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Jak se vařilo pivo v bývalém panském pivovaru v Boskovicích
Určitě mi každý dá za pravdu v tom, 

že v případě pivovaru se jedná o jednu 
z mála starých a historicky významných 
budov v Boskovicích a se zaměřením na 
výrobní charakter snad nejstarší a jedi-
nou. Nechci se rozepisovat o jeho dávné 
minulosti, tu rád přenechám fundova-
ným historikům, chci jen přinést několik 
vzpomínek z posledních roků jeho čin-
nosti a popsat provozní budovy s jejich 
zařízením tak, jak v té době byly. Naše 
rodina zde bydlela a pivovar jsem jako 
malý kluk výrazně vnímal a je zde použito 
i to, co si pamatuji z pozdějšího vyprávě-
ní mého otce. Také jsem zoufale pátral po 
nějakém žijícím přímém pamětníku a měl 
jsem veliké štěstí. V Brně žije pan Milan 
Učeň, bývalý pracovník ekonomického 
oddělení pivovaru Starobrno, který v bos-
kovickém pivovaru pracoval jako účetní 
a je určitě posledním žijícím zaměstnan-
cem. Toho jsem navštívil a s jeho pomocí, 
za což mu tímto moc děkuji, jsem si mno-
hé upřesnil nebo dověděl. 

Asi před 55 léty ukončil boskovický 
pivovar svou činnost. Svým stavem byl 
dále nepoužitelný a byl dokladem toho 
co potkalo a čekalo všechny pivovary 
podobného výkonu a stavu. V nejbližším 
okolí nedlouho před ním byly uzavřeny 
pivovary v Předklášteří a Moravské Tře-
bové a po něm stihl podobný osud pivo-
vary v Rájci a Jevíčku. 

Pivovar zde popisuji tak, jak šel 
výrobní tok. V hlavní budově pivova-
ru byla její levá část vždy využívána pro 
výrobu sladu, tedy jako sladovna. V zad-
ní části pivovaru je doposud vetknuta do 
střechy budovy rampa zasahující do úzké 
uličky, která snad ani nemá jméno. Tato 
rampa, sloužila pro příjem sladovnické-
ho ječmene, sladovnický ječmen na rozdíl 
od krmného musel mít kvalitní moučnatá 
zrna s dokonalou klíčivostí. 

Po příjmu byl ječmen na jednoduché 
čističce zbaven nečistot a zlomců a pak 
byl volně ukládán na přilehlou, ječmen-
nou půdu. Přivážen byl v době po válce 
jen pytlovaný a veškerá další manipulace 
byla ruční. Z této půdy v průběhu slado-
vací kampaně která zpravidla probíhala 
od září do května byl ječmen navážen 
na humna, kde začínal sladovací proces. 
Boskovická sladovna měla humna ve 
dvou patrech, suterénním a nadzemním 
a v obou humnech byly i tzv. náduvníky. 
Náduvníky byly betonové nádrže krabi-
cového tvaru, které byly před použitím 
naplněny zčásti vodou a pak zaplňovány 
ječmenem. Při tomto se sbíraly tzv. splav-
ky což byla hluchá zrna a tyto se po usuše-
ní používaly jako krmivo. V náduvnících 
byl ječmen, asi tři dny než nabobtnal a 
pak byl „vystírán“ na humna do tzv. „hro-
mad“ s vrstvou asi �0 cm vysokou. Plocha 
hromady byla podmíněna kapacitou dal-
šího zařízení zvaného hvozd, bylo nutné, 
aby po dokončení klíčení, které trvalo asi 
týden, byla na tento hvozd celá „hroma-

da“ přesunuta. Na humnech ječmen při 
teplotě do �5 °C naklíčil a říkalo se mu 
zelený slad, při tomto procesu se musel 
pravidelně ošetřovat nejdříve „vidrová-
ním“, tj. přehazováním vystřené hroma-
dy sladovnickou dřevěnou lopatou, kte-
ré se říkalo „vidrovačka“, a zvidrovat bylo 
umění. Po vidrování musela být hromada 
rovná „jako mlat“ a dělníkem zv. slaďá-
kem byla na svém povrchu obráceným 
koncem lopaty označena, při tomto byly 
přikreslovány i různé pivovarské symboly 
a ječmenné klasy. Později, když vyrazily 
klíčky, byly hromady načechrávány pro-
oráním úzkou lopatou zv. „voračkou“. 
Všechno toto se dělo proto, aby nedošlo 
ke srůstu a zaplesnivění naklíčených zrn, 
tzv. vrabcům, pokud se tak stalo, bylo vel-
mi zle, plíseň zelený slad značně znehod-
nocovala. Po dostatečném naklíčení se 
přikročilo k „nastírání“ což byla doprava 
sladu na hvozd. Toto se v průběhu kam-
paně provádělo pravidelně v půldenních 
intervalech včetně sobot a nedělí. Dopra-
va se děla kabelkovým elevátorem (jedno 
z mála strojních zařízení sladovny) do 
horní části dvouetážního hvozdu. Míst-
ní sladovna měla klasická hvozd „anglic-
kého typu“ jež doposud stojí. Topilo se 
„na přímý oheň“ s tím, že ohniště bylo u 
předsklepí humen a spaliny procházeli 
vodorovnými kouřovody v nejspodnější 
části hvozdu dané jeho půdorysy, tomuto 
prostoru se říkalo „podsvině“. Kouřovody 
měly tvar kapky, to aby při propadávání 
usušených klíčků nedošlo k jejich zaho-
ření. Hvozd se tedy vytápěl horkým vzdu-
chem při českém sladu plzeňského typu 
(pro světlá piva) asi na 80 °C, při tmavém 
bavorském sladu používaném pro výrobu 
tmavého pivo byla teplota i přes �00 °C. 
Zelený slad byl uložen nejprve na horní 

lísce hvozdu, kde po půldenním sušení 
byl shozen na spodní lísku a po dalším 
půldnu dosušen, tento proces se neustá-
le opakoval. Podlaha lísek byla provedena 
ze zvláštních ocelových drátů s mezerami 
tak, aby mohl prostupovat teplý vzduch. 
Slad byl při sušení provzdušňován pře-
hazováním zařízením zvaným „vendr“, 
které se neustále převalovalo po ploše lís-
ky. Dodnes si dovedu vybavit zvuk dolé-
hající do našeho bytu od kabelkového 
elevátoru, který se pravidelně ozýval v 7 
hod. ráno a večer a večerní klapot vend-
ru ve ztichlém pivovaru. Nad hvozdem 
doposud ční komín s typickým otočným 
nástavcem, který zajišťoval lepší odtah 
spalin a výparů, pokud byl děravý, říkalo 
se, že má pan sládek děravý klobouk. 

