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1. Úvod 

Pivo je pro Česko jedním z hlavních charakteristik a symbolů jeho identity. Začalo se na 

tomto území připravovat od doby, kdy se obilí stalo důležitou součástí lidské obživy, tedy 

odnepaměti. Způsob výroby zaznamenal v průběhu vývoje člověka mnoho překotných změn 

od volby surovin k jeho vaření, přes samotný proces výroby až po způsob podávání a pití. 

Zásadní změny zejména při vaření piva se udály v průběhu 19. století. Právě z této doby 

pocházejí zmínky o kvalitě českého piva, jež se nakonec stalo opravdovým pojmem ve světě 

pivovarnictví. Byla to zejména technologie náročného dvourmutového vaření a užití kvasinek 

spodního kvašení, jež odlišovaly české pivo od ostatních a které měly zásadní vliv na 

zakořenění tradice pivovarnictví na území dnešního Česka.  

 Dlouholetá tradice a z ní vyplývající hluboký zájem o tento obor byly hlavním důvodem 

vzniku mnoha publikací, článků, studií a dalších prací, v nichž se v drtivé většině autoři 

zabývají vznikem, vývojem a stavem pivovarnictví. Existují dlouhé seznamy vzniknuvších a 

zaniknuvších pivovarů a proměn jejich výstavů. Jen málo autorů se ovšem zabývalo a 

zabývá proměnami jejich lokalizace na území českých zemí a hledáním příčin a důsledků 

těchto změn. 

 Důvodů, proč jsem se zaměřil na tuto problematiku, je více. Kromě samotné absence 

podobné analýzy to byl především zájem o pivovarnictví jako celek a v neposlední řadě 

nejméně příznivá situace v domovském Libereckém kraji ze všech krajů co do počtu 

pivovarů. Z toho důvodu můj zájem o porovnání s ostatními oblastmi Česka a vysvětlení 

příčin takovéhoto stavu rychle vzrostl.  

 Cílem této práce je zmapovat a zanalyzovat vývoj počtu a změny v rozmístění pivovarů na 

území Česka v průběhu 20. století a století současného (přesněji od roku 1918 do roku 

2010). Předpokládám, že vliv historických procesů a událostí, které ovlivňují veškerou 

lidskou činnost a které se na tomto území v průběhu 20. století odehrály, bude potvrzen, a to 

i ve specifickém odvětví potravinářského průmyslu (tedy i pivovarnictví), bez něhož a právě 

proto se společnost neobejde v žádné době své existence.  

 V první části práce je v krátkosti nastíněna celková situace hospodářství a průmyslu, 

zvláště pak průmyslu potravinářského koncem zásadního 19. a v průběhu 20. století a dále 

situace pivovarnictví do roku 1918. Náplní hlavní části práce je pokusem o analýzu změn 

v počtu a lokalizaci pivovarů v období 1918–2010. V závěru bude zmíněna možnost 

předpokládaného vývoje v budoucnosti. 
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2. Metodika a zdroje 

2.1 Diskuse literatury 

Hlavní publikací, z níž jsem čerpal obecné informace o vývoji průmyslu v Česku ke konci 19. 

století a začátku 20. století, jsou Dějiny hospodářství českých zemí od počátku 

industrializace do konce habsburské monarchie od I. Jakubce a Z. Jindry. Dále jsem použil 

studii K. Bednáře z roku 1970 Rozmístění průmyslu v českých zemích na počátku 20. století, 

která se přímo váže k roku 1902. Pro popis vývoje průmyslu v 2. polovině 20. století mi 

posloužila Ekonomická geografie Československa od V. Häuflera, která byla vydána v roce 

1984.  Z obrazového materiálu je nutno jmenovat Atlas československých dějin z roku 1965 

od J. Purše. 

 Mezi hlavní publikace o pivovarnictví, které jsem v práci využil, patří kniha  A. 

Kratochvíleho Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století, která sleduje podrobně celý 

vývoj tohoto oboru a je dobře doplněna o četné grafy a tabulky.  Jako zdroje dat o pivovarech 

byly využity knihy Z. Likovského Pivovary českých zemí, resp. československého území. 

Obě se zdají být z hlediska výčtu pivovarů vyčerpávající. 

2.2 Prameny 

Kromě výše zmíněných publikací byly k sepsání práce využity tematické knihy o 

pivovarnictví, které poskytly doplňující údaje. Důležitou součástí zpracování práce se staly i 

poznatky z článků z odborných časopisů Geografické rozhledy či Pivo, Bier@Ale. 

 Mnoho informací poskytly také internetové stránky, za nejdůležitější z hlediska zpracování 

práce lze označit www.pivni.info a www.pivovary.info, které nabízí mnoho informací 

z pivovarnictví. 

2.3 Metodika 

Skutečností, která mě mimo jiné přiměla k napsání této práci, je pravděpodobná absence 

kartografického zpracování změn rozmístění pivovarů v Česku ve 20. století. Atlas 

československých dějin sice obsahuje mapy pivovarů z let 1848–1913 (list 21H), resp. 1919–

1937 (list 32E), ovšem novější mapy lze najít jen obtížně a pokud se najdou, nejsou 

kompletní a ani součást uceleného souboru. 

