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Návrh tematického atlasu pivovarnictví v ČR 

Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout tematický atlas pivovarnictví ČR. Přílohou práce je maketa atlasu. 

V rešeršní části je v krátkosti vyložena historie českého pivovarnictví a současný stav 

s naznačením možného dalšího vývoje. Ještě jsou zde představeny největší výrobci piva v České 

republice. V druhé časti rešerše jsou představeny tematické atlasy vydané na našem trhu. 

Metodická část popisuje návrh atlasu a tvorbu jednotlivých map. Poslední částí je diskuze, 

ve které jsou představeny problémy vzniklé při tvorbě atlasu. 

Klíčová slova: tematický atlas, pivovarnictví 

 

 

Thematic atlas of beerindustry in Czech Republic 

Abstract 

The main intention of this thesis is to make a thematic atlas of brewery in the Czech Republic. 

The maquette of atlas is add as a supplement. The search part contains a brief history of Czech 

brewery and the present state of it, with adumbration of future development. The most 

important Czech brew-houses are mentioned too. The second search part introduces another 

thematic atlas-books on our market. The methodical part describes projecting of the atlas and 

making of particular maps. The last part is the discussion, presentating the main problems, 

which appeared during making the atlas itself. 

Keywords : thematic atlas, brewering 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Cílem práce je navrhnout tematický atlas pivovarnictví ČR. Na našem trhu je k dispozici velké 

množství různých tematických atlasů, ale žádný se nevěnuje pivovarnictví. Vzniklý atlas je 

prvním dílem, které se zabývá podrobně pivovarnictvím. Jediné obdobné kartografické dílo 

vydala Kartografie Praha pod názvem Pivovary České republiky. Mapa je v měřítku 

1 : 500 000. Dílo má podobu automapy doplněné o pivovary s textovou přílohou. Na internetu 

jsou různé mapy pivovarů, které pivovary také pouze jen lokalizují a dále se jimi nezabývají. 

Vzniklý atlas je první atlas zabývající se pivovary hlouběji. Kromě aktuální mapy všech 

pivovarů a minipivovarů v České republice obsahuje mapy s výstavem, vývozem, strukturu 

výroby, historický vývoj, meziroční vývoj a další. Pro tyto mapy byla použita data 

ze statistických přehledů vydávaných Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladařským. 

Samotná práce se skládá z několika částí z rešerše, metodické části a diskuze. Rešerše se 

zabývá historií českého pivovarnictví, současným stavem a představuje největší české 

producenty. Druhá část rešerše je věnována tematickým atlasům. Jsou zde představeny 

tematické atlasy, které jsou k dostání na našem trhu. Je řešen problém, co lze považovat 

za tematický atlas a co už je atlasová encyklopedie. 

Další část práce je věnovaná samotné tvorbě atlasu a jednotlivých map. Na základě 

získaných kartografických informací a prostudováním dostupných tematických atlasů byla 

vytvořena maketa atlasu. Při tvorbě atlasu je kladen důraz na znalost a správnou interpretaci dat, 

aby byla sdělovaná informace co nejvíce srozumitelná a přesná. Problémy vzniklé při tvorbě 

atlasu jsou popsány a řešení je odůvodněno v diskuzi. 
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KAPITOLA 2 

Rešerše 

2.1 Pivovarnictví : 

2.1.1 Objevení piva : 

Kdy bylo pivo objeveno se nedá s přesností určit. Různé zdroje udávají různé letopočty. Shodují 

se v tom, že pivo mohlo vzniknout až s koncem kočovného způsobu života. Usazení je spjato se 

vznikem primitivního zemědělství, které umožnilo vznik piva. Konkrétně to bylo pěstování 

obilovin. Některé prameny uvádějí, že první pivo bylo připraveno dokonce už 10 000 let př. n. l. 

Realističtější odhady uvádějí období okolo 5 000 let př. n. l.  

Na místě vzniku se všechny zdroje shodují a jako oblast prvního výskytu piva uvádějí 

Mezopotámii. Tato oblast to není náhodou, protože Mezopotámie je oblastí nejstarších kultur a 

jednou z oblastí, ve kterých pravděpodobně vzniklo zemědělství.. První pivo zde připravovali 

Sumerové a nazývali ho kaš. Na to, jak vzniklo první pivo, je mnoho teorií, ale jsou si hodně 

podobné. Jsou založeny na zapomenutí těsta na chléb, obilí nebo obilné kaše v nádobě mimo 

obydlí. Na nádobu se na delší dobu zapomnělo. Do nádoby se dostala voda a její obsah začal 

samovolně kvasit. Vznikl tak omamný nápoj, který si našel rychle oblibu. První písemné zprávy 

se o pivu zmiňují okolo 4 000 př. n. l. Zprávy o pivu nalezneme například v Eposu 

o Gilgamešovi a v pozdějším Chamurapiho zákoníku. První pivo se vyrábělo tak, že se upečený 

chleba nalámal nebo rozdrtil do vody. Pro tento účel se vyráběly speciální pivní chleby 

z ječmene nazývané bapiru. Vzniklá směs se nechala samovolně zkvasit. Vzniklé pivo nemělo 

podobou ani chutí s dnešním pivem moc společného. Takto vzniklé pivo bylo velmi husté 

a mělo podobu spíše kaše, proto se srkalo z misky nebo se pilo slaměnými stébly. Sumerové 

znali výrobu různých druhů piv například: husté, černé, červené. Po zhroucení říše Sumerů 

převzala kulturu a s ní výrobu i pití piva Babylonská říše. V největším rozkvětu Babylonské říše 

se pivo dováželo do Egypta. V té době se vyrábělo téměř dvacet druhů piv : jemné černé, jemné 

bílé, červené, ležák, zbytkové ...  . 

Pivo vzniklo nezávisle na sobě na různých místech planety. Ve velké oblibě bylo pivo 

ve starověkém Egyptě. Ještě na začátku 20. století byl Egypt považován za místo prvního 

objevení piva. Další z prvních oblastí, ve kterých se pivo připravovalo, je Indie a Čína. Pivo 

vyráběli z ječmene, prosa, bambusu a rýže. O Číně se uvažuje jako o první zemi, kde se mohlo 

vyrábět první chmelené pivo, protože je to oblast původního výskytu chmele, ale není to 
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historicky doložené. Pivo vyráběli také indiáni v Severní a Jižní Americe. Jako surovinu pro 

výrobu používali kukuřici, aloe, třtinový cukr nebo javorový sirup. 

Do Evropy se pivo dostalo později. Starověcí Řekové a Římané výrobu piva znali, ale 

nebylo příliš oblíbené. Dávali totiž přednost vínu, které zde bylo ve velké oblibě. Pivo bylo 

považováno za barbarský nápoj. Ve větší oblibě bylo pivo u Keltů, Germánů a Slovanů, kteří 

první prokazatelně vařili chmelené pivo. 

2.1.2 Historie českého pivovarnictví   

První obyvatelé, kteří na našem území připravovali pivo, byli Keltové. Byl to kmen Bójů, který 

přišel na naše území ve 4. století př. n. l. Na přelomu letopočtu byli vytlačeni germánským 

kmenem Markomanů. Přímé důkazy o přípravě piva na našem území z této doby nejsou, ale 

protože Keltové a Germáni přípravu piva znali a bylo u nich velmi oblíbené, předpokládá se, že 

si tuto znalost přinesli s sebou na naše území.   

První obyvatelé, kteří na našem území doloženě připravovali pivo, byli Slované, kteří 

na naše území přišli v 6. st. n. l. Slované byli na rozdíl od předchozích Keltů a Germánů 

usedlým národem, který se věnoval více zemědělství. To znamenalo, že měli více potřebného 

obilí a mohli z něj připravovat pivo. Slované byli prvním historicky doloženým národem, který 

připravoval chmelené pivo. Konkrétně to byli Litevci. V této době byla příprava piva domácí 

činností. Pivo si každý, kdo na to měl suroviny, připravoval doma sám. Byla to výhradně ženská 

činnost. Situace se začala měnit ve 11. století se vznikem prvních pivovarů. Z ženské činnosti 

se příprava piva stala mužskou záležitostí a ženy vykonávaly už jen pomocné práce. 

První pivovary začaly vznikat v klášterech, které na našem území vznikaly koncem 

10. století. První doložený pivovar na našem území je v Břevnovském klášteru. Další kláštery, 

ve kterých pravděpodobně byl pivovar, byly benediktinský klášter Ostrov u Davle a klášter 

sv. Jiří na Pražském hradě. V 11. století vznikaly první kapituly. Kapitula je sbor duchovních 

řízených proboštem a děkanem podléhajících biskupovi. Kapituly měly pro vlastní potřebu 

i pivovary. První kapituly byly Staroboleslavská a Vyšehradská. V souvislosti s kapitulami jsou 

první písemné zmínky o pivovarnictví. V zakládacích listinách kapitul jsou zmíněny povinnosti 

platit desátek chmele. 

