0 43 0 34 2 32 2 24 0 55 0 46 0 24 0 

33 Poříčany Beringer 10 0 13 2 21 0 22 2 24 0 20 0 28 2 29 2 42 2 

34 Poříčany 30 2 21 3 27 3 28 0 35 2 16 2 57 0 49 3 41 0 

35 Přebozy 17 3 16 0 8 0 13 2 11 2 9 2 16 2 12 2 11 2 

36 Přehvozdí 14 0 13 2 17 2 15 1 15 1 18 2 17 2 18 1 17 2 

37 Přistoupim 30 2 33 0 26 0 31 0 32 2 25 0 39 0 40 0 36 2 

38 Radlice 10 2 10 2 14 2 13 0 20 13 2 16 3 18 0 14 1 16 2 

39 Skalice 26 3 35 2 49 1 56 0 56 1 58 3 65 1 61 0 68 0 

40 Skramníky 15 2 19 0 14 3 16 2 14 2 13 1 14 0 13 3 13 1 

41 Stolmíř 37 0 49 0 61 0 63 2 65 2 53 0 79 1 75 1 64 2 

42 Střimelice 1 0 0 0 0 0 18 0 15 0 7 2 13 0 9 2 14 2 

43 Svatbín/Brník 10 2 13 0 16 0 20 3 20 22 2 13 2 16 3 17 0 15 0 

44 Svojetice/Srbín 1 0 1 0 4 0 2 0 8 2 2 3 8 2 5 2 4 2 

45 Syneč 15 3 11 2 10 2 10 1 9 3 8 2 9 2 9 2 20  6 2 

46 Štíhlice/Ţernovka 0 0 0 0 0 0 9 1 5 1 1 0 4 2 4 2 4 3 

47 Tehovec 0 0 0 0 5 0 3 0 6 3 3 3 6 0 4 2 5 0 

48 Třebovle 46 0 58 0 54 0 38 2 48 0 43 0 70 0 50 2 44 0 

49 Třemošnice 0 0 12 0 10 2 10 2 8 1 10 2 10 0 8 3 12 3 
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 Šenkýři/rok 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 

 sudy vědra mázy s v m s v m s v m s v m s v m s v m s v m s v m s v m 

50 Tuchoraz 19 3 18 0 17 0 16 0 15 2 13 2 16 3 15 2 14 2 

51 Újezdec 1 0 6 0 8 0 16 2 19 2 6 2 7 3 8 2 11 2 

52 Vitice 17 2 16 0 28 2 20 1 25 2 22 0 22 0 22 0 20 1 

53 Voděrady 4 0 13 2 12 0 24 1 21 0 26 2 31 2 26 0 24 2 

54 Vrátkov 4 2 6 1 5 2 5 1 20 10 2 5 1 4 0 6 0 4 1 

55 Vrbčany Kratochvílka 62 2 49 0 46 0 49 2 54 2 58 0 88 0 80 2 63 0 

56 Vrbčany Boháček 45 0 39 0 45 0 51 2 41 2 36 2 58 2 51 2 41 0 

57 Vrbčany Kratochvíl 29 2 25 2 21 0 21 5 26 2 25 0 36 1 27 0 22 1 

58 Vyţlovka 16 2 15 2 16 0 21 1 22 0 19 2 26 2 24 2 24 0 

59 Ţďánice 31 2 35 0 31 3 37 1 30 0 19 1 20  42 0 35 3 31 3 10  

60 Ţhery 9 2 5 0 5 2 3 0 8 1 7 0 11 1 11 3 11 2 

61 Celkem 1307 2 1409 2 1536 1 1648 1 20  1620 3 1425 2 20  1981 3 20  1774 3 20  1625 3 30  

Extra výstav – různí odběratelé 

62 Milice 1 0 3 0 8 2 59 0 51 3 30  69 0 30  31 1 20  26 0 8 3 

63 Extra s vinopalným penízem 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 

64 Extra bez vinopalného peníze 38 0 20  43 1 30  29 0 10  102 1 17 74 2 20  54 3 28 76 3 19 34 2 39 1 

65 
Překročení stanoveného 

deputátu 
3 1 20  0 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 24 0 20  