 V rámci své bakalářské práce jsem se proto pokusil zdigitalizovat a shrnout do jedné 

databáze údaje o všech existujících pivovarech na území Česka ve sledovaném období 

http://www.pivni.info/
http://www.pivovary.info/
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s možností vytvořit mapy, jež by lépe zobrazovaly a charakterizovaly vývoj počtu a 

rozmístění pivovarů.  Pro tento účel jsem využil softwaru ArcGis 10, který mi umožnil vytvořit 

mapu o stavu pivovarů pro jakýkoli rok v období 1918–2012. 

 Je třeba upozornit na fakt, kterým je zejména od roku 1990 dynamicky se rozvíjející 

homebrewing (viz kap. 7), jež se dá jen velmi těžko sledovat a zmapovat. Proto bylo v této 

práci počítáno pouze s oficiálními pivovary budovanými pro veřejné účely.   

 Vzhledem k obtížnosti tohoto tématu a omezení rozsahu této práce byla práce 

zpracována bez sociologických průzkumů těch aspektů, jež mají významný vliv na 

rozmístění pivovarů. Problém byl zkoumán pouze na základě dostupných údajů o existenci 

pivovarů. S rozšířením o další metody tohoto výzkumu a tedy i větší důvěryhodností 

výsledků je mimo jiné počítáno do diplomové práce. 
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3. Průmysl v Česku 

3.1 Vývoj do roku 1945 

Přestože se průmyslová výroba začala dílem rozvíjet již na konci feudální společnosti, o éře 

rozvoje kapitalistického hospodářství se dá mluvit až od 1. poloviny 19. století. Jednalo se o 

období průmyslové revoluce, které v Česku začalo ve 20. a 30. letech 19. století a dovršeno 

bylo začátkem 70. let 19. století. Tato revoluce měla stránku technickou, ekonomickou i 

společenskou a nejdůležitější změnou byl přechod od manufakturní a řemeslné výroby 

k výrobě tovární. Tato výroba většího rozsahu byla spojena se začátkem užívání dvojčinných 

parních strojů, univerzálních motorů průmyslové revoluce (Jeleček 2011).       

 Česko bylo do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska, konkrétněji jeho rozvinutější části 

Předlitavska, jehož se Česko stávalo průmyslovým tahounem již od začátku průmyslového 

převratu. Přestože území Česka tvořilo v roce 1913 26,4 % rozlohy Předlitavska, na jeho 

výměře orné půdy se podílelo 38,5 % a představovalo 35,5 % jeho obyvatelstva. Podíl Česka 

na počtu aktivních v průmyslu Předlitavska činil 53,4 % a bylo v něm instalováno 59,3 % 

parních strojů. Velmi silná také byla surovinová základna. Zatímco podíl produkce uhlí 

v rámci Předlitavska byl cca 85 %, surového cukru to bylo dokonce 95,3 %, piva 56,6 % a 

lihu 53,2 % (Beránek 1960). Být součástí R-U na jednu stranu poskytovalo rozsáhlý vnitřní 

trh, na druhou stranu byl ovšem tento obchod dlouho bržděný nízkým stupněm urbanizace, 

málo rozvinutým obchodním kapitálem a podnikáním a malou nízkou kupní silou většiny 

obyvatel. I přesto Česko disponovalo příhodnými podmínkami pro rozvoj vůdčích oborů 

industrializace Předlitavska, nejdříve textilnictví a železářství, později potravinářského 

průmyslu, a to jednak díky bohaté obchodní tradici, jednak díky množství zemědělských 

produktů pro lihovarství, pivovarnictví či škrobárenství (Jindra, Jakubec 2006). 

Industrializace českých zemí však probíhala poměrně rychle. Vlivy geografické polohy, 

přírodního bohatství (hlavně uhlí), pracovních sil a společenských reforem (poddanství 

zlikvidováno r. 1848) měly za následek rychlý vývoj průmyslové, technickovědecké a 

demografické revoluce a s tím spojené dopravy, zemědělství apod. Nejvýznamnější pro 

rozvoj průmyslu byla železniční doprava, jejíž nejintenzivnější výstavba probíhala v 2. 

polovině 19. století a jež měla obrovský význam na zahraniční obchod (spojení 

s Německem, Vídní, viz Purš 1965). Všechny tyto okolnosti vyústily ve vznik jedné 

z nejprůmyslovějších oblastí Evropy konce 19. a začátku 20. století. Tento stav trval i po 

vzniku samostatného státu v r. 1918.  

Hlavním rysem odvětvové struktury průmyslu Česka v období I. republiky bylo, že i přes 

rostoucí zastoupení těžkého průmyslu si udržela silnou pozici odvětví spotřebního průmyslu 

(textilní, sklářský, oděvní, potravinářský atd.), a to navzdory vypuknutí tzv. Velké 
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hospodářské deprese v roce 1929, která citelně dolehla právě na tato odvětví. Krize byla 

překonána až v polovině 30. let a v důsledku ní došlo k poklesu průmyslové výroby cca o 40 

% oproti období konjunktury končící v roce 1929. Relativně posílen z ní vyšel těžký průmysl, 

jehož význam byl ještě umocněn s převodem na válečnou výrobu. V době války sloužilo 

Československo okupantům jako surovinová základna. Průběhem války bylo celé 

hospodářství rozvráceno, přičemž na jejím konci klesla průmyslová výroba na polovinu 

(Kopačka 1993). 