Ve 12. století došlo ke změně. Z primitivní domácí výroby piva se začalo stávat řemeslo 

a začaly vznikat pivovary ve větším počtu. S tímto rozvojem souvisí zakládání královských 

měst. Královská města dostávala mnoho práv a privilegií. K těmto právům patřilo právo 

várečné. To znamenalo, že každý měšťan, občan vlastnící dům uvnitř hradeb města, má právo 

vařit pivo (to znamená připravovat si slad, vařit a šenkovat pivo). Toto právo zavedl král Václav 

II. Dalším významným právem bylo právo mílové. To znamenalo, že ve městě a v okolí jedné 

míle (velikost míle se lišila podle regionů, pohybovala se od 7,5 do 12,5 km) okolo města 

nesměl nikdo kromě měšťanů vyrábět ani dovážet pivo. Mezi první města s várečným právem 

patřily Semily (1256), Žatec (1261), České Budějovice (1265), Plzeň (1295). Tato práva platila 
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až do roku 1788, kdy je zrušil císař Josef II. Obdobná práva dostávala později poddanská města 

od vrchnosti. 

Výroba piva byla výhradním právem měšťanů. Sedláci se museli věnovat pouze zemědělství 

a pro šlechtu nebylo hodné cti, aby provozovala řemeslo. Nejdříve celá výroba piva probíhala 

v jednom domě, to obnášelo výrobu sladu, vaření a šenkování piva. Výroba piva se začala 

soustřeďovat jen do některých domů, tak začaly vznikat právovárečné domy (pivovary) 

a nákladnické domy (domy ve kterých se vyráběl slad). Nákladnických domů bylo podstatně 

více než právovárečných (například v roce 1348 ve Starém Městě bylo 287 nákladnických domů 

a jen 36 právovárečných domů). Vaření piva bylo výnosnou činností, a ta proto vyvolávala mezi 

měšťany mnoho sporů. Postupně se právováreční občané začali sdružovat a vznikaly tak první 

městské pivovary, ve kterých se měšťané střídali. Pořadí, ve kterém měšťané vařili pivo, 

určovala městská rada. Koncem 13. století byly ve městech zakládány cechy. Cechy zakládali 

jen sladovníci, pivovarníci cechy nezakládali, protože pivovarnictví nebylo považováno 

za řemeslo, ale jen za obchod. Cechy měly pravomoc určovat kolik piva smí jednotliví měšťané 

uvařit, kolik surovin mají na várku použít, platy námezdních dělníků, ceny surovin a piva. 

Tímto cechy dohlížely na kvalitu piva. Tato pravidla byla často porušována a upravována 

ve prospěch majetnějších měšťanů. Do cechu nákladníků začali později vstupovat také 

právováreční občané. 

V 15. století vypukl spor o vaření piva mezi šlechtou a měšťany. Šlechta začala zakládat 

pivovary ve svých poddanských městech a do nich zakázala dovážet pivo z královských měst. 

Poddaní museli kupovat jenom pivo z panských pivovarů, které bylo často nekvalitní. To se 

nelíbilo měšťanům, protože začali přicházet o odbyt a šlechta stále častěji porušovala mílové 

právo. Došlo to tak daleko, že spor řešil král Ludvík Jagellonský. V roce 1517 vydal 

Svatováclavskou smlouvu, která byla výhrou šlechticů. Smlouva potvrzovala, že šlechta smí 

vařit pivo, ale nesmí ho dovážet o výročních trzích do města. Tato smlouva znamenala rozvoj 

panských pivovarů. Počet městských pivovarů klesal. Negativní dopad na počet pivovarů měla 

bitva na Bílé Hoře, pro revoltující šlechtu a města to znamenalo konfiskaci majetku. Následně 

třicetiletá válka zapříčinila zánik mnoha pivovarů. 17. století znamenalo úpadek pivovarnictví 

a to jak počtu pivovarů, tak i kvality vyráběného piva. Na začátku 17. století bylo v českých 

zemích 3 000 pivovarů a na začátku 18. století jich bylo už jen 1294 z toho jenom 165 

v královských městech. V 18. století došlo ke zrušení mílového práva a byl dovolen dovoz piva 

do měst odkudkoliv. To způsobilo velkou konkurenci a další zánik pivovarů. V druhé polovině 

století ovlivnil pivovarnictví brněnský sládek František Ondřej Poupě. Zavedl nové postupy 

do výroby. Jako první začal při výrobě piva používat teploměr, předtím se teplota odhadovala 

ponořením ruky do piva. Vymyslel sacharometr (tzv. pivní váhu). Založil v Brně první 

pivovarnickou školu v Evropě. Tvrdě vystupoval proti tomu, aby sládci vyráběné pivo šidili. 

Prosazoval světé pivo, do té doby se vyráběla hlavně silná a tmavá piva. Byl proti přidávání 

různých bylin do piva. Upravil dávkování chmele kvůli lepší chuti piva. 

19. století je znamením velkého pokroku v pivovarnictví. Do 19. století se vařilo hlavně 

svrchně kvašené pivo. V 19. století se začalo ve větší míře (první spodně kvašené pivo se vařilo 
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už v 15. století) vařit pivo spodně kvašené. Spodně kvašené pivo se muselo při kvašení chladit, 

proto se vyrábělo hlavně v zimě a v létě se vařilo pivo svrchně kvašené, protože jeho kvašení 

probíhá v pokojové teplotě. Celoroční výrobu spodně kvašeného piva umožnil vynález strojního 

chlazení, protože před tím se používal k chlazení led. Led se získával ze zamrzlých rybníků 

nebo řek a uchovával se v lednicích (podzemní sklepy), proto byla do vynalezení strojního 

chlazení výroba spodně kvašeného piva značně omezena. Do výroby byly zavedeny nové 

postupy a technologie. Velké zásluhy měli Josef Hiendl a bratři Josef a Jan Ječmínkovi. Nové 

technologie byly exportovány do zahraničí a byl zájem také o české odborníky. Vznikaly nové, 

velké a nejmodernější technologií zařízené pivovary. V druhé polovině 19. století byly 

zakládány pivovary, které dnes patří mezi největší a nejznámější. Byli to například Gambrinus, 

Staropramen, Prazdroj, Starobrno, Budvar, Primátor, Velké Popovice a další. Zastaralé pivovary 

se musely zmodernizovat nebo postupně krachovaly. V 19. století se z pivovarnického řemesla 

stal pivovarský průmysl. Začaly vznikat moderní sladovny orientované na vývoz sladu, který se 

vyvážel téměř do celého světa. Mezníkem se stal rok 1839. V tomto roce byl založen 

Měšťanský pivovar v Plzni (dnešní Plzeňský Prazdroj). Plzeňské pivo si získalo rychle veliký 

věhlas a vyváželo se i do zahraničí. Ovlivnilo výrobu piva v České republice i ve světě. Stalo se 

prototypem světlého ležáku a je napodobováno mnoha jinými pivovary po celém světě. Téměř 

po celém světě se vyrábí pivo pod označením Pils, Pilsen a Pilsner. Toto označení nemá nic 

společného s Plzní, ale jedná se o označení typu, že se jedná o spodně kvašené pivo Plzeňského 

typu. 

První světová válka měla na pivovarnictví negativní dopad, protože bojeschopní pracovníci 

byli posláni na frontu a armáda zabavila koně a voly, tím ochromila výrobu i distribuci piva. 

Byl velký nedostatek surovin. Vyráběla se slabá piva, často se používaly náhražky. Přestala 

fungovat pětina pivovarů, z 650 zůstalo v provozu 430. Celkový výstav klesl na pouhou jednu 

desetinu z 11 na 1,5 mil hl. Po válce se výstav opět zvyšoval a na původní úroveň se dostal až 

v roce 1930, počet pivovarů stále klesal, ale přitom se zároveň zvyšoval jejich výstav. Poté 

s nástupem hospodářské krize nastal další útlum. Na nejnižší úroveň se výstav dostal v roce 

1936 a činil 7,3 mil. hl. Po skončení krize došlo opět k oživení. V roce 1938 dosahoval výstav 9 

mil. hl. Oživení netrvalo dlouho a druhá světová válka znamenala další snížení výstavu na 6,6 

mil. hl. Došlo k záboru Sudet a tedy i pivovarů na jejich území. 