Po dosušení přešel slad přes poslední 
stroj zvaný odkličovačka. Jednalo se o vel-
mi primitivní stroj s rotačním válcovým 
sítem, jež zbavil slad usušených klíčků 
zvaných květ, který bylo nutno oddělit. 
Laicky řečeno v květu se slad zbavil vše-
ho nevhodného pro své další použití, květ 
byl ovšem výborným krmivem zvláště 
pro dojnice. Po tomto byl slad uložen na 
sladové půdě.

Boskovický pivovar si rovněž musel 
vyrábět pražením tzv. karamelový slad 
používaný jako barvivo potřebné do tma-
vých piv. Pražící pec si pamatuji již mimo 
provoz, po válce byl sortiment omezený 
a tmavá piva se nevyráběla. Stála zapo-
menutá mimo provoz na spodním dvoře. 
Měla plechovou nádobu ve tvaru koule a 
při pražení se s ní muselo ručně otáčet. 

Další část provoz již souvisí s pivova-
rem. Slad potřebný k várce byl ze sladové 
půdy nanošen přes šalandu na půdu nad 
bytem. Na této byl jednoduchý šrotovník, 
jež zrna spíše rozmačkal a toto „sypání“ 

potřebné pro jednu várku bylo uloženo 
v dřevěném zásobníku. 

Vpravo od střední části pivovaru byl 
velký výrobní prostor. Zde v části přileh-
lé k ulici byla klasická varna o „varu“ asi 
50 hl. Topilo se „na přímý oheň“ s tím, 
že ohniště bylo v průchodu z části varny 
na malý dvorek, ve kterém bylo uloženo 
uhlí. Káď (vystěrací a scezovací), scezo-
vací baterie - chlouba každé varny, kotel 
(pánev) varny, a chmelový filtr zvaný cíz 
bylo celé zařízení varny, veškerý pohon 
v kádi a kotli zajišťovala transmise se 
svými zvláštním hlukem od soukolí a 
plochých kožených řemenů. Výhoz mlá-
ta po ukončení várky se prováděl ručně 
z kádě korytem do přistaveného povozu, 
mláto (po várce použitý slad) bylo žádané 
krmivo pro dobytek. Vzhledem k malému 
výkonu varny obsluhoval celé zařízení 
včetně ohně jen vařič, pomocník vařiče 
zv. pumpauch nebyl. 

Průběh várky probíhal asi tak, že v 
horní kádi se provádělo za stálého míchá-
ní tz. vystírání a spaření sladového šrotu. 
Pak se odčerpala asi třetina obsahu do 
kotle a při teplotě okolo 75 °C se asi půl 
hodiny provádělo rmutování – zcukření. 
Rmut se vyčerpal zpět do kádě a vše se 
opakovalo, vařilo se zde „na dva rmuty“. 
Vzniklá „sladinka“ se stahovala, tj. oddě-
lila od vylouhovaného sladu (mláta) na 
scezovací baterii do kotle, kde se pak asi 
dvě hodiny vařila s chmelem. Při tomto 
do ní přešli z chmele veškeré aromatické 
látky a zničila se mikroflóra.

Po dokončení várky, která trvala �2 
hod., byla nyní již mladinka přes „cíz“ 
což byl sítový filtr na zachycení rozva-
řených chmelových šišek přečerpána 

Jan Zelený, Milan Učeň
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na chladící štok. Štok byla veliká plochá 
ocelová pánev kde mladinka přirozeně 
vychládla. Štok byl umístěn ve stejném 
prostoru, protilehle od varny, na pilířo-
vé konstrukci ve výši asi 3 m o rozmě-
rech asi �2x8 m a byl obchůzný po lávce 
jež vedla z varního prostoru po štítové 
a zadní stěně. Prostor pod štokem byl 
využíván pro uskladnění různých před-
mětů souvisejících s výrobou. Nalevo při 
vstupu do tohoto prostoru byl ještě sto-
jatý parní kotel, v kterém se připravova-
la pára a teplá voda pro potřebu výroby. 
Kotel obsluhoval a strojní zařízení opra-
voval pivovarský strojník p. Pevný. Parní 
stroj, který zajišťoval pohon byl po válce 
odstaven, ale ještě v r. �954 byl na místě, 
nahrazen byl elektromotorem s tím, že 
transmise zůstaly.

Mladinka byla po vychlazení přečer-
pána do spilky umístěné pod budovou 
bývalé pivovarské restaurace. Zde byly 
umístěny na kantýřích dubové kruhové 
kádě o objemu asi 50 hl. Kvašení mladin-
ky se vyvolalo přidáním pivovarských 
kvasnic a probíhalo tzv. spodní kvašení. 
Pivovarské kvasinky si po válce připra-
voval pivovar sám a mimo jejich hlavní 
použití byly i uznávaným lékem hlav-
ně na chudokrevnost, poruchy trávení 
a různé kožní neduhy. Takřka denně si 
lidé docházeli s konvičkou, pili je roz-
ředěné pivem a pro zvláštní chuť bylo 
potřeba dosti sebezapření. Při kvašení 
se mladinka zahřívala a bylo nutno jí 
chladit. V případě Boskovic se tak dělo 
přirozeným ledem. Led se musel prac-
ně nakopat v lednici stojící doposud na 
dvoře naproti sladovně. Kapacita té-
to lednice však postačila na celoroční 
chod spilky a ještě se do pytlů prodávalo 
hostinským u příležitosti různých akcí 
mimo hostinec. Do spilky led donášeli 
v putnách na zádech tzv. „spíláci“ a vsy-
pávaly ho do „plaváků“ umístěných v kaž-
dé kádi. Plavák byla nádoba válcovitého 
tvaru v horní části kalichově rozšířená, 
z měděného plechu o objemu asi �50 l, 
jakmile se led rozpustil, voda se vylila a 
nosilo se znova. 