Rozmístění průmyslu bylo značně nerovnoměrné. Zatímco oblasti podél severozápadní a 

severovýchodní hranice a velkých měst (Praha, Ostravsko, Brněnsko, Plzeňsko, Olomoucko 

aj.) byly průmyslem přesyceny, oblasti téměř celých jižních, části středních Čech a jižní 

Moravy byly spíše agrární (viz Atlas československých dějin, 1965). U Jižní Moravy hledejme 

příčinu ve Vídni a jejím zázemí, v jakožto hlavním odběrateli pracovních sil z této oblasti. 

V ostatních případech to bylo dáno rozmístěním surovinových zdrojů, zejména uhlím, ale i 

sklářskými písky, kaolínem, v S a SZ pohraničí hrálo roli sousedství s vyspělým Saskem a 

Slezskem (Bednář 1970). Zásadní byla hlavně role bohatých zásob uhlí, jehož přítomnost 

(zejména po zavedení parního stroje) byla určující pro rozvoj řady dalších průmyslových 

odvětví.  

Kromě výše psaných zásadních faktorů rozmístění průmyslu lze uvést ještě faktory další, 

které územní strukturu ekonomiky dotvářely. Jmenujme hlavně přírodní podmínky, které byly 

určující v počátcích zakládání průmyslových závodů. Nadmořská výška a s tím spojené 

klimatické podmínky měly za následek tu skutečnost, že v méně příhodných podmínkách, 

kde byla malá úrodnost půdy, se museli lidé uchýlit k jiným formám obživy, než bylo 

zemědělství, často jen k samozásobitelství (pastva, pěstování brambor). Neméně 

podstatným stimulem průmyslové výroby je i sám člověk. Vliv na rozmístění tehdejších 

manufaktur se například přikládá Albrechtovi z Valdštejna, který poskytl mnoho pracovních 

míst pro obyvatele severních Čech kvůli potřebě výroby zboží pro svoje rozsáhlé armády, 

čímž se zasloužil o zavedení výrobní tradice a pozdější rozkvětu tohoto území (Bednář 

1970). 

3.2 Vývoj po roce 1945 

Po osvobození převážné části Československa Sovětským svazem a zahrnutí do jeho sféry 

vlivu v důsledku dohod vítězných mocností se geopolitická poloha a hospodářská situace 

Československa zcela změnila. Z kapitalistického státu dříve propojeného s vyspělým 

Západem se stal socialistický satelit SSSR, kde zásadní úlohu v ekonomice hrál stát, rigidní 

plánování a proces znárodnění. Ten se dotkl ČSR ihned po válce, kdy byly znárodněny 

klíčový průmysl, doprava a banky. Po únoru 1948 byl znárodněn celý průmysl a stavebnictví, 
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zemědělství pak postupně do roku 1958. Plány rozvoje ekonomiky byly rozděleny do tzv. 

pětiletek. Základním vývojovým trendem československého hospodářství byla změna jeho 

struktury. Celé období 1948–1989 je charakteristické vysokým podílem průmyslu na 

sektorové struktuře Česka (kolem 40 %) a pouze mírným nárůstem terciéru na úkor priméru. 

Podíl průmyslu na celkovém HDP pak dosahoval dokonce 60 % (Kopačka 1992, Häufler 

1984).  

 

 Tab. č. 1: Podíl odvětví na tvorbě HDP v letech 1960–1982 

 

Zdroj: Häufler 1984 

 

 Typickým rysem průmyslového vývoje Česka po 1945 byl jeho posun na stranu tzv. 

těžkého průmyslu (těžba uhlí, hutnictví, průmysl stavebních hmot, chemie, strojírenství). 

Význam odvětví lehkého průmyslu naopak klesal. Nejdříve z důvodu vysídlení německého 

obyvatelstva z českého pohraničí, v němž byl lehký průmysl převážně umístěn, později 

proto, aby uvolňoval místo průmyslu těžkému. Spolu s odvětvími lehkého průmyslu upadaly i 

lokality, v nichž byl situován. Hlavním trendem v regionální struktuře byl posun na východ, a 

to zejména na Slovensko (ale také na východní Moravu), kde došlo k výraznému 

zprůmyslnění převážně těžkým průmyslem dříve zaostalé části Československa. Na celém 

území ČSR docházelo k územní koncentraci hospodářství, vždy se zaměřením na více 

odvětví. V rámci Česka byl hlavní význam dáván Ostravsku (těžba uhlí, hutnictví), Mostecké 

pánvi (dříve Severočeská hnědouhelná pánev), Ústecku a strojírenským uzlům v Praze a 

Brněnsku. Naopak klesá význam oblastí lehkého průmyslu (textilní, sklářský, obuvnický atd.), 

tedy Liberecka, Jablonecka či Trutnovska,Zvláštností územní struktury hospodářství byla 

blízkost velkých průmyslových oblastí s významnými oblastmi zemědělskými (Ústecko – 

Polabí, Brno – Moravské úvaly, Haná – Opavsko apod.) (Häufler 1984). Obecným rysem 

hospodářství v porovnání s ostatními evropskými socialistickými státy bylo vcelku 
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rovnoměrné rozmístění, což dokumentuje fakt, že v Československu se nenacházela 

rozsáhlá pásma, nýbrž jen malé regiony specializace. 