Nástup komunistů k moci znamenal pro pivovary těžké období, které je charakteristické 

znárodňováním pivovarů. Nejdříve přišly na řadu velké pivovary s výstavem nad 150 000 hl 

piva ročně. Později začaly být znárodňovány všechny pivovary. V průběhu času vznikaly různé 

národní podniky, které více či méně kopírovaly administrativní členění. Vznikaly národní 

podniky, které sdružovaly velké pivovary ( Pražské, Plzeňské pivovary ... ), ale také i menší 

národní podniky určené k zániku ( Brdské, Polabské, Krušnohorské ... ). V roce 1960 vznikly 

nové kraje. Vznikly tak národní podniky kopírující nově vzniklé kraje a takový stav vydržel až 

do roku 1989. V tomto období vznikly dva pivovary v Mostě a Nošovicích. Pivovar v Mostě 

v dnešní době nefunguje, pivovar v Nošovicích stále funguje pod názvem Radegast. V tomto 

pivovaru byly použity nejmodernější technologie. Měl také za úkol sloužit jako pokusný 
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pivovar pro zavádění nových technologií. Byly zde poprvé použity cylindrokonické tanky pro 

hlavní kvašení. Ale bohužel pivovarů, které byly modernizovány, nebylo mnoho. Situace 

ve většině pivovarů byla spíše opačná. Technologie zastarávala a budovy chátraly. 

Na modernizaci nebyly peníze. Lepší pozici měly pivovary, které vyvážely na západ, ale to byly 

jenom Budějovický Budvar, Plzeňský prazdroj a Staropramen. Ale i tyto pivovary měly jen 

velmi omezené možnosti. 

Po roce 1989 došlo k privatizaci pivovarů. Většina pivovarů byla zprivatizována. 

Výjimkami zůstal Budějovický Budvar (je stále národním podnikem) a pivovar Vysoký 

Chlumec, který byl vrácen původním majitelům rodině Lobkowitzů. Koupí největších pivovarů 

se na český trh dostali tři největší světoví výrobci piva. Jsou to firmy Anheuser-Bush InBew, 

SABMiller a Heineken. Tyto firmy na našem trhu vyrábí přes 75 % celkového výstavu piva. 

Příchod těchto firem s sebou přinesl mnoho nepopulárních kroků v rámci šetření 

a zefektivňování výroby v podobě zavírání menších a málo produktivních pivovarů (Hostan, 

Braník, Kutná Hora, Karlovy Vary, Domažlice, ...) a také licenční výrobu. Na druhou stranu 

znamenala privatizace velký přínos finančních prostředků a s nimi velkou modernizaci podniků. 

Modernizace se týkaly hlavně lahváren, stáčíren sudů keg, filtrace piva, varen, 

cylindrokonických tanků na kvašení, vodních zdrojů.  

2.1.3 Současný stav 

Tab č.2 : Největší výrobci a vývozci piva ve světě v roce 2008 

 vývoz   výroba 

   stát objem (tis hl)  podíl sv ět (%)    stát objem (mil hl)  podíl sv ět (%) 

1 Mexiko 19 239 17,86 1 Čína 393,14 22 

2 Nizozemsko 17 741 16,47 2 USA 233,75 13,1 

3 SRN 14 896 13,83 3 Rusko 116 6,5 

4 Belgie 10 112 9,39 4 SRN 103,9 5,8 

5 V. Británie 5 277 4,9 5 Brazilie 96 5,4 

... ... ... ... ... ... ... ... 

9 ČR 3 706 3,39 18 ČR 19,8 1,2 

 svět 10 7721 100  svět 1787 100 

zdroj : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský     

 

V současné době funguje 52 pivovarů, které provozuje 41 společností. Po roce 1989 bylo 

uzavřeno 25 pivovarů. Průměrný výstav pivovaru je 380 887 hl, z toho 7 pivovarů má výstav 

větší než 1 mil. hl. Celkový výstav piva je 19,8 mil hl a vývoz 3,7 mil hl.  

Z tabulky číslo 2 je vidět, že Česká republika má silné postavení ve světové produkci piva. 

S vývozem piva 3 706 tis. hl, který stále mírně roste se ČR řadí na 9. místo. V produkci se ČR 

řadí na 24. místo. Na počátku dvacátého století to bylo sedmé místo. 
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Výstav piva dlouhodobě roste. Od roku 1989 do roku 2000 mírně klesal nebo stagnoval. 

Po roce 2000 začal mírně růst. Mezi největší výrobce patří Plzeňský Prazdroj, Pivovary 

Staropramen, Heineken CZECH (tyto podniky jsou ovládány zahraničními firmami), 

Budějovický Budvar, PMS Přerov, Svijany, Platan, Bernard. Pivovary vlastněné zahraničními 

firmami tvoří přes 75 % výstavu. V porovnání s rokem 2007 se výstav téměř nezměnil. Největší 

změny vykazují menší pivovary, jejich výstav se mění kladně i záporně v desítkách procent. 

U větších pivovarů se změna pohybuje v rozmezí +5 %  až 5 %. 

Největší vývozci jsou pivovary Prazdroj, Budvar, Staropramen, Heineken Czech. Nejvíce se 

vyváží do Německa, Ruska, Slovenska, V. Británie a Švédska. Podíl vývozu k celkové výstavu 

je přibližně 20 %. Až na výjimky (Vysoký Chlumec, Konrad Vratislavice, Bakalář Rakovník) 

platí pravidlo, že s velikostí pivovaru klesá podíl vývozu na celkovém výstavu pivovaru. To je 

způsobeno faktem, že menší pivovary mají regionální charakter a jejich pivo se prodává hlavně 

v jejich regionu. Výše zmíněné výjimky tvoří pivovary menší velikosti, které se orientují 

na vývoz. Zatímco velké pivovary se snaží co nejvíce expandovat, výjimkou jsou Nošovický 

Radegast a Velké Popovice, které exportují přibližně jen jedno procento své produkce. 

V porovnání s předchozím rokem u největších vývozců došlo k minimální změně. Největší 

výkyvy ve vývozu opět zaznamenaly menší pivovary. 

Na významu nabývají minipivovary a restaurační pivovary. Zatím nebyly zmíněné, protože 

začaly vznikat až po roce 1989. Jedinou výjimkou je pivovar U Fleků, který patří naopak mezi 

nejstarší fungující pivovary. Byl založen v roce 1499. Tyto minipivovary nejsou významné 

výstavem piva, ale jejich počtem. V současnosti je 96 minipivovarů. Jejich výstav většinou 

nepřesahuje 1 000 hl ročně. Jejich vybavení se od vybavení pivovarů příliš neliší. Používají 

stejnou technologii, ale zjednodušenou a zmenšenou. Rozdíl je v tom, že vyrábí hlavně 

vícestupňová, tmavá, speciální piva. Další rozdíl je ve filtraci a stáčení piva. Protože je pivo 

určené většinou pouze pro restauraci patřící k minipivovaru nebo pro hospody v nejbližším 

okolí, znamená to, že je v krátké době po výrobě pivo zkonzumováno a nemusí mít dlouhou 

trvanlivost. A proto se pivo nemusí filtrovat a pasterizovat.. Často se pivo stáčí jen do cisteren 

nebo sudů. Nemají automatické stáčecí linky lahví. Roční výstav se mění v řádech stovek 

procent. Některé vyrábí minipivovary pivo jen příležitostně nebo jen na objednávku. 
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2.1.4 Největší podniky 

Tab č. 1 : Největší výrobci piva v ČR v roce 2008 

  Pivovar výstav (hl) podíl ČR (%) 

1 Plzeňský Prazdroj 8 765 319 44,26 

  Pivovar Plzeň 5 229 635 26,4 

  Radegast 2 049 258 10,3 

  Velké Popovice 1 386 426 7,1 

2 Pivovary Staropramen 3 285 409 16,59 

  Staropramen 2 516 789 12,71 

  Ostravar 768 620 3,88 

  Braník * - - 

3 Heineken CZECH 2 764 676 13,96 

  Starobrno 981 000 5 

  Krušovice 1 224 000 6,18 

  Velké Březno 265 833 1 

  Krásné Břesno 293 565 1,48 

  Louny * - - 

  Kutná Hora * - - 

  Hostan * - - 

4 Budějovický Budvar 1 312 736 6,6 

5 PMS Přerov 929 024 4,68 

  Holba 422 680 2,13 

  Zubr 289 565 1,46 

  Litovel 216 779 1,09 

Zdroj : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 
* pivovar je mimo provoz 

 Plzeňský Prazdroj 

Jak již bylo zmíněno v historii, založení Prazdroje bylo mezníkem pro české i světové 

pivovarnictví. Plzeňské pivo se stalo světovým prototypem světlého ležáku, který se snaží 

pivovary napodobit po celém světě. Pivovar byl dokončen v roce 1842 a prvním sládkem byl 

J. Groll. Plzeňské pivo si rychle získalo věhlas a ještě koncem 19. století bylo exportováno do 

USA. Na počátku století v Plzni byly 4 pivovary Prazdroj, Gambrinus, Prior a Světovar. 