Přivarky 

66 Přívarky 123 3 20  187 0 168 2  161 1 20  127 3 20  129 3 122 0 128 2 20  137 1 

Deputáty 

67 Duchovní 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 

68 Baba 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 

69 Úředníci a slouţící 88 3 20  88 3 20  93 1 13  94 2 20  87 2 87 1 38 87 2 87 2 89 2 

70 Myslivci 26 0 26 0 27 2 26 0 26 0 26 0 26 0 32 2 31 0 

71 Celkové deputáty 257 3 20  257 3 20  263 3 13 263 2 20  256 2 256 1 38 256 2 263 0 263 2 

Proměnné a stále dávky 

72 Přídavek myslivcům 0 0 0 0 3 1 6 2 6 2 6 2 6 2 0 0 0 0 

73 Pensionovaní 2 3 3 3 10  3 2 20  4 1 20  6 2 20  8 2 9 2 11 0 15 1 

74 Špitál 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 

75 Za odvedenou práci 0 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 

76 Vrchnost 45 2 20  2 0 20  6 1 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 10 0 

77 Různá vydání 7 2 8 0 7 1 14 2 25  6 2 7 0 9 2 6 1 13 1 

78 Celkový výstav 1789 3 4 1938 1 24 2054 0 27 2263 1 26 2153 3 34 1960 2 20  2505 2 3 2269 2 24 2151 1 34 
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Příloha číslo III:  

Struktura výstavu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy (1781 – 1788) 

