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Měšťanský pivovar Šilhavého 
 

Na levém břehu řeky Bečvy pod Honím náměstím se nachází ulice Pivovarská, kde se v 16. století 
vařilo pivo.  

V dobových dokumentech je zmínka o kopeckém pivovaru už v roce 1530. Od roku 1692 stál 
měšťanský pivovar Na Marku u Dolní brány. V roce 1608 produkoval celkem 524 sudů piva a v roce 1745 
již 837 sudů. 

 

Šilhavého pivovar byl postaven v roce 1892 a nahradil Měšťanský pivovar na Marku. Nový pivovar stával v místech, 
kde dnes stojí chátrající hotel Strojař.  Vpravo na obrázku je vidět dům Šilhavého č.p 477, který stával u Tyršova 

mostu proti sokolovně 

 

V polovině 19. století byl už pivovar ve značně zanedbaném stavu, velkoměšťané k němu ještě stihli 
přistavět sklep a lednici. K pivovaru patřila také sladovna, která se nacházela na rohu dnešní Blahoslavovy 
a Palackého ulice. V roce 1875 byl pivovar pronajat Josefu Šilhavému, který se stal po 13 letech jeho 
majitelem. Ten chátrající budovu prodal a od konce 80. let 19. století stavěl nový pivovar za mostem na 
Velké Dlážce. Nejdříve byly vybudovány v roce 1887 sklepy, v roce 1892 byla postavena obytná budova čp. 
477 u Tyršova mostu a potom varna. 

Po převzetí závodu synem Ladislavem Šilhavým byl provoz modernizován. Stará sladovna 
v Palackého ulici byla kvůli zastaralému zařízení prodána.  Od roku 1915 náležela k pivovaru sladovna 
v Kokorách. Jak ukazují hospodářské výsledky tehdy prosperujícího pivovaru, v sezóně 1912 až 1913 
pivovar vyprodukoval 15 680 hektolitrů piva a 200 vagonů sladu, který se vyvážel do Švédska a Německa. 
Roku 1924 zaměstnával 50 dělníků. 
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V roce 1930 výroba piva poklesla na 12 850 hektolitrů a 190 vagonů sladu. V silné konkurenci, 
zejména přerovského akciového pivovaru, Šilhavý nakonec neuspěl. Již v roce 1925 ohlásil likvidaci, a i 
když ji v témže roce odvolal, situace se nezlepšila.  Hospodářská krize třicátých let vykonala své i zde. 

 

Šilhavého pivovar v Přerově 

V roce 1938 provoz měšťanského pivovaru ustal. Místo zde našly různé drobně provozy. V roce 1962 
byl vydán demoliční výměr na objekty pivovaru, v roce 1965 byly pozemky vyvlastněny pro stavbu 
ubytovny Přerovských strojíren. V polovině 70. let byl bourán i obytný dům. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovské listy (2016) 
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