Prazdroj postupem času všechny ovládl. Do dnešní doby zůstaly v provozu pouze Prazdroj 

a Gambrinus. Organizačně jsou spojeny, ale mají oddělené provozy. Znárodněním vzniká 

národní podnik Plzeňské pivovary přejmenovaný v roce 1960 na Západočeské pivovary a je 

k němu připojeno dalších 13 pivovarů. Po revoluci k němu zůstali připojeny pivovary v Chebu, 

Domažlicích, Karlových Varech a Chodové Plané, který se jako jediný osamostatnil a dnes 

vyrábí pivo pod značkou Chodovar. V ostatních pivovarech byla výroba utlumována a nakonec 

byly zavřeny. Výrobu tradičních značek, které tyto pivovary vyráběly, obstarávají pivovary 
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Gambrinus a Prazdroj. Prazdroj je rychle modernizován. Při modernizaci byl kladen důraz , aby 

si pivo zachovalo stále stejné vlastnosti. Pro účely porovnávání je vytvořen skanzen, kde se pivo 

vyrábí starou technologií a dozrává v dubových sudech.  

V roce 1999 se stává součástí pivovarnického koncernu SAB. V roce 2001 se spojuje 

s pivovary Radegast a Velké Popovice. V roce 2002 se SAB spojuje s druhým největším 

americkým výrobcem piva firmou Miller Brewing Company a vzniká tak koncern SABMiller. 

Tímto se otevřel Prazdroji nový trh díky distribučním a marketingovým možnostem firmy 

Miller. Firma SABMiller začala v rámci úspor zavádět licenční výrobu. To znamená, že pivovar 

Radegast vyrábí pivo značky Gambrinus, aby bylo ušetřeno za přepravu piva. Skupina Plzeňský 

Prazdroj vyrábí značky : Pilsner Urquell, Gambrinus, Primus, Master, Kozel, Radegast, Klasik, 

Birell a Frisco. 

Pivovary Staropramen   

Pivovar Staropramen byl založen v roce 1869 jako akcionářský pivovar. Jeho kapacita byla 

22 500 hl. Pivovar si vedl velmi dobře a jeho výstav stále rostl. Po druhé světové válce byl 

znárodněn a vznikl podnik Pražské pivovary. Po revoluci vznikla akciová společnost, která 

vlastnila pivovary Staropramen, Měšťan a Braník. V roce 1994 stoupila do společnosti britská 

firma Bass. Modernizace pivovaru probíhala pomaleji než tomu bylo u Prazdroje. Ale nakonec 

podlehl modernizačním vlivům a otevřené kvasné kádě nahradil cylindrokonickými tanky, 

vybudoval novou varnu, ležácké sklepy, kotelnu, strojní chlazení. V roce 1997 se připojil 

pivovar Ostravar. V roce 1998 byl uzavřen pivovar Měšťan a v roce 2008 byl zavřen i pivovar 

Braník. Výrobu převzal Staropramen, který dále pivo Braník vyrábí na Smíchově, kam byla část 

vybavení pivovaru převezena. V roce 2000 Staropramen koupila brazilsko-belgická společnost 

InBew, která vznikla spojením belgické Interbrew a brazilské Ambew Tímto uvedením firmy se 

na český trh dostaly značky Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Kelt a Velvet. .  Firma INnBew  

koupila firmu Anheuser-busch, největšího severoamerického výrobce piva. Tímto spojením 

vznikl největší výrobce piva na světě. V roce 2009 se dostala firma do finančních potíží, protože 

vynaložila velkou částku na koupi firmy Anheuser-bush, proto se rozhodla, že se soustředí 

na trhy, na kterých má převahu. To znamená hlavně Severní a Jižní Amerku. Firma se rozhodla 

prodat své pivovary ve střední a východní Evropě, včetně Staropramenu. Pivovary Staropramen 

koupila firma CVC Capital. Staropramen vyrábí značky : Staropramen, Braník, Měšťan, Stella 

Artois, Asahi Dry, Vratislavice, Ostravar, Kelt (do roku 2009), Velvet, OSTO6 a Bazal. 

Heineken CZECH 

Heineken vstoupil na český trh v roce 2003 koupí rakouské firmy BBAG, která vlastnila 

pivovar Starobrno. Součástí pivovaru byl znojemský pivovar Hostan, který vznikl v roce 1993 

osamostatněním od Jihomoravských pivovarů a.s. Ke spojení se Starobrnem došlo v roce 2001. 

V dnešní době pivovar není v provozu, byl uzavřen v roce 2008. Vstup Heinekenu přinesl 
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na náš trh nové značky piva Amstel a Zlatý Bažant ze slovenských pivovarů, které vlastní 

Heineken. Zlatý Bažant je licenčně vyráběn přímo pivovarem Starobrno. V roce 2007 Heineken 

dále expandoval a koupil od firmy Radeberger Gruppe KG Královský pivovar Krušovice. 

V roce 2009 se rozhodlo o sloučení pivovarů. Společnost Starobrno a.s. zanikla a veškerý její 

majetek přešel na Královský pivovar Krušovice. Heineken pokračoval dalším rozšiřováním 

a v roce 2008 koupil společnost Drinks Union. Společnost vlastnila pivovary Velké Březno, 

Krásné Březno, Louny a Kutou Horu. Pivovary Louny a Kutná Hora byly v roce 2009 zavřeny. 

Společnost Heineken na našem trhu vyrábí značky : Starobrno, Zlatý Bažant, Červený Drak, 

Hostan, Krušovice, Zlatopramen, Březňák, Louny a Dačický. 

Budějovický Budvar 

České Budějovice (dále jen ČB) bylo dříve německo-české město. V ČB dříve před založením 

Budvaru fungoval Měšťanský pivovar. Jeho pivo bylo velmi vyhlášené a už v roce 1875 vyvezl 

pivo do USA. Měšťanský pivovar byl pod německým vlivem. To se nelíbilo české menšině 

a jako reakce byl v roce 1895 založen Český akciový pivovar (dnešní Budvar) . Akciový 

pivovar se rychle začal rozvíjet a zvyšovat svůj výstav. Ještě do konce století začal také vyvážet 

pivo do USA. Tady začaly spory s americkým výrobcem Anheuser-busch o výrobní značku 

Budweiser Bier. Spor vyhrál americký výrobce, ale další spory se táhnou dodnes. Výroba byla 

už od začátku orientovaná na export. Po druhé světové válce byl znárodněn. V roce 1967 

se osamostatnil. Za komunismu měl spolu s Prazdrojem zvláštní postavení. Jako jediní vyváželi 

pivo na západ. Svoji výjimečnost  si zachoval až dodnes. Jako jediný pivovar je národním 

podnikem. Jeho výroba je více orientovaná na export než u jiných velkých pivovarů. 

Až donedávna si držel pozici největší vývozce piva, ale byl předstižen Prazdrojem. Budvar 

vyrábí značky : Budějovický Budvar, Bud, Pardál a Czechvar (speciální značka pro vývoz 

do USA). 