3.3 Vývoj po roce 1989 

Rok 1989 znamenal pro československé hospodářství prudký zlom. Bylo nastartováno 

období ekonomické transformace, přeměna centrálně plánovaného hospodářství na tržní. 

Docházelo k zásadním procesům, jako je celková liberalizace, restrukturalizace či 

privatizace. Významné změny probíhaly v sektorové struktuře hospodářství (přesun lidí 

z priméru a sekundéru do terciéru), ale také v rámci jednotlivých sektorů (značné oslabení 

těžkého průmyslu, dříve dominantního) či v  jednotlivých odvětvích v rámci daného sektoru 

(přeměna specializace strojírenství na automobilové). Do popředí se dostala nová odvětví 

průmyslu jako elektrotechnický, IT technologie, přesné strojírenství, polygrafický, papírenský 

apod. Další významnou změnou znamenalo otevření vnitřního trhu, jeho nedostatečná 

ochrana (viz zemědělství) a příliv zahraničního kapitálu, který byl umožněn ihned po revoluci 

a s nímž v podstatě neexistující velký domácí kapitál nemohl soutěžit. Neméně důležitou 

změnou bylo zavedení průmyslových zón, které poskytují nová pracovní místa.  

 Událostí, která měla významný vliv na český průmysl, bylo rozdělení Československa 

v roce 1992. Česko tím sice ztratilo trhy a prostor na východě, uvolnilo si však ruce na 

západ. Rozdělením ztratilo dřívější geopolitickou a geoekonomickou polohu na všechny 

světové strany a získalo novou polohu, v níž má prioritní postavení Německo (Kopačka 

1993).  

 Nejvýznamnější roli v současném českém průmyslu hraje automobilový průmysl (22 % 

tržeb z průmyslové výroby a 8 % HDP Česka v roce 2011, zdroj: http://www.spcr.cz). 

Vzhledem ale k návaznosti mnoha dalších oborů na automobilový je jeho význam v české 

ekonomice podstatně vyšší.  

Z výše uvedeného vyplývá, že regiony Ostravska či Mostecka jsou po pádu těžebního 

průmyslu v opačné roli než před rokem 1989, tedy strukturálně postižené, problémové, 

s vysokou mírou nezaměstnanosti a do popředí se naopak v rámci průmyslu dostávají 

středně velká města zaměřená na moderní obory a poskytující podmínky (levnou a kvalitní 

pracovní sílu atd.) zajímavé pro zahraniční investory. 

 

 

 

http://www.spcr.cz/
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4. Potravinářský průmysl v Česku  

4.1 Vývoj do roku 1948 

Potravinářství logicky patří k velmi starým odvětvím, které má dlouholetou tradici. To nejlépe 

dokumentuje výroba piva, o níž jsou první zmínky již z konce 10. století (pivovar 

v Břevnovském klášteře, více viz další kapitola). Toto odvětví patřilo v 2. polovině 19. století 

mezi ta s nejrychlejším rozvojem, kdy hodnota produkce se v této době již přibližovala 

k hodnotě produkce největšího výrobního odvětví, tj. textilního průmyslu. Vzhledem 

k malému počtu dělníků byl rozvoj výroby dán především zdokonalováním výrobních 

procesů. Podíl Česka na potravinářském průmyslu činil necelých 50 %, avšak podíl na 

cukrovarnictví byl 98 % a na sladovnictví 80 % (Jindra, Jakubec 2006). 

 Potravinářství je charakteristické značným počtem oborů a také dopravní náročností mezi 

surovinou, zpracováním a distribucí. Posledně jmenovaný fakt úzce souvisí s velikostní 

strukturou. Vzhledem k nepříliš rozvinuté dopravě v období před 2. světovou válkou byly pro 

Česko charakteristické malé řemeslné „závody“ (domácké). Jak píše Häufler 1984, v období 

první republiky mělo Československo téměř 60. tisíc potravinářských závodů. O větších 

závodech šlo v té době mluvit pouze v cukrovarství a mlynárenství, částečně pak 

v lihovarnictví a pivovarnictví. Rozvoj železničních tratí pomohl částečně u těchto oborů 

vyřešit otázku dopravy surovin, a proto byly některé závody později situovány do 

nejvýhodnějších oblastí (zejména cukrovary – do Polabí, na Hanou, jižní Moravu). 

Díky významu právě cukrovarnictví a velikosti cukrovarů v té době dosahoval podíl obyvatel 

pracujících v potravinářském průmyslu z celkově činných v průmyslu největších hodnot právě 

v těchto oblastech (20–40 % - viz mapa č. 1). 
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Mapa č. 1: Potravinářský průmysl v roce 1902 

 

Zdroj: Bednář 1970 

4.2 Vývoj v letech 1948–1989 

Přestože po nástupu komunistů k moci dochází ke znárodnění podniků včetně 

potravinářských, zůstává celkově u tohoto odvětví stále malá průměrná velikost závodů. 