Pivo vystavené šenkýřům 

 Šenkýři/rok 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 

 sudy vědra mázy s v m s v m s v m s v m s v m s v m s v m s v m 

1 Město Kostelec (6 – 8 výčepů) 257 0 253 2 20 227 0 239 0 233 1 240 2 306 3 317 1 

2 Barchovice 5 0 6 0 6 0 3 1 3 2 4 2 1 1 1 2 

3 Bohouňovice 16 0 16 0 17 1 15 2 17 3 17 0 19 1 15 1 

4 Bohumil 2 2 2 0 2 2 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0 

5 Buda 35 0 31 3 40 0 48 2 45 0 35 0 63 1 53 2 

6 Bylany 33 1 32 1 36 0 31 2 34 0 32 0 43 3 46 2 

7 Dobré Pole 18 0 20 0 20 1 18 1 16 0 16 3 20 15 0 19 3 

8 Doubravčice 12 2 13 1 13 1 15 0 13 1 19 2 19 0 18 2 

9 Horní/Dolní Hořany 37 3 40 3 44 2 37 3 38 0 35 1 35 1 25 0 

10 Hryzely 2 1 3 0 2 0 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 

11 Hřiby 11 0 8 3 8 3 6 0 6 2 4 2 3 3 3 3 

12 Chotýš/Močedník 8 3 7 3 16 2 16 3 10 1 11 1 11 3 10 1 

13 Chrášťany 21 0 20 2 26 0 22 2 24 1 23 2 30 2 32 0 

14 Jevany 13 3 13 2 16 3 12 3 11 1 18 2 22 0 20 0 

15 Klučov 22 2 22 2 23 1 21 2 20 2 19 2 24 0 21 2 

16 Konojedy 32 2 31 1 31 3 23 3 29 1 25 2 33 3 31 0 

17 Kozojedy 21 0 23 2 26 0 26 2 27 2 33 2 37 0 31 0 

18 Krupá 10 2 9 1 10 1 9 1 9 0 8 2 10 0 11 0 

19 Kruty/Přestavlky 14 2 14 1 15 0 12 3 12 0 15 0 17 1 16 0 

20 Kšely 31 3 27 3 20 33 0 31 2 34 2 30 0 33 3 37 0 

21 Liblice 17 0 18 0 13 3 13 2 15 3 13 3 24 0 21 2 

22 Lipany 10 0 14 1 11 3 10 3 9 1 8 2 14 2 14 2 

23 Louňovice 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Lstiboř 34 2 20 33 1 36 3 33 2 34 3 35 1 37 0 37 2 

25 Mrzky 17 2 16 3 18 0 14 2 17 0 13 2 15 3 13 0 

26 Nučice/Výţerky 28 2 27 1 32 2 25 2 28 0 28 3 33 3 32 2 

27 Oleška 19 1 18 0 15 0 14 1 16 0 18 1 21 1 15 0 

28 Oplany 8 3 11 1 12 0 9 2 7 3 7 0 10 0 7 3 

29 Pečky 8 0 10 0 7 0 4 2 3 0 2 2 0 0 0 0 

30 Plaňany Rychta 62 2 78 0 81 2 60 0 43 0 46 0 58 0 48 0 

31 Plaňany Kaprál 88 0 79 0 73 0 82 0 64 0 69 0 89 0 112 0 

32 Plaňany Pošta 25 0 41 0 53 2 49 2 47 0 39 0 45 0 50 0 

33 Poříčany Beringer 25 2 28 2 35 0 34 0 40 0 38 2 35 2 41 1 

34 Poříčany 25 3 34 2 36 0 30 2 26 1 28 2 49 0 48 0 

35 Přebozy 9 1 12 2 13 3 8 0 8 2 6 0 5 0 8 3 

36 Přehvozdí 16 1 21 1 25 1 19 1 24 2 19 1 20 3 21 0 

37 Přistoupim 37 1 36 2 33 2 30 0 32 0 39 2 34 2 35 3 

38 Radlice 15 2 14 0 14 2 12 3 12 2 12 0 13 0 10 1 

39 Skalice 62 0 68 3 65 1 56 0 49 2 58 0 73 0 65 0 

40 Skramníky 15 2 16 3 21 3 18 3 18 2 17 1 21 1 20 3 

41 Stolmíř 55 1 61 1 59 0 55 0 65 2 69 2 66 2 65 2 

42 Střimelice 11 0 14 0 15 2 12 1 13 0 11 0 12 0 8 2 

43 Svatbín/Brník 11 3 10 1 9 1 11 3 12 0 9 2 15 1 9 3 

44 Svojetice/Srbín 7 0 11 0 8 2 9 0 5 3 6 1 5 1 6 0 

45 Syneč 7 3 10 0 7 0 6 2 20 9 1 8 0 10 3 20 10 1 

46 Štíhlice/Ţernovka 5 3 5 0 3 3 3 0 1 3 4 1 4 2 4 2 

47 Tehovec 4 1 6 3 10 2 7 3 5 2 5 3 5 2 3 1 

48 Třebovle 32 3 35 0 42 0 34 2 46 0 42 0 51 0 46 1 

49 Třemošnice 9 0 10 2 11 3 9 1 12 3 13 0 15 0 13 1 
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 Šenkýři/rok 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 