Kádě bylo nutno každý rok vyskle-
pit, opravit a uvnitř opatřit paraf ínovým 
povlakem. Toto se provádělo po částech 
v zimním období v době útlumu výro-
by. Otvor pro vysklepení kádí je dodnes 
patrný, jsou to šikmo položená vrata v 
prostoru před sálem bývalé pivovarské 
restaurace. 

Po vykvašení ve spilce, které trvalo 

�0-�2 dnů bylo pivo pře-
čerpáno do druhé části 
pivovaru umístěné na Suši-
lově ulici. Před přečerpá-
ním proteklo ještě přes 
tzv. kaláky což byl zvláštní 
zavěšený vak ze specielní 
textilie, ve kterém se zachy-
tily hrubé kaly z kvašení. 
Filtrace, dnes naprosto 
běžná tehdy nebyla.

Zatímco stáří hlav-
ní budovy pivovaru lze 
poměrně přesně doložit, 
horní část na Sušilově ulici 
je výrazně mladší. V průče-
lí doposud stojí v celé dél-
ce přízemní budova, zleva 
byla dílna pivovarských 
bednářů, jimž mistroval 
pan Vítek, jeho rodina byd-
lela v sousedním bytě a dále 
bydlela rodina pana Chlu-
pa, pak byl průjezd na malý 
dvůr a byt rodiny pana Šev-
číka kterého jsem vnímal 
jako bývalého zaměstnan-

ce pivovaru. Byty byly jednoduché, jen 
kuchyně a pokoj, bez jakéhokoli dalšího 
příslušenství.

Za tímto stojící provozní budova 
sloužila ve své přední části zvané před-
sklepí pro umývání a plnění transportních 
sudů. K umývání sloužila hadice, kartáč a 
škopíček a dále zde byl velmi jednoduchý 
stáčecí stroj s možností plnění jediného 
sudu. Tyto sudy měly název čtvrtka – 25 
l, půlka – 50 l, a celák – �00 l. Za předskle-
pím byly dvě tzv. oddělení ležáckých skle-
pů každé o rozměrech asi �4x7 m se stro-
pem z válené klenby. Zde byly uloženy tzv. 
ležácké sudy ve dvou řadách při stěnách 
s tím, že prostředkem byla chodba pro 
obsluhu. Sudy byly sedlány na sebe, spod-
ní zvaný bódňák měl obsah asi 50 hl. a hor-
ní sedlík asi 35 hl. Sudy byly z masivních 
dubových dužin s opásáním 8-�0 obru-
čemi a protože při dokvášení, docházelo 
k nebezpečnému přetlaku, byly dna sudů 
proti stěnám a ještě vzájemně proti sobě 
zajištěny trámci zvanými šprajce. Pivo ve 
sklepě zrálo dle stupňovitosti, výčepní asi 
20 dnů, ležáky i několik měsíců, teplota 
se pohybovala velmi nízko – kolem 2-7 
°C. Veškeré práce v ležáckých sklepech 
prováděl tzv. „sklepáci“ pod vedením 
sklepmistra. K složitým úkonům patřilo 
vymývání sudu po jeho použití, tehdy se 
musel sklepák velmi malým otvorem ve 
dně sudu prosoukat dovnitř a při svitu 
svíčky ve svícnu zabodnutém v sudu, ten-
to umývat. Sklepák musel být i v letních 
měsících teple oblečen a být štíhlý, jinak 
se do sudu nedostal ani s pomocí spolu-
pracovníků. 

Jedenkrát ročně se sudy vysklepily, 
odkulili po ulici na spodní pivovarský 
dvůr a po případné opravě se požahova-
ly, tj. vysmolily smrkovou smolou. Toto 
se provádělo v podzimních měsících, kdy 
výrobní útlum zasáhl sklepy. 

Za ležáckými odděleními byla příč-
ně lednice, která zajišťovala přirozeným 
ledem chlad potřebný pro dokvášení. 
Lednice měla rozměr asi �5x�0 m při 
výšce asi �0 m. Led se navážel v zim-
ních měsících a lednice se plnila ledem 
ze zadní části, kde tehdy byla pro tento 
účel cesta. Kapacita lednice dle udání 
otce byla asi 60 vagónů a zvyšovala se 
tím, že led se v lednici ještě tříštil dřevě-
nými palicemi na drobné kousky. Ledo-
valo se zpravidla na rybníku „Hranáč“ a 
na mlýnském rybníku pana Dvořáčka, i 
když se jednalo o těžkou a nebezpečnou 

práci ledování byl vítaný přivýdělek pro 
různé sezónní dělníky. 

S ohledem na zájem trhu o lahvové 
pivo byla provozována i stáčírna lahví. 
Tato byla v hlavním objektu pivovaru, 
za spodními humny, proti spodní ledni-
ci. Lahvovna byla velmi spoře zařízena, 
myčka lahví byla ruční vanového tvaru a 
stáčecí „isobarometrický přístroj“, rovněž 
ruční, mohl plnit postupně až šest lahví. 
Uzavírání lahví bylo nožní na jednu láhev, 
pamatuji ještě systém „Alka“ kdy hrdlo 
láhve bylo opatřeno hliníkovou korun-
kou a do této se vmáčkl hliníkový uzaví-
rací plíšek, při otvírání se propíchnutím 
a vypáčením odstranil. 

