Zapomenutý Přerov

První moravský pivovar akciový se
sladovnou v Přerově

Administrativní budova akciového pivovaru

Založen byl v roce 1872. Myšlenku k založení pojal J. V. Křístek, měšťan v Přerově. Za jeho vedení
jako předsedy prozatímního výboru, položen byl dne 25. dubna 1872 základní kámen k stavbě pivovaru.
Stavba pivovaru a sladovny dokončena byla na počátku března 1873. Budovy vysvěceny byly dne
13. března 1873.
První várka konána 14. března 1873.
Akciový kapitál obnášel 300.000 zlatých, rozvržen byl na 1500 akcií po 200 zl. V roce 1895 zvýšen
byl akciový kapitál na 400.000 zl. vydáním 500 kusů nových akcií po 200 zl. nom.
Vedení závodu svěřeno bylo na počátku 21 člennému výboru, v roce 1876 změněny však byly
stanovy, dle nichž vedením závodu pověřuje se 7členná správní rada.
Život pivovaru po šťastném překonání počátečních obtíží dál se poměrně klidně. Opatřování peněz
na počátku dělalo sice značné svízele, úroky platily se 8 až 8 ½%, avšak s důvěrou do budoucna pro
rolnický akciový závod rostl i úvěr jeho a půjčovány závodu peníze, které jako stálé vklady byly účtovány.
Vzrůst pivovaru od 24. května 1873, kdy s prodejem piva započato, utěšeně vzkvétal. Do konce
kampaně 1872/73, t. j. do 31. srpna 1873, vyrobeno bylo piva celkem 6935 hl. V letech následujících výroba
rok od roku stoupala, až v kampani 1900/1 dosaženo 101.736 hl. Největší výroby v letech předválečných
dosaženo bylo v kampani 1909/10, a to 110.484 hl.
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Dne 1. února 1899 o půl 4.
hodině ráno byl závod postižen požárem,
který zničil hlavní budovu a část
sladovny. Škoda obnášela 358.228 K 54
h, kterou hradila Moravsko-slezská
vzájemná pojišťovna v Brně.
K pohonu celého závodu, jakož i
k elektrickému osvětlení používá se v
šesti letních měsících parního stroje
Tandem 250 HP, v zimních měsících
parního stroje jednoválcového o 100 HP.
K osvětlení a pohonu elektromotorů
slouží dynamo, poháněné od obou strojů
řemenem o výkonnosti 25 KW,
stejnosměr. 120 Volt. Mimo to má
pivovar k osvětlení závodu a pohonu
elektromotorů rychloběžný parní stroj s
dynamem 30 KW, stejnosměr., 120 V.
Ročně zpracuje se v závodě na
400 vagónů ječmene pro vlastní potřebu.
Množství to nejlépe ukazuje, co
znamená přerovský akciový pivovar pro
ječmenářství, zejména v posledních
letech, kdy pivovar všemožně podporuje
vedenou akci v okolí Přerova pro
zavedení jednotného typu ječmene k
účelům pivovarským.
Usilovnou
a
rozumnou
podnikavostí a pořizováním strojů a
zařízení dle vzrůstajícího odbytu

Pohled do nádvoří akciového pivovaru

výrobku, jakož i v mezích
finančních možností, vybudován
byl přerovský akciový pivovar na
vzorný
podnik
úctyhodných
rozměrů, jenž je dnes jedním z
největších pivovarů na Moravě.
Jako
všechny
ostatní
pivovary a průmyslové podniky
vůbec zasáhnuty byly nepříznivými
poměry válečnými, tak i přerovský
akciový pivovar zdržen byl
světovou válkou ve svých snahách
— rozšířiti závod — a bude na
místě uvésti zde, že mimořádné
Sklepy akciového pivovaru se sudy
válečné poměry stlačily výrobu piva
z předválečných 110.000 hl na
pouhých 20.000 hl. Jako český podnik byl přerovský akciový pivovar objektem, na nějž narážely s největší
přísností všechny rakouské přídělové a aprovisační předpisy.
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Minuly doby válečné, obchod surovinami se pomalu uvolňoval, nastal rychlý vzestup výroby. V
kampani 1925/26 vstupujeme do druhé stotisícovky — uvařeno piva 101.720 hl. V kampani 1929/30
památný jest den 11. srpna 1930, kdy vystaven byl stopadesátitisící hektolitr piva. Za kampaň 1929/30
vyrobeno nejvíce piva v poválečných letech, celkem 177.675 hl.
Koupí přešly do vlastnictví přerovského akciového pivovaru: pivovar se sladovnou v Kojetíně,
pivovar v Lipníku n. B. a pivovar se sladovnou v Záhlinicích u Hulína. Výroba piva v nich zastavena a
soustředěna v Přerově. Sladovna v Záhlinicích zpracuje ročně 200 vagónů ječmene.
V Záhlinicích v kampani 1925/26 pořízena byla strojní výroba transportních soudků pro vlastní
potřebu.
Doba popřevratová nepřinesla
možnosti k rozkvětu obchodu a
průmyslu v Přerově a okolí, jak
bychom si přáli, nýbrž ochuzováním
města, pokud se týká škol a státních
zaměstnanců, zůstal průmysl a
obchod na mrtvém bodě. Tento mrtvý
bod jest krokem zpět.
Jestliže jest jen několik závodů
v Přerově, které v době poválečné
zaznamenaly vzestup své výroby, jest
to Akciový pivovar v Přerově, jehož
zařazení na druhé místo co do
Strojírna akciového pivovaru
rozsahu obchodu pivovarského na
Moravě, jest jistě vynikajícím
úspěchem našeho českého průmyslu pivovarského. Za vše to patří díky příznivcům a vedoucím činitelům
závodu, v jehož čelo v době poválečné v r. 1918 postaven jest jako předseda p. JUDr. Leopold Mohapl,
advokát v Přerově. Za jeho působnosti doznal pivovar přerovský největšího rozkvětu. Věříme, že jeho
pevná ruka a obchodní prozíravost šťastně překoná nynější hospodářsko-sociální krisi a povede podnik k
dalšímu rozvoji.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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