PMS Přerov 

PMS Přerov je nástupcem národního podniku Severomoravské pivovary. Nejdříve v roce 1988 

vznikl státní podnik Pivovary Přerov, který byl v roce 1991 nahrazen podnikem 

Moravskoslezské pivovary Přerov. Podniku patřily pivovar Zubr v Přerově, pivovar Holba 

v Hanušovicích, Litovli, Opavě a Vsetíně. Pivovary ve Vsetíně a Opavě byly prodány. Podnik 

se  v devadesátých letech několikrát dostal do ztráty, a proto musel vydávat dluhopisy. V roce 

2000 vznikla společnost PMS Přerov a firma se opět dostala do zisku. PMS vyrábí značky : 

Zubr, Světák, Žejdlík, Světák, Litovel, Holan, Dragoun, Holba, Lahváč, Ambrosius a Královar. 
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2.1.4 Budoucí vývoj 

Tab. č. 3 : Vývoj počtu pivovarů a výstavu v ČR 

rok po čet pivovar ů výstav (tis hl) 

1600 3000 - 

1712 1294 - 

1835 1087 1 966 

1860 1 040 2 654 

1900 804 11 967 

1917 526 1 705 

1920 562 5 412 

1930 430 11 015 

1935 387 7 480 

1940 341 8 474 

1945 252 4 877 

1950 176 9 245 

1960 29 11 418 

1970 104 16 267 

1980 79 17 475 

1989 77 18 267 

2000 57 17 924 

2008 52 19 806 

Zdroj : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 

Z tabulky číslo 3 je vidět jasný trend v ubývání počtu pivovarů. Ubývání bylo v minulosti často 

urychleno (války, krize, zrušení mílového práva). Rychlost ubývání se stále snižuje a to se dá 

očekávat i do budoucna. Zároveň ale se zavíráním pivovarů celkový výstav stále zvyšuje. To 

znamená, že se výroba koncentruje a vznikají tak velké moderní podniky. Vývoj bude 

pokračovat dále ve zvyšování produkce, modernizaci výroby a stále větší koncentraci výroby 

mezi největší pivovary. Jak již bylo zmíněno, tomu napomohla privatizace, která umožnila 

vstup zahraničních společností na náš trh. Do budoucna se dá očekávat další spojování 

pivovarů. Tyto zahraniční společnosti s sebou přinesly licenční výrobu, která je přijímána 

konzumenty piva negativně. Protože tyto vlastní pivovary téměř po celém světě, je 

pravděpodobné rozšiřování licenční výroby. České pivo se licenčně vyrábí v Polsku, Maďarsku, 

Slovensku. Zatím je české pivo vyráběné v zahraničí určené přímo pro trhy v zemích, kde bylo 

vyrobeno. Otázkou je, jestli se takové pivo dá označit jako české. V budoucnu se může stát, že 

se pivo začne do ČR dovážet ze zahraničí a pivo vyrobené v ČR se bude vyvážet do zahraničí, 

protože to bude pro pivovary výnosnější. 

Opačným trendem se můžou stát menší regionální pivovary a minipivovary. Jako reakce 

na licenční výrobu a stírání rozdílů mezi jednotlivými značkami piv. Tyto pivovary nabízejí 

pestřejší nabídku piv. V posledních letech se rychle zvyšuje počet minipivovarů a restauračních 

pivovarů. 



Kap. 2: Rešerše                                                                                                                                                              17 

Dá se očekávat větší orientace pivovarů na vývoz. Jak již bylo zmíněno pivo vyváží spíše 

velké pivovary. Menší pivovary mají hlavně regionální charakter. Jen málo menších pivovarů se 

orientuje na vývoz. Je možné očekávat, že se zvětší počet menších pivovarů orientujících se 

na vývoz. 

Otázkou je i budoucnost Budějovického Budvaru. Dříve byly snahy o jeho privatizaci, ale 

tyto snahy byly zamítnuty a Budvar jako jediný z velkých pivovarů zůstal národním podnikem 

a v nejbližší době jím asi i zůstane. 

2.2 Tematické atlasy 

„Tematické atlasy jsou jednotně koncipované soubory tematických map věnované určitému 

tématu (např. podnebí). Kromě vlastního tématu atlasy často obsahují v menší míře i mapy 

sousedních oborů , které mají k ústřednímu tématu úzký vztah (např: orografie, hydrologie).“ 

(Voženílek, 2004, s. 15). Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí definuje 

tematický atlas obecněji pouze jako soubor tematických map. Tematické atlasy mohou být 

monotematické, věnující se pouze jednomu tématu (Atlas podnebí ČR, Atlas cestovního 

ruchu ČR, Atlas mezinárodních vztahů, ...), nebo polytematické atlasy, které obsahují soubor 

různých tematických map zabývajících se určitým územím (region, stát, svět, ...). Příkladem 

jsou : Školní atlas ČR, Atlas dnešního světa, Školní atlas světa, Tematický atlas středočeského 

kraje, ... . 

Tematický atlas nemusí být pouhým souborem map, často je doplněn textem, grafy, 

obrázky, tabulkami. To je vhodné a někdy i nutné pro lepší orientaci v mapě, protože tematické 

se zabývají odbornými tématy, ale jsou určené pro širokou veřejnost. Tematické atlasy mají 

často charakter průvodce daným tématem a obsahují množství doprovodných informací. 

V některých atlasech tato doprovodná informace převažuje nad mapovou složkou. Tyto 

publikace definuje Voženílek (2004) jako atlasové encyklopedie. V atlasových encyklopediích 

jsou mapy nepravidelně rozmístěny v textu, jsou doprovázeny velkým množstvím tabulek, grafů 

a obrázků. Mapy nemají měřítkovou řadu a jsou často velmi jednoduché až schematické. 

Na našem trhu bylo vydáno velké množství atlasů: Školní atlas světa, Atlas mezinárodních 

vztahů, Školní atlas dnešního světa, Atlas podnebí ČR, Atlas cestovního ruchu, Atlas světových 

dějin, Tematický atlas středočeského kraje, různé autoatlasy, ... . Většinou jsou tematické atlasy 

pro lepší orientaci rozděleny do logických kapitol. Tematické atlasy často obsahují značné 

množství doprovodného materiálu a není jasná hranice, v jakém poměru by měly být mapy 

a doprovodný text, aby mohl být atlas označen za tematický a ne za atlasovou encyklopedii. 

Téměř každý vydaný atlas obsahuje i obecně geografický obsahuje tematické mapy. Minimálně 

je to politická mapa. Obecně-zeměpisných atlasů je podstatně méně než tematických. Mezi 

obecně zeměpisné patří např. Atlas světa od nakladatelství Readers's Digest Výběr. Školním 

atlasem světa od nakladatelství Kartografie Praha je problematické označit za tematický nebo 
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obecně-zeměpisný, protože obsahuje jak mapy obecně-zeměpisné tak i mapy tematické, kterých 

je víc, ale označit ho za tematický nelze. 

Školní atlas světa vydalo v roce 2002 nakladatelství Kartografie Praha. Na začátku 

obsahuje mapy za celý svět věnované klimatu, geologii, hydrologii, pedologii, demografii, 

hospodářství, ... Dále obsahuje obecně-zeměpisné, hospodářské a zemědělské mapy 

za jednotlivé kontinenty. 

Školní atlas dnešního světa vydalo v roce 2000 nakladatelství Terra. Obsahuje tematické 

mapy celého světa tematicky rozdělené do kapitol příroda, lidé, příroda a lidé. Obsahuje velké 

množství doplňujícího textu, grafů, tabulek. Komentáři charakterizuje znázorňovaný jev, ale 

mapy zůstávají stále dominantním prvkem atlasu. 

Školní atlas ČR byl vydaný v roce 1999. Tento atlas obsahuje tematické mapy České 

vzdělání a vlastivědnou mapu v měřítku 1 : 350 000. Na konci obsahuje tabulkovou část. 

Obsahuje menší množství doplňujícího materiálu než předchozí atlas.  

Atlas podnebí ČR je nejobsáhlejším tematickým atlasem , který u nás v poslední době 

vyšel. Je věnovaný podnebí ČR. Mapy jsou členěny podle zobrazovaného jevu do kapitol 

teplota, srážky, sníh a další. Atlas má měřítkovou řadu 1 : 1 000 000, 1: 2 000 000 

a 1 : 5 000 000. Každá kapitola je doplněna textovou charakteristikou, tabulkami a grafy. 
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KAPITOLA 3 

Metodika 

3.1 Použitá data 

Základem každé tematické mapy jsou data, která chceme pomocí mapy interpretovat. Bez 

kvalitních dat nemůže vzniknout kvalitní mapa. Proto je před začátkem tvorby atlasu nutné 

zjistit, jestli existují potřebná data. Dále pro vhodnou interpretaci dat je nutná alespoň základní 

orientace v problematice. Nastudováním problematiky se věnovala rešerše. Pro tyto účely bylo 

použito mnoho knižních a internetových zdrojů citovaných v seznamu literatury.  