Pivo pro lahvovnu se nejdříve muse-
lo stočit do velkých 200 l transportních 
sudů tzv. tupláků a převést do lahvov-
ny kde se pak „narazili“, z jednoho sudu 
bylo necelých 400 lahví – zatímco dneš-
ní výkon lahvovny v Černé Hoře je asi 25 
000 lahví za hodinu tehdy se jednalo o 
desítky kusů. 

K zařízení pivovaru přináležel ještě 
tzv. požah, byla to jednoduchá otevřená 
stavba na spodním dvoře pivovaru, v jeho 
dolní části. Byly zde dvě kotliny na vaře-
ní smrkové smoly, veliký kotel na napa-
řování dužin sudů a ližiny, po kterých se 
koulely při vysmolování sudy. Zde prová-
děli bednáři požahování transportních a 
ležáckých sudů tj. vylití jejich vnitřků 
rozehřátou smolou. Zvláště v případě 
objemných a těžkých ležáckých sudů to 
byla práce velmi namáhavá a nebezpečná 
s častými úrazy. 

U transportních sudů po jejich 
požahu pravidelně přicházel tzv. financ 
(zástupce státu) a provádělo se jejich opě-
tovné cejchování. Při změně obsahu bed-
nář pořízem vyškrábal na dně sudu hod-
notu jeho obsahu a vypálil novou. Každý 
sud měl označení ČS, pivovar Boskovice, 
číslo sudu, obsah a číslo finance.

Výroba piva byla výrazně pozname-
nána průběhem války a následným obdo-
bím. Mimo omezení veškerého rozvoje 
pivovar trpěl nedostatkem základních 
surovin, jež byly přídělovány. Toto vedlo 
ke snižování stupňovitosti a výstavu piva. 
V nejkritičtějším období se vařilo i 3,5o 
pivo, pozdější výčepní 7o a �0o byl dob-
rý produkt, �2o pivo byla vzácnost. Nor-
málního produkčního stavu se dosáhlo až 
těsně před likvidací v r. �950. 

Úplnou zvláštností bylo tzv. kvasni-
cové pivo, které se připravovalo v plesové 
sezóně. Jako jediné nebylo dokončováno 
v pivovaře, ale ve sklepech hostinců. Dob-
ře uleželý ležák se na místě podsládkem 
pivovaru „kroužkoval“ kvasnicemi (při-
dáním do sudu). Se sudem se pak do ple-
su nesmělo pohnout a to ani při narážení 
a rovněž se nesměl úplně dotáčet. Toto 
pivo mělo zvláštní, hutnější chuť a dnešní 
kvasnicová piva dostupná na trhu se mu 

zdaleka nepodobají.. 
Rozvoz piva prováděl s nákladní 

fordkou pan Konečný, dodnes ho mám 
před očima v jeho kožené čepici, tak 
typické pro všechny šoféry. Sudy se naku-
lovaly na auto po ližinách v průjezdě hor-
ního objektu pivovaru, bedny s pivem se 
z lahvárny vynášely ručně s tím, že auto 
bez problému stálo na této velmi úzké 
cestě a nijak neomezovalo tehdejší pro-
voz. Rajón pivovaru byl malý a rozvoz 
dle udání účetního pana Učně měl ustá-
lené trasy:
- Vratíkov, Okrouhlá, Benešov, Suchý
- Valchov, Žďárná, Ludíkov, Hrádkov 
- Malá Haná
- Újezd, Lh. Rapotina, Skalice, Mladkov
- Boskovice.

Výrobní činnost v pivovaře byla 
ukončována postupně. Snad někdy v r. 
�95� byla ukončena výroba piva, později i 
sladu. Provozována byla jen stáčírna lahví 
pod jevíčským pivovarem, a to z důvodu 
malé kapacity jeho zařízení. Probíhalo to 
tak, že každé ráno vyrazil pan Konečný 
do Jevíčka, odvezl prázdné a dovezl plné 
sudy tupláky, pivo se pak přetáčelo do lah-
ví a po okolí bylo rozváženo. Později bylo 
i toto ukončeno. 

Při ukončení výroby si uvědomuji 
jen některé zaměstnance: Strouhal Jan 
– sládek, Zelený František – podsládek, 
Krejčíř Antonín – správce, Učeň Milan 
– účetní (doposud žijící v Brně), Konečný 
František – řidič, Vítek – vrchní bednář, 
Hradský – bednář, Přibil – bednář, Šilula 
– bednář (Černovice), Pevný – pivovar-
ský strojník, Raab – zedník, Dvořáček 
Vincenc – dělník-stolař, Pachr – dělník, 
Slezák – dělník, Šunka – dělník.

Platy zaměstnanců nebyly vysoké, 
z dostupných dokladů vím, že měsíční 
plat sklepmistra v r. �938 byl 700,- Kč, 
dělníků 80,- až �20,- Kč týdně. Zajímavos-
tí bylo, že k platu přináležel tzv. naturální 
požitek – 2 l piva denně, a techničtí pra-
covníci používající služební byt měli ten-
to zdarma včetně vody, elektřiny a otopu 
tj. 6 pnm měkkých a 6 pnm tvrdých štíp 
ročně, toto ovšem v r. �948 skončilo.

Pivovar měl, jak bylo běžné, ještě 
pivovarskou restauraci. Byla to samo-
statná budova přilehlá k pivovaru, kde 
byl v přízemí hostinec s malým sálkem 
a v poschodí byt hostinského. Pamatu-
ji si jako hostinskou paní Nuslauerovou 
a později pana Ondrouška. Zahradní 
restaurace na tzv. pivovarské zahradě již 
příliš svému účelu nesloužila i přesto, že 
měla kuželkovou dráhu s pěkným pose-
zením jak uvnitř, tak pod lipami.

