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Josef Hrůza se řemeslnému oboru bednář vyučil jako jeden z posledních absolventů učebního oboru 
bednář, který na podnikovém učilišti zřizoval Plzeňský Prazdroj. Po vyučení nastoupil jako bednář 

do pivovaru, kterému zůstal věrný po celý svůj život. V bednářské dílně se jeho dalšímu školení věnoval 
především starší zkušený mistr Rudolf Štěpán, pod jehož vedením se naučil nejen vyrábět nové ležácké 
a transportní sudy a spileční kádě, ale též udržovat a opravovat ty stávající. Po řadu desetiletí byla 
bednářská parta z Plzeňského Prazdroje jednou z mála, která tyto práce prováděla nejen pro domácí, 
ale celou řadu dalších pivovarů v ČR. Změna technologie výroby, skladování a transportu piva, která se 
v Prazdroji prosadila v 90. letech 20. století, měla pro bednáře téměř devastující následky. Nové sudy se 
nevyráběly a bednáři se věnovali pouze údržbě a posléze demontáži starého zařízení. Obrat nastal teprve 
na počátku 21. století v souvislosti s budováním nové image a také sortimentu výrobků pivovaru. V roce 
2007 byla ustavena nová bednářská dílna, v níž se stal nominovaný Josef Hrůza vedoucím mistrem,  
a opět se začalo s výrobou ležáckých sudů. Postupně došlo též na zaučení nových zaměstnanců, z nichž 
několik již obdrželo mistrovský titul. V současné době můžeme bednáře z Prazdroje potkat na řadě pre-
zentačních akcí doma i v zahraničí.

Josef Hrůza learned the cooper’s craft as one of the last trainees at the Plzeňský Prazdroj enterprise. 
After he had completed his training, he started working as a cooper in the brewery in which he 

has spent all his professional life. At the cooper’s workshop, he was trained especially by Rudolf Ště-
pán, an older experienced Master, under whose leadership Hrůza learned to make new barrels for beer 
lager, transport barrels, and tubs for fermenting rooms and to maintain and repair the existing ones. For 
many decades, the cooper’s  work team from Plzeňský Prazdroj was one of those few groups, which 
did such works not only for their home brewery, but also for many others within the Czech Republic. 

The changes in production technology, storing and 
transport of beer, which were pushed through in 
Plzeňský Prazdroj in the 1990s, resulted in nearly 
devastating consequences for the coopers. The new 
barrels were not made anymore and the coopers 
just maintained and dismantled the old equipment. 
The turn came as late as at the outset of the 21st 
century in connection with new image and new 
products of the brewery. In 2007, a new cooper’s 
workshop was built, at which Josef Hrůza became 
the leading foreman, and the production of barrels 
for beer lager started again. Gradually, new emplo-
yees were trained, and some of them achieved the 
Master degree.