Zatímco počet národních podniků se v období komunismu u nás pohybuje v řádech desítek 

(v 80. letech 119), místně oddělených jednotek je kolem 2 tisíc, přičemž jsou rozmístěny 

přibližně do 600 obcí (Häufler 1984). S tím souvisí další charakteristický znak tohoto odvětví 

– poměrně rovnoměrné rozmístění, kdy alespoň jeden potravinářský podnik je téměř 

v každém městě. Význam potravinářství v této době dokumentuje čtvrté místo v počtu 

zaměstnaných lidí v průmyslu (po strojírenském, textilním a průmyslu paliv a výrobě 

elektřiny) a zejména druhé místo v podílu na HDP z celého průmyslu (po strojírenském). V 

rámci odvětvové struktury podle hodnoty výroby jsou největšími složkami potravinářského 

průmyslu zpracování masa, mlynářství, pekárenství, mlékárenství a cukrovarství. 
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Tab. č. 2: Odvětvová struktura československého průmyslu v roce 1983 (v %) 

 

Zdroj: Häufler 1984 

4.3 Vývoj po roce 1989 

I po roce 1989 a s tím spjatými hospodářskými změnami zůstalo potravinářství stálou a 

důležitou součástí průmyslu. Typickými charakteristikami jsou i nadále velká rozmanitost 

výroby, rozmístění, velikosti závodů, proměnlivá trvanlivost výrobků, sezonnost. Ve 

vyspělých zemích je čím dál více kladen důraz na kvalitní, racionální výživu (biopotraviny). 

S otevřením trhu a příchodem zahraničních nadnárodních společností souvisí koncentrace 

výroby, jež se projevuje zejména v posledních letech, kdy bývají podniky zavírány a jejich 

produkty vyráběny pod stejnou značkou na jiném místě. Tato skutečnost se zdaleka netýká 

pouze potravinářského průmyslu, avšak v pivovarnickém oboru je to jev vskutku častým.  

 Dnes se potravinářství (dle ISIC průmysl potravin, nápojů a tabákový) podílí na HDP 

Česka  2,7 %, což není zanedbatelné. Relativně malý podíl zabezpečí životně nutnou 

potřebu mnohem většího podílu lidí. A to při vědomí, že v době před zatím pokračujícím 

ústupem Česka od potravinové soběstačnosti podíl občanů Česka potravinově 

zabezpečených místními zdroji byl o dost vyšší. Význam českého potravinářství spočívá i 

v zahraničním obchodu. Mezi nejdůležitější obory patří zpracování a konzervování masa a 

masných výrobků, zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, výroba mléčných výrobků, 

výroba mlýnských a škrobárenských výrobků a obecně výroba nápojů (www.czech.cz). 

Potravinářské závody jsou situovány převážně do Polabí, dolního Poohří, moravských úvalů, 

na jižní Moravu a do velkých měst (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, České 

Budějovice aj.) 

 

http://www.czech.cz/
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5. Vývoj pivovarnictví v Česku do roku 1918 

5.1 Vývoj pivovarnictví koncem 19. století 

Je více než pravděpodobné, že nápoje z obilí si lidé dělávali již od nepaměti, avšak u u 

pěstování chmele je pravděpodobnost nižší. První písemné zmínky o vaření piva v českých 

zemích pocházejí již z konce 10. století a v období novověku bylo pivo (mírně alkoholické) 

zváno „tekutým chlebem“ rolníků. Teprve století 19. a zejména jeho 2. polovina však hrály 

určující roli ve vývoji pivovarnictví do takové podoby, jakou známe nyní. Přesto již koncem 

18. století byla provedena významnou pivovarnickou osobností Františkem Ondřejem 

Poupětem první opatření, která se týkala exaktnějšího přístupu k vaření piva, zejména 

používání teploměru a váhy (před těmito změnami lidé vařili pivo pouze podle zkušeností a 

odhadu) a významná byla také jeho propagace užívání ječného sladu k výrobě piva (viz jeho 

slavná zmínka „Pšenici na koláče, oves pro koně, ječmen pro pivo“). Na jeho práci navázali 

v průběhu 19. století mnozí další, mezi nimiž vyčnívali jména jako Pasteur, Balling, Hansen a 

Linde. Tato čtveřice objasnila celý proces vaření piva a vytvořila teorie, vzorce a tabulky, 

které se využívají dodnes, čímž položila základy k přechodu z řemeslné výroby piva na 

výrobu průmyslovou. Kromě technických změn došlo k zásadnímu obratu i ve výběru 

kvasinek, kdy do té doby používané svrchní byly nahrazeny spodními. Důležité posuny se 

odehrály i na poli vzdělávacím a společenském. Vznikly spolky za hájení pivovarnických 

zájmů, specializovaný pivovarnický časopis Kvas, byla založena první sladovnická škola 

v Rakousku-Uhersku a na dalších se pivovarnictví začalo přednášet. 

Nové poznatky urychlovaly přechod z řemeslné výroby na průmyslovou, což kladlo na 

pivovary větší technické, materiálové a celkové finanční nároky. To vyústilo v protichůdný 

vývoj, kdy, kromě řady nově vzniknuvších pivovarů, jich také mnoho zaniklo (Kratochvíle 

2005). 

 

5.2 Vývoj pivovarnictví na začátku 20. století 

V rámci R-U, jehož součástí Česko v prvních letech 20. století ještě bylo, mělo také zásadní 

postavení ve výrobě piva. Ve srovnání se zbytkem Předlitavska mělo sice o třetinu méně 

obyvatel, ale vyrobilo se tu téměř o 20 % více piva. Velký význam měl tedy export českého 

piva, který v předválečném období činil cca 10 % celkové výroby.  