 sudy vědra s v s v s v s v s v s v s v s v 

50 Tuchoraz 9 1 16 3 19 3 14 0 14 0 13 2 23 0 18 0 

51 Újezdec 10 2 10 2 8 2 7 3 8 2 9 3 8 1 9 2 

52 Vitice 17 2 16 0 20 1 16 0 16 0 21 2 26 3 24 2 

53 Voděrady 24 2 19 2 21 3 18 0 11 0 13 0 24 2 17 3 20 

54 Vrátkov 5 1 4 1 3 3 6 0 6 3 4 2 5 2 5 2 

55 Vrbčany Kratochvílka 61 0 62 1 64 0 70 0 62 0 59 0 20 69 0 61 0 

56 Vrbčany Boháček 41 0 41 0 43 2 40 2 43 0 43 0 44 1 54 0 

57 Vrbčany Kratochvíl 18 0 22 3 28 0 21 0 18 0 17 2 28 0 27 0 

58 Vyţlovka 30 0 31 0 35 2 43 2 37 0 39 0 34 2 14 2 

59 Ţďánice 33 0 36 2 34 2 30 0 29 0 24 2 20 30 1 32 3 

60 Ţhery 7 3 13 0 20 16 1 8 3 12 2 9 1 9 3 7 1 

61 Celkem 1532 2 1588 0 1688 2 1542 2 20 1510 1 1519 3 20 1820 0 20 1754 3 20 

 

62 Milice 0 0 0 0 0 0 40 3 - - - - - - - - 

63 Extra bez vinopalného peníze 31 3 10 29 1 30 38 2 39 0 30 43 3 31 1 20 6 0 20 29 2 14 

64 Překročení stanoveného deputátu 24 0 24 1 19 3 20 22 3 26 14 0 17 14 0 20 14 3 8 0 27 

Přivarky 

65 Přívarky 137 1 131 1 20 123 0 112 3 20 114 0 10 109 2 20 79 2 20 85 0 

Deputáty 

66 Duchovní 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 

67 Baba 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 91 0 

68 Úředníci a slouţící 89 2 95 2 92 2 93 2 97 1 20 100 0 98 0 98 0 

69 Myslivci 31 0 34 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 28 3 30 

70 Celkové deputáty 263 2 34 271 0 268 0 269 0 272 3 20 275 2 273 2 269 3 30 

Proměnné a stále dávky 

71 Přídavek myslivcům 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 

72 Pensionovaní 14 2 13 1 11 2 11 1 30 14 0 19 0 17 2 26 11 0 

73 Špitál 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 24 

74 Za odvedenou práci 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 

75 Vrchnost 0 0 4 1 30 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

76 Různá vydání 8 0 10 6 3 11 0 20 7 1 6 0 6 3 6 0 6 0 

77 Celkový výstav 2014 2 38 2071 0 24 2175 1 34 2055 1 30 1984 1 8 1985 2 24 2226 3 10 2173 1 35 
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6. 3. Malý německo-český slovníček k vrchnostenskému 

pivovarnictví 

 

A 

s Achtel, e Achtelmetze – osmina měřice 

r Altknecht, r Oberknecht – podstarší  

r Amtmann – úředník 

r Angesessen – osedlý, usedlý 

e Ausgabe – vydání  

auspechen – smolit  

e Auspechung – smolení  

r Ausstoß, r Bierausstoß – výstav, výstav piva  

ausstoßen (Bier) – vystavit (pivo) 

s Ausstoßregister – registr / rejstřík výstavu 

piva 

 

B 

e Bannmeille – právo mílové  

r Bauer – sedlák  

s Becken – kotlina, nádrţ  

r Bediente – slouţící  

e Besoldung – peněţní plat, výplata 

e Bier Anlage – pivní daň 

r Bierbereiter – pivní pojezdný 

r Bierdrab – pivní dráb 

s Biergeld – plat z piva, posudné 

s Biergeschirr – pivovarské nádobí 

e Bierkrücke – hřeblo na míchání piva 

e Bierrechnung – pivní účet 

e Bierschaufel – nandavák  

r Biertatz – daň z piva, pivní tác 

r Binder, r Faßbinder – bednář, bečvář  

r Bindergesell – bednářský tovaryš 

s Binderholz – bednářské dřevo 

e Bolette / Bollette – boleta, stvrzenka 

r Botenlohn – plat kurýrovi 

s Brandweingeld – vinopalný / kořaleční 

peníz 

s Brandweinhaus – vinopalna  

e Brauberechtigung – právo várečné 

r Brauer – sládek, pivovarník, pan starší 

s Brauhaus – pivovar, pivovarna (arch.) 