Po přerušení výroby, až v r. �954, 
když se projevil na trhu nedostatek sladu, 
byla znovu obnovena činnost sladovny a 
to pod černohorským pivovarem. Prvním 
vedoucím sladovny byl pan Prášil. Ale to 
je již jiná historie.
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Marie WetterováEislerovy továrny a Boskovice II
V minulých číslech jsme se seznámi-

li s osudem boskovické továrny firmy J. a 
M. Eisler. Tentokrát se podíváme, jak to 
bylo s firmou Adolf Eisler. 

Firma �dol�� Eisler�dol�� Eisler  
- obchod se železem

V polovině �9. století nastávají ve 
vedení státu velké změny, které se týka-
jí veškerých činností, tedy i obchodních 
a výrobních.

Počátky evidence obchodní činnos-
ti sahají k roku �852. Podle nejvyššího 
rozhodnutí ze dne �4. září �852, §§ 8 a 9, 
měly vznikat obchodní soudy (Handels-
gerichte). Tam, kde obchodní soud zřízen 
nebyl, vyřizovaly obchodní záležitosti 
soudy řádné. Samostatný obchodní soud 
vznikl pouze v Praze pro české země, na 
Moravě obchodní agendu zajišťovaly 
zemské a krajské soudy s přísedícími z 
řad obchodníků.

Obchodní zákoník ze �7. prosince 
�862 ukládal povinnost všem obchod-
níkům, veřejným obchodním společnos-
tem, komoditním a akciovým společnos-
tem, zapsat svou firmu do obchodního 
rejstříku u obchodního soudu. V roce 
�873 nastala tato povinnost i firmám 
společenstev, tedy spolkům, které jakým-
koliv způsobem zajišťovaly výdělek nebo 
hospodářství svých členů.

Adolf Eisler převzal v roce �853 po 
svém otci obchod a požádal o zapsání do 
obchodního rejstříku zemského soudu 
v Brně. O tomto zápisu do obchodního 
rejstříku Ing. Stanislav Pavlík udává ve 
svém článku „Počátky kovovýroby v Bos-
kovicích“, že se jednalo o firmu „Adolf 
Eisler, Metallwaren-Fabrik, Boskowitz 
Mähren“. Tato informace je však mylná, 
vysvětlení podávají dochované doku-
menty:

Firma „Adolf Eisler“ je opravdu 
zapsána v obchodním rejstříku krajského 
soudu civilního v Brně, dokonce dvakrát, 
ale ne v roce �853. V prvním případě je 
pod signaturou D� 48/�858 zapsána fir-
ma s názvem „Adolf Eisler“. V tomto pří-
padě dne �7. října �858 oznamuje Adolf 
Eisler umístění své firmy v Židovském 
městě v Boskovicích a rozšíření jejího 
dosavadního názvu „Adolf Eisler“ na 
název „Adolf Eisler, Warenhandlung in 
Boskowitz“ (tj. prodej zboží v Boskovi-
cích). Dále žádá o protokolární záznam 
nového názvu do obchodního rejstříku 
Krajského soudu v Brně a odvolává se 
na oznámení ze dne 7. září �853, zaslané 
Okresnímu hejtmanství v Boskovicích, 
kterému, jak doufá, bude vyhověno.

Tady se dostáváme k mylnému 
výkladu o počátcích továrny Adolfa Eis-
lera Metallwaren-Fabrik, Boskowitz, 
Mähren. Ve zmíněné žádosti z roku �853 
nejde o továrnu na železářské zboží, 
nýbrž o obchod s blíže nespecifikova-
ným zbožím. Jedná se tedy o obchodní, 
nikoli výrobní činnost. Teprve v „Pro-
tocollu“ sepsaném v Brně dne 7. září 
roku �863 se poprvé objevuje označení 
„Eisenhandlung“(tj obchod se železem). 
Tentokrát Adolf Eisler oznamuje, že roku 
�853 byla do obchodního rejstříku zapsá-
na firma „Adolf Eisler“, mající sídlo v Bos-
kovicích. K protokolu je přiloženo výše 
zmíněné vyjádření Okresního hejtman-
ství v Boskovicích z roku �853. Podle 
dokumentů ve fondu Archiv Židovského 
města Boskovice patřil původně zmíněný 
obchod Herschlu Eislerovi, otci Adolfa 
Eislera, jak dosvědčují dne 26. srpna �853 

Emanuel Löw a Max Schwarz, dva used-
líci z Židovského města v Boskovicích: 
„…zde (v Židovském městě) zůstávají-
cí Adolf Eisler nevlastní obchod, ale už 
delší čas pomáhá svému starému nemoc-
nému otci Herschelu Eislerovi v obcho-
dě se železným zbožím...“ Když Herschl 
Eisler roku �857 zemřel, požádal jeho 
syn Adolf o změnu zápisu držitele fir-
my. Jak uvádí obchodní rejstřík, stalo se 
tak roku �858.

Obchodník železem Adolf Eisler je 
také zmíněn na seznamu živnostníků 
– podnikatelů, který se uvádí v odvolání 
k zamítnuté žádosti Emanuela Wilhel-
ma, tiskaře knih ve Vídni z �3. září �884. 
Zde se píše:

 „…tyto (firmy) jsou vydávány za nej-
lepší v Boskovicích: 
Salomon Beran – továrna na přírodní 

barviva (Erdfarbenfabricanten),
Josef Ticho – obchod s továrním – ma-

nufakturním zbožím (Manufactur-
warenshandlung),

Emanuel Berisch von Fein – pivovar-
nictví a sladovnictví (Brauerei und 
Mälzerei),