Nejdůležitějším zdrojem dat pro vzniklý atlas jsou statistické přehledy vydávané 

Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským (dále VÚPS). Tyto přehledy VÚPS vydává 

od roku 1991. Nejaktuálnější přehledy jsou za rok 2008. A pravděpodobně jsou poslední, 

protože pivovary data ve statistických přehledech začaly považovat za strategické informace 

a nechtějí je VÚPS dále poskytovat. Přehledy obsahují data za jednotlivé pivovary (některá data 

jsou uvedena za celou výrobní skupinu), ale také souhrnné informace za celou ČR a svět. Data 

pro jednotlivé pivovary jsou například: výstav, vývoz, vyráběné značky, výroba podle druhu, 

barvy a obalů, vývoz podle druhu, barvy a obalů. Přehledy obsahují kompletní a úplná data 

za všechny pivovary v ČR. Přehledy mají také problematická místa. Jedná se o údaje 

za pivovary, které patří do větších skupin (Heineken, Plzeňský Prazdroj, Pivovary 

Staropramen), udávají data za celou skupinu. Informace za jednotlivé pivovary nelze kromě 

výstavu dohledat. I dohledání výstavu je u některých pivovarů obtížné a zjištěné hodnoty jsou 

pouze orientační, ale pro potřeby atlasu to může být považováno za dostatečné. Pro mapu 

pivovarů a minipivovarů byla použit také internetový zdroj www.pivovary.info. Protože od roku 

2008 vzniklo v ČR více než desítka minipivovarů. 

Dále byla použity prostorová data od firmy Arcdata Praha. Tato prostorová data slouží jako 

topografický podklad. 

3.2 Tvorba atlasu 

Na začátku tvorby atlasu je třeba udělat si jednoduchou koncepci, jak by měl atlas vypadat. Tato 

koncepce musí splňovat podmínky zadání (účel, cílová skupina, formát, ...), reagovat na získaná 

data (nelze vytvořit mapu bez dostupných dat) a musí brát v úvahu také již existující atlasy 
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na stejné téma, protože není žádoucí, aby vznikl atlas podobný již existujícímu atlasu. Naopak 

by mělo být cílem, aby vznikl odlišný pokud možno kvalitnější atlas opravující a doplňující již 

vzniklé atlasy. Z tohoto pohledu je pozice při tvorbě atlasu pivovarnictví jednodušší, protože 

atlas zabývající se českým pivovarnictvím není na našem trhu k dispozici. To znamená, že 

vznikající atlas omezují v tvorbě pouze dostupná data. 

Vzniklý atlas není pouze souborem tematických map. Protože na českém trhu není mnoho 

publikací, které by v přehledu shrnovaly české pivovarnictví, má atlas tuto úlohu částečně 

zastupovat. Součástí atlasu je textový úvod a tabulková příloha. V textovém úvodu je v krátkosti 

čtenáři představeno české pivovarnictví přes historii, současný stav a probíhající změny.  

Většina jednotlivých mapových stránek obsahuje textové komentáře, tabulky a grafy. 

Po přečtení atlasu získá čtenář základní přehled o českém pivovarnictví. Kompozice celého 

atlasu a jednotlivých mapových stran je (i přes větší množství nadstavbových kompozičních 

prvků a textových komentářů) taková, aby mapy byly převládajícím a dominujícím prvkem 

celého atlasu a nevznikla tak atlasová encyklopedie. 

Pro přehlednost atlasu a snadnou orientaci je důležité, aby měl atlas jednotnou podobu a styl 

stránek (barvy, písmo, kompozici, ...). Jednotlivé stránky jsou rozděleny podle témat do kapitol 

a ty jsou od sebe barevně odlišeny.  

3.3 Tvorba vlastních map : 

Před samotnou tvorbou map je nutné si nejdříve uvědomit, že kartografická správnost díla 

nestačí k tomu, aby mapy byly používané. Protože podle R. Čapka (1992) krása mapy a první 

dojem může rozhodnout, jestli bude mapa použita a platí to zvláště pro uživatele z řad široké 

veřejnosti. Posouzení krásy mapy a vhodnosti barev je velmi subjektivní a neexistují žádná 

přesně definovaná pravidla, která by zaručila, že vznikne krásná mapa. Velkou pozornost je 

nutné věnovat barvě, protože barva má výjimečné postavení, protože podle V. Voženílka (2004) 

je barva samotným vyjadřovacím prostředkem a zároveň je součástí všech prvků mapy. Barva 

výrazně ovlivňuje hodnocení kartografického díla už od prvního pohledu a nevhodné použití 

barev (například moc výrazné nebo naopak málo výrazné barvy) může odradit od použití mapy 

ještě před bližším prohlédnutím jinak kvalitní a zajímavé mapy. Kvalitní mapa musí být také 

přizpůsobena potenciálním uživatelům, proto byly vzniklé mapy s nimi diskutovány a následně 

byly mapy podle připomínek upraveny. 

Na tvorbu vlastních map byly použity programy Arcgis a Ocad. Dále byl atlas tvořen 

pomocí programů Adobe Photoshop, MS malování, MS Word a MS Excel. Arcgis byl použit 

na přípravu prostorových dat. Protože do Ocadu je možné pouze načíst shapefile, ale neumí 

s prostorovými daty dále pracovat (např. : ořez, vybrat podle argumentu, ...). V Arcgisu tedy 

proběhla pouze příprava dat. Data byla ořezána a byla vybrána příslušná města, ve kterých se 

nachází pivovary. Vlastní tvorba map probíhala v Ocadu.  
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Důležitou součástí jednotlivých mapových polí je topografický podklad, který byl kvůli 

přehlednosti omezen na minimum. U všech map kromě mapy pivovarů je omezen pouze 

na státní hranici. U mapy pivovarů byl topografický podklad doplněn o hranice krajů a řeky. 

Celý atlas má stejné okraje a pokud to je možné, kompozice jednotlivých mapových stran je 

podobná. Horní okraj je široký 1,5 cm a je do něho umístěn název mapy. Dolní okraj má šířku 

1 cm a je v něm číslo stránky. Okraje po stranách jsou široké 1 cm a jsou prázdné. Okraje mají 

barvu příslušné kapitoly. Postranní a dolní okraje mají světlejší odstín než horní okraj. Dále je 

nutné počítat s vnitřním okrajem u vazby atlasu. Vnitřní okraj bude mít 8 mm (z toho samotná 

vazba zabere cca 5 mm). Vnitřní okraj je bezbarvý. 

Mapové pole je dominantním prvkem všech stránek. Horizontálně je umístěné doprostřed 

stránky a vertikálně je posunuto k dolnímu okraji (2cm od horního a 1 cm od dolního okraje). 

Mapové pole rozděluje stránku na dvě části. Ve spodní části je legenda a měřítko. Měřítko je 

pouze grafické. Legenda je podle potřeby rozdělena na dvě částí a je umístěná po stranách. 

Samotné mapové strany neobsahují tiráž, protože je pro všechny mapy společná. Tiráž je 

součástí úvodních stran atlasu. Směrovka také není součástí jednotlivých mapových stran. Podle 

V. Voženílka (2004) existují tři výjimky, kdy mapa směrovku obsahovat nemusí: obsahuje-li 

mapa zeměpisnou síť, jedná-li se o známé území nebo je-li mapa součástí mapového souboru. Je 

splněna druhá a třetí podmínka, takže směrovka nemusí být součástí mapy.V horní části jsou 

umístěny nadstavbové kompoziční prvky. (tabulky, grafy, textové pole). Nadstavbové 

kompoziční prvky mají účel, aby doplnily informaci podávanou prostřednictvím map. Jak již 

bylo zmíněno, má atlas také účel průvodce českým pivovarnictvím. To zajišťují tyto 

nadstavbové kompoziční prvky, ve kterých je doplněna a upřesněna informace podávána 

pomocí mapy. 

Podle charakteru získaných dat můžeme použít různé kartografické metody. V. Voženílek 

(2004) definuje 12 hlavních metod tematické kartografie. Pro atlas pivovarnictví na základě 

získaných jsou vhodné pouze tři: bodová metoda, bodově lokalizovaný kartodiagram 

a kartogram, který má jen velmi omezené použití, protože získaná data nejsou pro kartogram 

vhodná. Nejvíce využívanou metodou je bodově lokalizovaný kartodiagram. Podle potřeby je 

použito více druhů kartodiagramů: součtový, strukturní a složený.  

Hodnotové měřítko je intervalové. Hodnoty zobrazovaných jevů byly přepočteny na plochu 

diagramu. Konkrétně pro výstav pivovarů odpovídá plocha střední hodnoty v mm2 výstavu piva 

v 1 000 hl. Velikost diagramu pro krajní hodnoty neodpovídá přepočtu. Jejich velikost byla 

určena tak, aby měly vhodnou velikost. Protože kdyby odpovídaly přepočtu, byly by příliš velké 

nebo naopak malé. Pro ostatní mapy bylo hodnotové měřítko vytvořeno obdobným způsobem. 
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KAPITOLA 4 

Atlas pivovarnictví ČR 

Předchozí kapitola se zabývala vznikem jednotlivých map, použitými daty a účelem atlasu. Byl 

naznačen směr, kterým by se měla tvorba atlasu ubírat. V této kapitole je představena konkrétní 

podoba atlasu.  