s Brauholz – várečné / varné dřevo, dřevo na 

topení ve varně 

r Braugehilfe – varní pomocník 

r Brauofen – kotlina / pec ve varně 

e Braupfanne – varná pánev 

s Brauregister – varní registr / rejstřík 

s Brauwesen – pivovarnictví  

s Brennholz – palivové dřevo 

r Buchhalter – buchhalter, účetní kontrolor 

e Buchhalterei – buchhalterie, účtárna 

r Burggraf – purkrabí  

 

D 

e Darre, e Malzdarre – hvozd, sladový hvozd 

s Darreholz – hvozdové dřevo 

darren – hvozdit 

e Drescherprobe – omlatní zkouška  

r Drescher Lohn – plat mlatci obilí 

 

E 

r Eimer – vědro  

e Eisendarre, eisene Darre – ţelezný hvozd 

r Emfyteutischeschank – zákupní / výsadní 

výčep 

r Empfang – příjem  

r Ertrag – výnos, zisk 

r Essig, r Bieressig – ocet, pivní ocet 

e Exekution – exekuce  
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F 

e Fassion – fase  

s Faß, s Bierfaß – sud, pivní sud 

r Faßböck – smůla na sudy 

s Faßgeld – plat ze sudu, posudné 

e Fordergerste – přední ječmen 

s Fordemalz – přední slad 

r Fuhrlohn – dovozné, přepravné 

s Füllbier – dolívka  

s Füllen – hříbě, sud s dolívkou 

füllen – plnit, spílat 

e Füllstube – plnírna, spilka  

 

G 

r Gärkeller – spilka  

s Gebräu – várka  

s Gedinge – plat za provedení práce 

r Gemeindeschank – obecní výčep / šenk 

r Germ – kvasnice  

s Gerstenmalz – ječný slad 

e Getreideprobe – obilní zkouška 

s Getreideproject – obilní rozpočet 

s Gewölbeamt – sklepní/skladištní úřad 

r Gulden – zlatý  

r Guss – nálev, nalívka, slívka 

s Gut – statek 

e Gutvervaltung – správa statku 

 

H 

e Halbe – holba (dutá míra) 

s Hartholz, hartes Holz – tvrdé dřevo 

r Hauptmann – hejtman  

e Hefe, e Bierhefe – kvasnice, pivovarské 

kvasnice 

s Hefekübel, s Hefenstandel – zdřez, štoudel, 

nádoba na kvasnice 

e Herrschaft – panství  

e Hintergerste – zadní ječmen 

s Hintermalz – zadní slad 

r Hopfen – chmel  

r Hopfengarten – chmelnice  

r Hopfengärtner, r Hopfenbauer – chmelař  

r Hopfenpflücker – česáč chmele 

r Hopfenstock, r Alter – babka (vytrvalá část 

chmele) 

r Hopfenwarter – hlídač chmelnice  

 

J 

s Jungbier – mladé pivo 

r Jungknecht, r Junggesell – mládek  

 

K 

r Kastner – obroční / obilní úředník 

s Kastenamt – obroční / obilní úřad 

r Kastenamtschreiber – obroční / obilní úřad 

r Keller – sklep  

r Kellerneister – sklepmistr  

e Kerbe, r Kerb – vrub 

s Klafter – sáh  

s Klafterholz – sáhové dřevo 

s Kofent, s Halbbier – konvent, řídké pivo, 

ředina 

r Kretschmer – krčmář  

r Kreuzer – krejcar 

r Krug, e Bierkrug – dţbán, pivní dţbán  

r Kühlstock – chladící štok 

 

L 

r Lagerkeller – leţácký sklep 

e Landtafel – zemské desky 

landtafliche Meierhof – deskový / zápisný 

popluţní dvůr 

 