 Hlavní charakteristikou pivovarů byla až do konce 2. světové války jejich malá velikost. 

Podíl pivovarů s výstavem do 10000 hl ročně (dnes hranice minipivovarů) na celkovém počtu 

pivovarů se v letech 1900–1920 pohyboval mezi 65–85 %, a to v závislosti na jejich 

celkovém počtu. Druhým charakteristickým rysem tohoto období je totiž pokračující snižování 
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počtu pivovarských objektů v důsledku stálého posunu od řemeslné výroby k průmyslové. 

Z toho vyplývá, že mezi zrušenými pivovary figurovaly zejména ty nejmenší. Změny počtu 

pivovarů v prvních dvou desetiletích zachycuje tab. č.3. 

 

Tab. č. 3: Počty pivovarů v období 1900–1918 v Česku 

 

Zdroj: Kratochvíle 2005 

  

 Zajímavou skutečností z geografického hlediska je, že výroba piva byla rozšířena 

do přibližně 600 obcí, zároveň však existovalo 30 obcí, ve kterých se vyskytovalo 2 a více 

pivovarů. Výrobu piva tedy můžeme označit za velmi rozptýlenou, současně se zde ale 

vyskytovaly tendence místní koncentrace. 

První roky nového století byly také ve znamení změny majetkové struktury, kdy stále silně 

zastoupené soukromé vlastnictví bylo doplňováno čím dál více akciovými společnostmi, 

jejichž stimulem bylo zrušení propinačního práva, které umožňovalo volnou soutěž mezi 

pivovary (Likovský 1996). 
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6 Analýza vývoje pivovarů s důrazem na jejich rozmístění  

od roku 1918 

6.1 Vývoj v letech 1918–1948 

Pivovarnictví, stejně jako téměř vše ostatní, zažilo po 1. světové válce velký útlum. Kromě 

přímých důsledků války jako bylo poškození pivovarských objektů a zařízení či následné 

drancování majetku, měl průběh války i důsledky nepřímé. Již v roce 1915 byl ministerským 

výnosem stanoven příděl ječmene pivovarům, který dosahoval pouze necelých 23 % jeho 

běžné spotřeby. Vzhledem k povaze chmele je zřejmé, že toho se příděly příliš netýkaly, což 

vedlo ke snaze vyrábět „pivo“ z jiných surovin než z obilí (brambory, ovoce apod.), což 

ovšem nemělo úspěch a naopak neblahý vliv na podvědomí obyvatel o horšící se kvalitě 

piva. Dalším důsledkem byla nízká životní úroveň obyvatel, čímž byla výrazně snížena 

spotřeba piva. Zapomenout nelze ani změnu geopolitického uspořádání po válce, což mělo 

za následek ztrátu zahraničních trhů, tedy pro exportní význam piva hluboká rána.  

 To vše plus další průmyslový rozmach po válce měly za následek zrušení téměř 130 

pivovarů za čtyřleté trvání války. Je pochopitelné, že drtivá většina z nich byla z kategorie 

těch nejmenších, pro které byly výše zmíněné faktury zničující, zatímco střední a velké 

dokázaly přežít. Níže je přiložena mapa existujících pivovarů k roku 1918. Rok 1918 je 

ovšem spíše rokem oficiálního zrušení pivovaru, je velmi pravděpodobné, že většina z nich 

již od začátku války nevařila, proto zmíněná mapa zřejmě zachycuje stav těsně před válkou. 

Je z ní patrné hned několik věcí, některé již byly v práci zmíněny. Základní je vysoký rozptyl 

pivovarských objektů po celém Česku. Příčiny můžeme hledat v životním stylu lidí, pro něhož 

bylo dříve typické mít vlastní malé hospodářství a produkty z něho nabízet blízkým 

obyvatelům, kteří naopak dané hospodářství podporovali, čímž zabezpečili jeho další 

fungování. Významný vliv měla také v té době ještě nepříliš rozvinutá doprava. Kvůli tomu ve 

většině případů nebyly možné transporty surovin do cílových míst koncentrace výroby piva. 

Z toho vyplývá, že pivovarské objekty vznikaly i v místech s nepříliš vhodnými podmínkami 

pro pěstování chmele či obilí jako jsou horské oblasti. To dokumentuje i mapa č. 2, z níž je 

patrná rovnoměrnost rozmístění pivovarů téměř ve všech částech Čech s částečnou 

výjimkou Karlovarského a Jihočeského kraje, které to ovšem dohánějí co do počtu, a to 

zejména díky koncentrací více pivovarů do jedné obce.  

 Zřejmá je také polarizace Čechy vs. Morava (Slezsko), jež dobře dokumentuje zaostalost 

Moravy a Slezska potažmo i Slovenska a Podkarpatské Rusi za Čechami. Větší koncentraci 

pivovarů lze sledovat pouze v okolí Olomouce, Ostravy a Brno, což potvrzuje očekávanou 

přítomnost pivovarů ve velkých městech. Naopak v ostatních oblastech především 

Jihomoravského a Zlínského kraje najdeme prázdná místa.  