4.1 Podoba atlasu 

• Formát atlasu je A4. Formát A4 nabízí dostatek místa na zobrazení celé ČR a zároveň je 

s tímto formátem dobrá manipulace. 

• Mapy ČR jsou v souřadnicovém systému S-42. Pro mapy světa byl zvolen souřadnicový 

systém WGS 84. 

• Měřítko určil formát. Měřítko téměř všech map 1 : 1 250 000. Je to největší možné měřítko, 

které se vejde na dvoustranu atlasu a zároveň nabízí dostatek místa pro ostatní kompoziční 

prvky. Další vhodné měřítko je 1 : 1 750 000 (popřípadě 1 : 2 500 000), při kterém se vejde 

ČR na jednu stranu atlasu (dvě mapy na jednu stranu). Pro mapy, které zobrazují svět bylo 

zvoleno měřítko 1 : 110 000 000. 

• Pro lepší přehlednost a orientaci je atlas rozdělen tematicky do kapitol . Kapitoly jsou úvod, 

výroba piva, vývoz piva, ostatní a tabulková část. Každá část je barevně odlišena. 

• V úvahu se musí brát možnosti tisku, které ovlivní výslednou podobu atlasu. Důležitá je 

vazba atlasu. Klasická knižní vazba není pro vzniklý atlas vhodná, protože atlas má nižší 

počet stran (cca 50) a proto je knižní vazba problematická. Další možností jsou lepené nebo 

šité vazby. Tyto vazby nejsou vhodné kvůli životnosti a špatné čitelnosti mapy na přechodu 

mezi jednotlivými listy dvoustrany. Nejvhodnější je kroužková vazba jako u Školního atlasu 

ČR. Tato vazba zabere nejméně místa (cca 5 mm), k tomu je ještě nutno připočítat odsazení. 

Dále je výhodou lepší manipulace s mapou, protože vazba umožňuje přeložit atlas napůl bez 

poškození vazby. Desky budou z kartonu a samotné listy budou na papíru větší gramáže 

(okolo 150 g/mm2).  
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4.2 Jednotlivé strany 

Nejdříve byl obsah atlasu logicky rozdělen do kapitol (úvod, výroba piva, vývoz piva, ostatní 

a tabulková část). Pořadí jednotlivých kapitol a map v kapitolách bylo vytvořeno logickou 

úvahou. Pořadí kapitol bylo určeno podle myšlenky, že nejdříve se pivo musí vyrobit, poté se 

může vyvést a nakonec ostatní. Pořadí map v kapitole bylo vytvořeno obdobně. Nejdříve je 

nutná znát pivovary, poté znát strukturu výroby, a když je znám současný stav, tak ho můžeme 

porovnat s předchozími roky. 

Nejdříve je mapa pivovarů. Poté je představena struktura výroby v podobě velikosti 

pivovarů, výroby podle druhu a obalů. Na konec kapitoly je umístěno srovnání s rokem 1991. 

Následuje kapitola vývoz piva, ve které je první mapou vývoz piva v roce 2008. Další v kapitole 

jsou vývoz v roce 1991 a země, do kterých je pivo vyváženo. Předposlední je kapitola ostatní, 

ve které jsou historický vývoj, sladovny , chmelařské a ječmenářské oblasti. Na konci atlasu je 

umístěna tabulková část.  

Úvod 

Str. 2-3: předmluva, tiráž, obsah 

Str. 4-5: textový úvod 

Výroba piva 

• Str. 6-7: mapa pivovarů,minipivovarů a restauračních pivovarů(1 : 1 250 000). Pro tvorbu 

mapy je použita bodová metoda. V horní části mapy se nachází textový komentář a výřez 

Prahy, protože v Praze je velké množství pivovarů a minipivovarů. 

• Str. 8-9: výstav piva pomocí složených bodově lokalizovaných kartodiagramů (dále BLK) 

v měřítku 1 : 1 250 000. Velikost diagramu udává výstav pivovaru a barva udává změnu 

proti roku 2007. V horní části je textový komentář a tabulka největších vývozců piva.  

• Str. 10-11: mapa výroby piva podle druhu (výčepní, ležáky, lehká, nealkoholická a ostatní) 

v měřítku 1 : 1 250 000. Mapa je ze strukturních BLK. Dále bude mapa obsahovat výsečový 

graf za celou ČR a textový komentář. V pravém horním rohu je mapa méně vyráběných 

druhů (lehká, nealkoholická a ostatní) pomocí součtových BLK. V pravém horním rohu je 

mapa v měřítku 1 : 4 000 000 znázorňující pomocí součtových BLK lehká, nealkoholická 

a ostatní piva. Podíly těchto piv jsou často pod 1 %  a dohromady s výčepními pivy a ležáky 

nejdou rozpoznat. 

• Str. 12-13: tato stránka je podobná předchozí, ale zabývá se výrobou piva podle obalů 

(lahve, sudy, plechovky, cisterny a ostatní) 

• Str. 14-15: výstav piva v roce 1991 (1 : 1 250 000) pomocí složených BLK.. Velikostí 

znázorňuje výstav v roce 1991 a barvou vyjadřuje změnu proti roku 2008. Dále je součástí 

mapy tabulka největších výrobců v roce 1991 a textový komentář. Pro tuto mapu je použito 
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stejné hodnotové měřítko jako pro výstav v roce 2008. Zvoleno bylo, aby se dala velikost 

pivovarů dobře porovnat. 

Vývoz piva 

• Str. 16-17: vývoz piva v roce 2008 (1 : 1 250 000) pomocí složených BLK. Velikostí 

znázorňuje objem vývozu a barevné výseče podíl vývoz a produkci pro domácí trh. Dále je 

součástí mapy textový komentář a tabulka největších vývozců. 

• Str. 18-19: země, do kterých se pivo v roce 2008 a 1991 vyváželo pomocí složeného 

kartogramu. Barva vyjádřuje vývoz v roce 2008 a šrafování v roce 1991. Dále je součástí 

mapy textový komentář a tabulka zemí, do kterých je vyváženo nejvíce piva a další údaje 

o vývozu. 

• Str. 20-21: vývoz piva z pivovarů v roce 1991 a porovnání s rokem 2008. Použitím 

součtového BLK. Velikost znázorňuje objem vývozu a barva bude vyjadřovat změnu proti 

roku 2008. 

Ostatní 

• Str. 24-25: doba vzniku pomocí bodové metody. Barvou je znázorněno staří pivovaru 

• Str. 26-27: sladovny, oblasti s pěstováním chmele a sladařského ječmen 

• Str. 28-29: výroba piva ve světě 

tabulková část 
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KAPITOLA 5 

Diskuze 

Při tvorbě atlasu vzniklo mnoho situací a problémů, které lze řešit různými způsoby. V diskuzi 

jsou vysvětlena řešení problémů a jejich důvody. Jsou představeny alternativní řešení, které jsou 

porovnány s použitými řešeními. 

Arcgis nebo Ocad? To bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ohledně tvorby 

jednotlivých map. Mezi hlavní výhody Arcgisu patří automatizace tvorby map. Jednoduchý 

kartogram lze udělat několika kliknutími myší. To platí i pro popisy, kartodiagramy, legendu 

a další. Zároveň to ale může být i jeho nevýhodou. Při velkém počtu operací, která dělá 

za uživatele, vzniká hodně chyb a nepřesností. Jedná se hlavně o překrývání popisů a vrstev. 

Popisy se do mapy vloží několika kliknutími myši, ale stejně je u všech potřeba zkontrolovat 

jejich umístění. Velké možnosti nabízí možnost convert to Representation. Tato možnost 

zlepšuje kartografické možnosti Arcgisu, ale stejně vytvořit kvalitní mapu v Arcgisu je značně 

pracné a těžkopádné. Hlavní síla Arcgisu je to, že umí pracovat sprostorovými daty. Počínaje 

ořezy, výběry podle argumentů, různé průniky vrstev, georeferencování, překreslení rastru, 

různé analýzy a mnoho dalšího, ale není to ideální nástroj pro tvorbu map. 