M 

s Malz – slad  

s Malzbier – marek, mareček, pivo dávané za 

mletí sledu mlynáři nebo sladomelovi 
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r Malzboden – válečka  

r Malzbursche, r Malzgesell – sladovnický 

tovaryš 

r Malzdörrer – hvozda  

malzen – sladovat  

r Malzer, r Malzerbrauer – sládek, sladovník 

e Malzers Anlage – sladovnická daň 

e Malzgerste – sladovnický ječmen 

e Malzhurde – líska na slad 

s Malzhaus – sladovna  

r Malzknecht – sladovnický chasník 

e Malzmühle – sladový mlýn 

r Malzmühler – sladomel  

r Malzsack – pytel na slad 

e Malzschaufel – lopata na dělání sladu 

r Malzschrotter – sladomel  

r Malzschrotter Lohn – plat mleči sladu 

e Mandel – mandel 

e Maß – máz 

r Meierhof – popluţní dvůr 

e Metze – měřice (dutá míra) 

 

N 

e Nutzung – uţitek, výtěţek, důchod 

 

O 

s Obersteueramt – nejvyšší berniční úřad 

e Obrigkeit – vrchnost  

 

P 

s Pech, s Faßpech – smůla, smůla na sudy 

r Pechrost – rošt na poţehování sudů 

s Pfund – libra  

e Pichkammer – poţehovna 

e Pint – pinta  

 

Q 

e Quittung – kvitance  

R 

e Rauchdarre – kouřový hvozd, valach  

e Rechnung – účet  

s Rentamt – důchodní úřad 

r Rentmeister – rentmistr, důchodní písař 

repartieren – rozvrhnout, rozloţit 

e Repartition – repartice, rozvrţení 

r Rustikalschank – venkovský výčep /šenk 

 

S 

e Saat – osev  

s Seidel – ţejdlík 

e Sequestration – sekvestrace  

e Schaufel – lopata, čerp (nářadí v pivovaru) 

schenken – šenkovat, čepovat 

r Schenker – šenkýř, výčepní, krčmář 

s Schenkhaus – dům s výčepem piva 

r Schock – kopa  

schroten – skládat pivo, drtit, mlít 

s Schrotgeld – peníz za sloţení sudu, šrůtka 

r Bierschroter – skladač piva 

schütten – sypat  

e Schüttung – sypání  

s Stammholz – kulatina, kmenové dřevo 

e standhafte Zinsen – stálé platy 

e steig und fallende Zinsen – stoupající a 

klesající platy/činţe, proměnné platy 

s Streichholz – limpa  

r Strich – korec (dutá nebo plošná míra)  

 

T 

e Tenne, e Malztenne – humno, sladové 

humno  

e Tranksteuer – nápojová daň 

s Tranksteueramt – úřad nápojové daně 

e Treber – mláto  

s Treberbier – patoky, ředina 
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U 

r Untertan – poddaný  

 

V 

r Verleger, r Bierverleger – nákladník, 

nákladník piva 

vermalzen – zesladovat  

e Vermögensteuer – daň z majetku 

e Verzehrungssteuer – potravní daň 

r Verwalter, r Gutverwalter – správce, 

správce statku 

s Viertel – věrtel, čtyřvěderní sud 

 

W 

e Wasserführer – vodovůdce, vodák 

e Wasserleitung – vodovod  

s Weichesholz, weiches Holz, – měkké dřevo 

r Weichstock – máčecí štok 

s Weisbier – bílé pivo (pšeničné) 

e Weizenmalz – pšeničný slad 

r Wildhopfen – divoký / planý chmel 

s Wirthaus – hostinec  

r Wirthschaftsbereiter – hospodářský 

pojezdný  

e Wurfschaufel – přehazovací lopata 

e Würze – mladina, mladinka 

 

Z 

r Zentner – centéř, cent (míra váhy) 

r Zins – činţe, nájemné, úrok 

s Zugebräu, zugebrauten Bier – přívarek, 

přivařené pivo 

s Zufüllbier – dolívka 

r Zuwachs – nadrost, přírůstek 

r Zwillich / r Zwilling – cvilink  

 