�dol�� Eisler – obchodník se železem 
(Eisenhändler),

Samuel Baron – obchodník se smíšeným 
zbožím (Gemischtwarenhändler),

Jakob Knöp��macher – majitel pivovaru 
(Brennereiinhaber),

Leopold Karpelis – obchodník se smí-
šeným zbožím (Gemischtwarenhänd-
ler),

S. L. �u��richtig – právě tak (ebenso),
�braham Deutsch – také tak (ebenso),
Herman Ungar – majitel vinopalny, 

vinopalnictví (Brennereiinhaber),
Max Friedmann – obchodník s obilím 

(Getreidehändler),
Simon Mayer sen(ior). – obchod 

s galanterním zbožím (Bandwarehan-
dlung),

Moritz Mayer – povozník (Spediteur),
M. Hirsch – obchodník s produkty (Pro-

ducktengeschäftsinhaber),
D. Wassertrilling – obchodník s mód-

ním zbožím (Modewarenhändler),
�dol�� Weiss – právě tak (ebenso),
Lazar Hannak – obchodník se železem 

(Eisenwarenhändler).“
V roce �884 však byla v Boskovi-

cích firma „Adolf Eisler“ pouze provo-
zována. Původní majitel Adolf Eisler se 
před rokem �880 přestěhoval s rodinou 
do Vídně, kde 3�. července �883 zemřel. 
Jeho manželka Netti předala obchod a 
celou firmu „Adolf Eisler“ do vlastnictví 
Jakobu Eislerovi.

Od roku �883, respektive �884, tedy 
vedl železářský obchod s názvem Adolf 
Eisler jeho synovec (v některých doku-
mentech rovněž uváděno švagr), Jakob 
Eisler. Firma se nadále zabývala obcho-
dem se železářským zbožím.

Zpočátku byl Eislerův obchod zřej-
mě umístěn v Židovské čtvrti v č. 89, ny-
ní budova s Kaf írnou Dogvill, Boskovice, 
Zborovská č 70/9. Teprve v 80. letech �9. 
století se přestěhoval do domu č. 30 na 
boskovickém náměstí. Eislerovi pravdě-
podobně nechtěli uvolněné podnikatel-
ské prostory opustit, ale dále je využí-
vat. Tuto domněnku potvrzuje i žádost 
Adolfa.Eislera o povolení výroby kořal-
ky studenou cestou právě v tomto domě 
(Židovské město čp. 89). Jedná se zřejmě 
o žádost jménem firmy Adolf Eisler, pro-
tože obchod v té době už vlastnil Jakob 

Eisler. Právě výroba kořalky a její prodej 
byla v posledním čtvrtletí �9. století vel-
ký boom a přinášela výhodný zisk. Tato 
aktivita však nebyla okresním úřadem 
Eislerům povolena.

O provozování obchodu na bosko-
vickém náměstí dosvědčuje jiná žádost 
firmy „Adolf Eisler“ ze dne �2. září �887 
o povolení ke zřízení portálu na domě 
č. 30/I Boskovice – město. Ustanovená 
obhlédací komise úředně povolila při-
stavit vlevo od vrat až k hranici soused-
ní výkladní skříň s uzavřením na ple-
chové závity, vyčnívající od stavební čá-
ry (stanovené hranice budov), na 30 cm. 
Provozní prostory měla firma zpočátku 
pouze pronajaty od majitele domu Bed-
řicha Kučery. Jakob Eisler koupil zmí-
něný dům teprve koncem roku �896 za 
8.000 zlatých. 

Jak již bylo v minulé části o Eislero-
vých továrnách uvedeno, Jakob Eisler se 
rozhodl, že využije původní zaměření fir-
my a pokusí podnikat jiným způsobem. 
Železářský obchod – Eisenhandlung pře-
měnil na výrobu – Eisenwaren. Výslede-
kem této činnosti byla firma J a M Eisler, o 
které jste se dočetli v předchozí části.

Továrna na kovové zboží
�dol�� Eisler - Metallwaren��abrik, 

Boskowitz
Boskovice, Nádražní 242, or.č. 20

(nyní součást komplexu budov 
podniku Minerva Dürkopff – Adler, a.s. 
Boskovice )

Historie druhé firmy s názvem Adolf 
Eisler začíná v roce �908. V tomto roce 
už přes Boskovice vedla železniční trať ze 
Skalice nad Svitavou do Velkých Opato-
vic a dále přes Chornice až do Moravské 
Třebové. Jakob Eisler koupil pozemek v 
blízkosti vlakového nádraží severový-
chodním směrem a rozhodl se postavit 
zde novou tovární budovu. Tentokrát 
firmu pojmenoval po svém strýci (někdy 

uváděno švagru) Adolfu Eislerovi. Zde 
můžeme jen spekulovat, zda se tak stalo 
z piety a díků za postoupení obchodní 
živnosti a veškerého majetku po Adolfu 
Eislerovi nebo proto, že obchod dobře 
prosperoval a zaručoval rodině příjmy.

Název „Adolf Eisler - Metallwarenfab-
rik, Boskowitz“ způsobil nemalý zmatek 
na boskovických úřadech. 

Roku �909 se uvádí Jakob Eisler jako 
vlastník firmy Adolf Eisler. Rovněž v srp-
nu roku �9�� oznamuje Jakob Eisler, že je 
majitelem firmy Adolf Eisler v Boskovi-
cích a že firma se nachází ještě v Bosko-
vicích a zabývá se nyní tovární výrobou 
železářského zboží. 

 Dne 8. srpna téhož roku (�9��) 
požádal jako majitel firmy „Adolf Eis-
ler“ (v tomto případě původní firmy, 
tedy obchodu se železem) o rozšíře-
ní firemní činnosti o tovární výrobu a 
tak nový název firmy zněl „Adolf Eis-
ler, Metallwarenfabrikation“ Pod tímto 
názvem je pak provedena změna zápisu 
v obchodním rejstříku ke dni �7. srp-
na �9��. 

 Tentokrát už Jakob Eisler financoval 
celý podnik sám se svým synem Juliem. 
Julius Eisler je totiž uváděn jako vrchní 
vedoucí (ředitel) továrny v záznamech 
o změnách, zasílaných k zapsání do 
obchodního rejstříku. .