19 

 

Mapa č. 2: Pivovary Česka v roce 1918 

 
 
 
Zdroj: Likovský 1996, zprac. autor 
  
 
 Stejně rychle, jak pivovarství upadlo po válce do mizérie, se z ní také vyhrabalo. Alespoň 

co se týče množství vyrobeného piva, které se již dva roky po válce zvýšilo o více jak 60 %. 

K obnově dopomohla zejména vládní nařízení, která nedostatek ječmene v českých zemích 

vyřešila jeho přesunem ze Slovenska, či umožnila plátcům výdělkové daně použít čistého 

zisku k obnově budov a zařízení (Kratochvíle 2005). Těchto podmínek se ovšem mnohem 

efektivněji vyplatilo využít středními a velkými pivovary. Pokud k tomu připočteme pokračující 

zprůmyslňování, vyjde nám stále pokračující úbytek malých pivovarů. Celkový úbytek od 

války do roku 1930 činil cca 120 pivovarů. 

 Pokud se podíváme na mapu č. 3 znázorňující lokalizaci pivovarů k roku 1930 a 

porovnáme ji se stavem v roce 1918, vidíme, že k úbytku došlo téměř v celém území, 

především pak v českoněmeckých pohraničních oblastech (zejména kraje Karlovarský a 

Ústecký a okresy Tachov, Klatovy, Český Krumlov či Jindřichův Hradec). Příčiny lze hledat v 

malé velikosti pivovarů v pohraničních oblastech (horší adaptace na nové podmínky) a v 

nedostupnosti surovin. 
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Mapa č. 3: Pivovary Česka v roce 1930 

 
Zdroj: Likovský 1996, zprac. autor 
 
 
 Jak bylo naznačeno výše, počet pivovarů klesal kontinuálně celá 20. léta zejména 

v důsledku zprůmyslňování pivovarských objektů, tj. soustřeďování do velkých továrních 

provozů, které byly mnohem produktivnější. To vedlo k zániku malých a hůře situovaných 

pivovarů i v době, která jinak byla obdobím poválečné konjunktury československého 

(českého) hospodářství. To vysvětluje fakt, že přestože počet pivovarů klesal, výroba piva 

vzrůstala, a proto vzkvétalo i pivovarnictví jako celek. 

Situace se ovšem velmi rychle změnila již na konci 20. let a v tomto trendu pokračovala 

s malými výkyvy až do konce 2. světové války. Pošmurné období československého 

hospodářství, tedy i pivovarnictví, nastartovala celosvětová hospodářská krize, která 

započala v průmyslu v roce 1930 s vrcholem roku 1933. V tomto roce se průmyslová výroba 

snížila na 60 % celkové produkce z roku 1929 a objem zahraničního obchodu klesl na jednu 

třetinu (Agnew 2004). Přestože odvětví potravinářského průmyslu nepatřilo mezi nejvíce 

postižené, takovéto značné snížení produkce muselo i na něm zanechat stopy.  

Krizi se pochopitelně opět nejméně mohly bránit malé pivovary, a proto v důsledku 

velikostní struktury pivovarů na našem území nepřekvapil jejich pokračující úbytek, který ve 

30. letech přibližně činil 10 zrušených pivovarů za rok (viz tab. č. 4).  
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Tab. č. 4: Počty pivovarů v letech 1930–1939 

         Rok                         Počet pivovarů 

 

Zdroj: Kratochvíle 2005 

 

Nejvíce bylo krizí postiženo kromě Slovenska a Podkarpatské Rusi pohraniční oblasti 

Česka, což způsobilo vystěhovalectví a tedy i negativní vliv na pivovarské podniky. 

Československé pivovarství, stejně jako celé hospodářství, sice zažilo od roku 1935 po 

utlumení krize zjevné oživení, avšak to netrvalo dlouho. Následovaly totiž procesy  vedoucí 

k Mnichovskému diktátu a zabrání českého pohraničí Německem (tzv. Sudety). To dolehlo 

na český pivovarnický průmysl především dvěma způsoby. Tím přímým byla ztráta výrobní 

základny, jež se nacházela na území zabraných Sudet, tím druhým pak ztráta významné 

části odbytišť pro vnitrozemské pivovary, což pro některé z nich mohlo znamenat spolu 

s výše zmíněnými dobovými problémy zánik. Uvedené události pravděpodobně vysvětlují 

výsledky, které jsou znázorněny v mapě č. 4. Z nich lze vyčíst, že rozmístění pivovarů řídlo 

v období 1930–1940 podobným tempem ve všech regionech Česka (pokles přibližně o jednu 

čtvrtinu v rámci každého kraje).  
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Mapa č. 4: Pivovary Česka v roce 1940 