Ocad je velmi jednoduchý nástroj pro tvorbu map. Jestli je to jeho výhoda nebo nevýhoda, 

je otázkou, protože nenabízí žádnou automatizaci. Načtením shapefilu nebo rastru na podklad 

jeho možnosti automatizace končí. Vše ostatní musí uživatel udělat sám. Je to sice pracnější, ale 

každá chyba, která vznikne, je vytvořena samotným uživatelem. S čím více objekty se pracuje, 

tím je tvorba obtížnější. Protože většina map se zabývá pivovary, kterých je 52, je to ještě 

únosný počet.. Rozhodování by mohlo vypadalo jinak, kdyby byl počet pivovarů podstatně 

vyšší. 

Toto rozhodnutí bylo značně subjektivní. Protože mám Ocad ve velké oblibě a vytvořil jsem 

v něm větší množství map než v Arcgisu, proto po zvážení všech pro a proti byl zvolen Ocad. 

Základem každé mapy jsou data, která chceme pomocí mapy interpretovat. První otázkou 

bylo, jestli vůbec existují data, která by umožnila vznik atlasu. Bylo zjištěno, že VÚPS vydává 

statistické přehledy, ve kterých jsou potřebná data. Po prostudování dat se objevily různé chyby 

a nepřesnosti.  
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První problémem jsou nesrovnalosti v datech, protože porovnáním údajů od VÚPS s údaji 

na internetu (oficiální stránky pivovarů, různé weby věnující se pivu) se někdy značně liší. 

Například u Plzeňského Prazdroje uvádí VÚPS 8,6 mil hl ročně a podle oficiálních stránek 

pivovaru byl výstav téměř 10 mil hl. To je rozdíl téměř 15 %. Tato nesrovnalost byla řešena 

hledáním jiných důvěryhodných zdrojů. Celkový výstav celé ČR udávaný VÚPS byl porovnán 

s výstavem, který udává ministerstvo zemědělství v situačních zprávách. Tyto údaje se lišily jen 

minimálně, takže data udávána VÚPS byla určena za správná. 

Dalším problémem je slučování pivovarů. Velké skupiny pivovarů jako Heineken 

a Plzeňský Prazdroj zveřejňují některé údaje pouze za celou skupinu. Některé údaje se dají 

dohledat (výstav lze dohledat, ale vývoz nikoliv). Plzeňský Prazdroj uvádí pouze Pivovar Plzeň, 

který má výstav 5,2 mil hl ročně. Tím jsou myšleny pivovary Gambrinus a Prazdroj, které mají 

společnou administrativu, ale jsou to dva oddělené samostatné pivovary. Tak vznikne uměle 

vytvořený pivovar, který se zcela vymyká ostatním údajům a opticky zkresluje skutečný stav. 

V takovém případě, pokud to bylo možné, byla dána přednost dohledávání údajů. Dohledané 

údaje mohou být nepřesné, ale pro potřeby atlasu to je dostačující. V případě, že údaj nelze 

dohledat, je potřeba nedostatek dat řešit poznámkou v mapě. 

Mapy, které mohou vzniknout, jsou omezeny dostupnými daty. Zajímavé mapy by mohly 

být například: kde se prodávají určité značky piva, mapa hospod, mapa spotřeby piva 

pro administrativní jednotky a další. Pro tyto mapy, ale potřebná data neexistují. 

Plynulé nebo intervalové hodnotové měřítko? Každé měřítko má své výhody. Plynulé 

měřítko je atraktivní tím, že je možné podle něho dohledat přesnou hodnotu zobrazovaného 

jevu. Ale protože rozsah hodnot je velký a hodnoty jsou nerovnoměrně rozloženy. Nelze najít 

funkci, která by hodnoty ideálně přepočítala na velikost diagramu. Velikost diagramu by mezi 

jednotlivými pivovary nešla pouhým okem rozlišit a výsledek by byl tedy téměř stejný jako 

intervalové měřítko. Proto bylo zvoleno intervalové hodnotové měřítko. Na základě frekvenční 

křivky byly vytvořeny intervaly tak, aby v intervalech co nejvíce podobné hodnoty, a zároveň 

aby se intervaly od sebe co nejvíce lišily. U intervalového měřítka je velmi důležité vhodné 

vytvoření intervalů, které zásadně ovlivňují podávanou informaci. 

Proč byl pro srovnání vybrán rok 1991 ? Protože z tohoto roku jsou nejstarší statistické 

přehledy, které jsou na VÚPS k dispozici. Další otázkou je, jestli má takové srovnání smysl. 

Toto srovnání nám ukazuje trendy dnešního vývoje, protože v roce 1991 bylo české 

pivovarnictví před změnami, které sebou přinesla privatizace a vstup největších světových firem 

na světě zabývajících se výrobou piva na český trh. 

Získaná data nedávají velký výběr v použití kartografických metod. Veškeré liniové 

metody nejsou vhodné. Metody, které se vztahují na plochu, mají jen velmi omezené možnosti. 

Mezi nejvhodnější metody patří bodová metoda, bodově lokalizovaný kartodiagram 

a kartogram. 
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Bodová metoda má malou vyjadřovací schopnost, proto je vhodná pouze pro lokalizaci 

pivovarů a pro mapu stáří pivovarů. 

Nejvhodnější a nejpoužívanější metodou je bodově lokalizovaný kartodiagram. Tato metoda 

dokáže znázornit více informací najednou, proto je vhodný pro zobrazení struktury výroby, 

výstavu, vývozu.  

Použití kartogramu je nutné nejdříve zvážit, jestli má taková mapa smysl. Použití 

kartogramu má kvůli charakteru získaných dat velmi omezené použití. Nabízí se vytvořit 

nepravý kartogram kolik piva se vyrobí na jednoho obyvatele administrativní jednotky (okres, 

kraj). Taková mapa nemá vypovídací hodnotu, protože pivovary prodávají pivo po celém území 

ČR. Taková mapa by měla smysl za předpokladu, že by všechny pivovary prodávali pivo pouze 

pro své okolí. Kartogram by měl zobrazovat relativní údaje, ale pro zobrazení vývozu piva z ČR 

a výroby piva ve světě je nejvhodnější metodou, i když vyjadřuje absolutní hodnoty. 

Velkou pozornost je nutné věnovat pořadí map v atlasu. Je mnoho možností, jak mapy 

seřadit. Některé jsou vhodnější než ostatní, ale jaké pořadí je nejvhodnější nelze určit. Důležité 

je, aby mělo řazení logickou posloupnost a sledovalo určitou myšlenku. Pořadí některých map 

může být bez problémů zaměněno. Nezáleží jestli bude dříve mapa zemí, do kterých se pivo 

vyváží nebo vývoz v roce 1991, ale obě mapy by měli být za sebou a před nimi by měla být 

mapa vývozu v roce 2008. 

Varianty se můžou od sebe značně lišit a být zároveň vhodné. V jiné variantě by mohl 

vývoz předcházet struktuře výroby. O tom, která varianta je nejvhodnější nelze rozhodnout. 

Důležité je, aby řazení mělo koncepci a bylo logicky odůvodněné. V další variantě by atlas 

nemusel být rozdělen do kapitol, protože obsahuje menší počet stran. 
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KAPITOLA 6 

Závěr 

Výsledkem této bakalářské práce je Atlas pivovarnictví ČR. Jak již bylo zmíněno, je to první 

kartografické dílo, který se zabývá pivovarnictvím hlouběji než pouhou lokalizací pivovarů. 

Pivo je v České republice velmi oblíbené, a proto by se mohlo zdát, že na českém trhu bude 

velké množství publikací zabývajících se pivovarnictvím, ale není tomu tak. Na českém trhu je 

poměrně omezené množství publikací, které by se zabývali v přehledu českým pivovarnictvím, 

proto atlas tuto úlohu částečně nahrazuje. Toho je dosaženo použitím textového úvodu, 

komentářů k mapám a tabulkami. Atlas má proto tedy velké předpoklady pro to, aby se stal 

používaným a má mnoho potencionálních uživatelů. Vzniklý atlas obsahuje mapy pivovarů, 

výstavu, struktury výroby, vývozu a další. 

Práce má dvě části. První částí je rešerše, protože pro vytvoření kvalitního tematického 

atlasu je nutná znalost problematiky, proto tvorbě atlasu předcházelo nastudování českého 

pivovarnictví a v krátkosti je v rešerši představeno. Dále je řešena problematika tematických 

atlasů a jsou představeny atlasy vydané v posledních letech. 

Před začátkem tvorby jednotlivých map byla vytvořena koncepce atlasu, které byla v celém 

atlasu dodržována. Atlas byl tvořen tak, aby měl jednotný styl písma, barev, kompozice, 

odsazení, pořadí jednotlivých map a jejich rozřazení do kapitol. Důraz byl kladen na to, aby byl 

atlas pro uživatele příjemný. 
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