Když byla roku �909 zřízena měst-
ská elektrárna, požádal Julius Eisler 
městský úřad v Boskovicích o povolení 
„ částečně též zavést i elektrické osvět-
lení ze strany městské elektrárny…“ Od 
správce elektrárny obdržel dne �8. úno-
ra �9�0 rozpočet. Připojení bylo oceněno 
na �67,- K, které měla firma Adolf Eisler 
zaplatit za postavení sloupů, vedení atd. 
Juliu Eislerovi se tato suma zdála nepři-
měřená, protože podle jeho názoru „je 
vedení až k domu věcí elektrárny, začež 
se zpravidla žádný poplatek nepočítá.“ 

Obchod Adolfa Eislera v domě č. 30 na boskovickém náměstí (bývalá 
prodejna Baťa, později Obuv, nyní Elektro Mira.
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Jiří Bušina
Před nedávnem se mi dostala do 

rukou brožurka, vydaná v roce �934 
Malohanáckou tiskárnou, s.r.o. Bos-
kovice, nazvaná Almanach města Bos-
kovic. Byl jsem velice překvapen, kolik 
údajů o městě a životě v něm se z ní 
dozvěděl. O některé z nich bych se rád 
s Vámi podělil.

Obsáhlá kapitola byla věnována 
historii města a významných budov. Ta 
se však opakuje v mnoha publikacích, 
proti ji pominu. 

Druhá část je věnována úřadům, 
školám a ústavům. 

Okresní úřad. V jeho čele stál rada 
politické správy Richard Kabela, okresní 
hejtman, který stál v čele úřadu od čer-
vence �933.

Velmi podrobně jsou pak vyjmeno-
váni jednotliví vedoucí odborů a jejich 
povinnosti. Hamerský Alois , vrchní kan-
celářský oficiál vedl podatelnu a výprav-
nu, ve které bylo ještě 9 zaměstnanců, 
starajících se o příjem a odesílání poš-
ty. Okresní úřad měl �8 zaměstnanců, 
mezi které byla rozdělena veškerá agen-
da, včetně zdravotní a veterinární sprá-
vy. V Almanachu jsou velmi podrobně 
popsány povinnosti jednotlivých refe-
rentů. Jen pro zajímavost uvádím – refe-
rent dr. Trumer Erich, komisař politické 
správy měl v působnosti – státní občan-
ství a domovské věci, pojišťovací věci 
a ošetřovací útraty, živnostenské školy 
pokračovací, tiskovou policii, Vojenské 
vyživovací příspěvky, Pojištění nemo-
censké, starobní a invalidní. Dále pojiš-
tění penzijní, a úrazové, ošetřovací útraty 
v ústavech zdravotních a humanitních, 
úpravu pracovních poměrů, stávky, 
výluky, ochranu domácího trhu práce, 
povolování práce přes čas, věci požární 
a hasičství, všeobecné věci živnostenské, 

živnosti svobodné a řemeslné, živnosten-
ská společenstva a grémia, výprodeje a 
dražby, nedělní a sváteční klid, živnos-
tenské a průmyslové výstavy a živnosti 
ze živnostenského řádu vyňaté. 

Takto podrobně měli popsány své 
pravomoci i ostatní vedoucí odborů. 

Okresní zastupitelstvo mělo celkem 
30 zastupitelů, předsedou byl vždy před-
nosta okresního úřadu. 

Dále ke správě města Boskovice. 
Starostou města byl v roce �934 

Vilém Drbal, narozený 20. října �889. 
Byl absolventem státní průmyslové ško-
ly sochařsko-kamenické v Hořicích. 
Po absolvování školy vedl sochařsko-
kamenický závod své matce, od roku 
�9�4 tento převzal. Do čela obce byl 
postaven po starostovi Pavlu Šlahůnko-
vi v roce �93�.

l. náměstkem starosty byl Rudolf 
Musil, zástupce starosty, měl dozor nad 
jatkami.

II. náměstek starosty –Šnévajs 
Jan, zástupce starosty a měl v referátu 
vojenství

Radní: Nadymáček Jan – záležitos-
ti stavební

Vrána Jan – Dozor nad obecními 
budovami, silnicemi a kanalizací

Zeissl Mořic – Policie, bezpečnost
Sýkora Antonín – Polní a lesní hos-

podářství
Trnka Josef – Nemocnice
Boháček František – vodovod a 

veřejné studně
Chmel Ladislav – chudobinec a 

chudinství
Vladař Jan – Policie tržní
Chlup Alois – mateřská škola, živ-

nostenský referát a policie zdravotní. 
Dále město řídilo dalších 24 zastu-

pitelů, rozdělených do 7 pracovních 

komisí. Byly to: Osobní komise – před-
sedou Krejčíř Augustin, Disciplinární 
komise – Březík Vladimír, Zdravotní 
komise – Slámka Jan, Chudinská komi-
se – Mazalová Hermína, Vodárenská 
komise – Boháček František, Finanční 
komise – Štěpánek František a Staveb-
ní komise – musil Rudolf. Komise měly 
v průměru 9 členů, pouze finanční komi-
se jich měla �8. 

Město mělo také úřednictvo. Měst-
ským důchodním (ved. úřadu) byl Jaro-
slav Hubáček, který e staral o věci kon-
ceptní a pokladnu. Úřednice Anna 
Pechrová prováděla práce účetní, úřed-
nice Marie Chaloupková měla staveb-
ní záležitosti, domovské záležitosti a 
pomocné práce konceptní. Městským 
lesním byl Emanuel Wolf. 

O bezpečnost ve městě se starala 
městská policie. Vrchním strážníkem 
byl Josef Navrátil, strážníky pak Karel 
Indra, Čeněk Svěrák, Hugo Ševčík, Petr 
Peška, Náhlík Jaroslav a Richard Havrda. 
Do této skupiny patřil i Vincenc Přibyl, 
obecní hospodář. 

Od město patřily také městské jat-
ky. Městským zvěrolékařem byl Dr. Josef 
Navrátil, jatečným Josef Molta.

Ve městě bylo také Okresní četnic-
ké velitelství. Velitelem byl npor. výk. 
Josef Mautner, jeho zástupcem vrchní 
strážmistr Josef Sklenář.

Velitelství četnické stanice – velite-
lem byl vrchní strážmistr Josef Sklenář, 
jeho zástupcem Čeněk Rosák. Podříze-
ní četníci štábní strážmistr Jan Krejčí, 
František Neuhýbel, šstrážm. Rudolf 
Sláma, František Rampáček, Jindřich 
Smékal a strážmistr Václav Brůža. Pod 
svojí působností měli Boskovice, Vra-
tíkov, Hrádkov, Okrouhlou a Újezd u 
Boskovic. 

Velmi podrobně jsou v almanachu 
popsány i ostatní úřady ve městě. 

Okresní soud, který řídil přednosta, 
soudní rada Jan Klein. 

Berní správa s přednostou, finanč-
ním radou Dr. Gustavem Horákem. 

Berní úřad - přednosta úřadu a berní 
ředitel Antonín Křesťan

Důchodková kontrola – přednosta 
úřadu Rudolf Frank. 

Cejchovní úřad – cejchovní asistent 
Theodor Chalupa

Poštovní úřad – vrchní pošmistr 
Julius Strnad (měl 9 listonošů)

Staniční (nádražní) úřad.- Přednos-
tou stanice byl Tunys Jan. Výpravčím vla-
ků Frgal František a Kukuka Gustav

Farní římskokatolický úřad - děkan 
a farář P. František Zřídkaveselý

Náboženská obec židovská – před-
stavený David Werner, rabín Dr. Isi-
dor Reich.

Další část almanachu je věnována 
boskovickým školám. Obsahuje také 
seznam živností – podniků a obcho-
dů. Těm se budu věnovat v příštím čís-
le VLB. 

Závěrem dnešní části bych chtěl 
ještě uvést Jízdní řád železniční na trati 
Boskovice – Skalice ( směr jízdy k Brnu 
a ku Praze.) 

Z Boskovic odjíždělo denně �2 
spojů

 Na trati Boskovice – Chornice 
odjíždělo pouze 6 vlaků, z toho střída-
vě jen do Šebetova nebo až do Chornice 
s napojením na Moravskou Třebovou 
nebo Prostějov. 

Z Boskovic jezdilo také 7 autobuso-
vých spojů. Z toho tři státní autobusové 
linky Jevíčko – Šebetov - Bosovice; Mor.
Třebová – Jevíčko – Boskovice – Skalice; 
Letovice – Boskovice – Skalice. 

Boskovice před osmdesáti lety

Vzpomínka na událost z roku 1933
O tom, co vám teď napíši, neví žádný občan Bosko-

vic. Příhoda se udála na dolním předměstí města, a to na 
Brněnské ulici - nyní Komenského. 

Na této naší ulici naproti nám bydlel pan Vašek 
s rodinou. Jako malý chlapec jsem se svou sestrou a 
kamarády chodil hrát si k panu Vaškovi do dílny, která 
byla na dvoře. Dílna byla velmi dlouhá a prostorná. Pan 
Vašek byl provazník a v dílně vyráběl provazy. Veliké a 
dlouhé prodával na lodě, slabší provazy sloužili míst-
ním zemědělcům pro upevňování nákladů na vozech a 
k vázání dobytka. Konopí, potřebné k výrobě, nakupo-
val na Slovensku.

Jako dítě si vzpomínám, že pan Vašek byl veliký a sil-
ný jako obr. Měl plnovous a pěkně s námi dětmi vychá-
zel. Jeho paní byla na nás milá a při návštěvě nás vždy 
obdarovala cukrovím. Návštěvy a hry u Vašků byly pro 
nás děti nezapomenutelné.

Psal se rok �933 a k Vaškům přijelo osobní auto z 
rakouského konzulátu. O této události jsme se dozvěděli 
od svých rodičů, kteří nám řekli, že pan Vašek byl vnukem 
slavného tyrolského vlastence Andrease Hofera. Aby se 
zachránil před pronásledovateli, odešel z Tyrolska na 
Moravu, do Boskovic, kde žil pod jiným jménem.

Kdo byl jeho předek Andreas Hofer? Narodil se 
22. listopadu �767 v Passeier v Tyrolsku. Byl tyrolským 

vlastencem, který roku �809 vedl boj za osvobození své 
země od bavorské nadvlády, pod kterou se Tyrolsko 
dostalo po porážce Rakouska napoleonskými armáda-
mi ujednáním tzv. bratislavského (prešpurského) míru, 
smlouvy z r. �805. 

Občanským povoláním hostinský a obchodník s 
dobytkem, byl v letech �796-�805 účastníkem napoleon-
ských válek jako hejtman tyrolské domobrany. V dubnu 
�809 se - po tajné dohodě s vídeňským dvorem i se svými 
krajany v obcích - postavil do čela několika vln povstání 
Tyrolanů proti Bavorům a Napoleonovým Francouzům, 
jež na několik měsíců vyhnal ze země. Opakovaně dobyl 
Innsbruck, nakonec však byl v listopadu �809 poražen 
a byl nucen se ukrývat s rodinou na horské salaši. Jeho 
krajan Franz Raffel ho však za �.500 zlatých zradil a při-
vedl k němu vojáky.

Byl souzen francouzským soudem v Mantově a 20. 
února �8�0 zastřelen.

Pohřben je v Innsbrucku, kde má bronzový náhro-
bek a je stále považován za rakouského národního 
hrdinu.

Nyní k osudu rodiny Vašků. Poslední syn pana Vaška 
žil v Boskovicích na Komenského ulici a byl zaměstnán u 
hraběte Mensdorff-Pouilly na lesním úřadě v Rezidenci. 
Jím rod Vašků vymřel.

Jaroslav Dvořáček