 
Zdroj: Likovský 1996, zprac. autor 
 
 
 Je třeba si uvědomit, že vznikem Protektorátu Čechy a Morava došlo ke značným 

změnám i z hlediska pivovarských surovin. Nový útvar ztratil přibližně 30 % osevních ploch 

jarního ječmene a dokonce 60 % plochy chmele (Kratochvíle 2005). Začátek a průběh války 

znamenaly pro pivovarnictví úpadek. Celá válečná léta byla charakteristická neustálými 

nařízeními a omezeními ze strany protektorátní vlády, která vedla k omezení činnosti 

pivovarů nebo jejich úplnému zrušení. K restrikcím se pochopitelně také přidaly přímé 

důsledky války, jakožto ničení pivovarských objektů a krádeže cenných pivovarských 

zařízení. To vše a mnohé další nepředvídatelné vyústilo v pozastavení provozu mnoha 

pivovarů a jejich pozdější uzavření. Mapa č. 5 názorně zachycuje zmíněný pokles a pokud ji 

porovnáme s mapou č. 4, dokumentující stav před osmi lety, vidíme, že k největšímu úbytku 

pivovarů došlo opět v českoněmeckém pohraničí. To  dokládá i tab. č. 5, v níž je vyjádřen 

počet pivovarů v letech 1940 a 1948 a změna za období 1940–1948. Zeleně jsou zvýrazněny 

údaje o změnách v krajích, jejichž oblasti se v plné míře či významnější částí vyskytovaly 

v českoněmeckém pohraničí. Výsledky ve většině případů potvrzují tendenci většího  zániku 

pivovarů v pohraničních oblastech.  

Hlavní příčinu tohoto diferencovaného vývoje hledejme pochopitelně v poválečném 

odsunu Němců z Československa. Odsunuto bylo z českého pohraničí do konce roku 1946 
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podle odhadů přes 2 miliony Němců, což bylo pro pivovarskou základnu pochopitelně 

oslabením. Na místě je také dodat, že platilo totéž co v době první světové války, tedy fakt, 

že mnoho pivovarů prakticky ukončilo svoji činnost již v prvních letech války, nicméně údaje 

o faktickém zrušení pivovarů jsou převážně kladeny až do poválečných let.  

 

Mapa č. 5: Pivovary Česka v roce 1948 

 

Zdroj: Likovský 2008, zprac. autor 

 

Tab. č. 5: Počty pivovarů Česka v letech 1940 a 1948 podle krajů 

 HP JC JM KA KH LB MS OL PA PL ST US VY ZL 

1940 10 36 9 17 33 17 14 13 22 43 63 39 21 7 

1948 9 25 8 9 28 13 12 12 18 31 53 28 19 7 

Změna 

(~v %) 

10 30 11 48 15 23 14 7 18 28 15 28 9 0 

Zdroj: Likovský 1996, vlastní výpočty 
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6.2 Vývoj v letech 1948–1989 

Přes nepříznivé podmínky pro nový rozvoj pivovarnictví po konci války v podobě mnoha 

poničených pivovarů, špatného stavu dopravy či nedostatku surovin vládla v pivovarech 

euforie a snaha o jejich co nejrychlejší obnovu. Lidé věřili, že se věci vrátí do předválečných 

kolejí, stát podpoří jejich činnost a že jim zůstanou jejich pivovary, které si po generace 

budovali a předávali.  

 Ještě na začátku roku 1946 bylo z  270 pivovarů na území Česka nejvíce v soukromém 

vlastnictví (82). Zbytek byl celkem rovnoměrně rozdělen mezi akciové společnosti, obce a 

města, měšťanstva, církev a stát.  Pouze 6 pivovarů bylo vedeno jako národní podniky, které 

byly znárodněny 1.1.1946 (Kratochvíle 2005). Právě znárodnění mělo zásadní roli po změně 

politicko-hospodářské orientace, která vyplývala z výsledku války a poválečných dohod 

velmocí o rozdělení světa do jejich mocenských sfér. A právě změna vlastnické struktury 

byla typickým rysem začátku orientace na východ, zejména na Sovětský svaz.  

 Znárodnění nepostupovalo skokově, nýbrž postupně. Nejdříve přišly na řadu pivovary 

s největším výstavem, a to už na zmíněném začátku roku 1946. Znárodňování pokračovalo 

v průběhu let 1947–1948 a vyvrcholilo vytvořením nového systému uspořádání pivovarů 

(zákon o znárodnění dalších průmyslových podniků a závodů v potravinářském oboru z roku 

1948), jež zahrnoval 22 národních podniků, do nichž byla začleněna většina tehdy 

soukromých pivovarů, zbytek zůstal nebo byl zatím převeden na státní či komunální podniky. 

Systém byl vytvořen na základě regionálního principu a už při jeho vzniku se nepočítalo cca 

se 40 pivovary, převážně nejmenšími a nejhůře lokalizovanými (horské, odlehlé oblasti). 

Dlouho však ve stejné podobě nevydržel. Po nástupu komunistického režimu v roce 1948 

došlo ke „kádrovým“ čistkám ve vedení jednotlivých resortů, které se dotklo i pivovarnického 

odvětví. Počet národních podniků se tak v roce 1953 s cílem lepšího řízení nejdříve zvětšil 

na 40, to se však neosvědčilo a stav byl snížen na 15 (Kratochvíle 2005). Rozhodující změna 

nastala v roce 1960 v souvislosti se zavedením nového správního členění (7 krajů + Praha). 

Počet národních podniků se zredukoval na 8 tak, že jejich dislokace se kryla právě s novým 

krajským rozdělením. Nově vzniklé podniky jsou uvedeny níže v tab. č. 6. V tomto 

uspořádání setrvaly pivovary až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Podstatné 

však bylo, že již v roce 1955 bylo v rukou státu 100 % pivovarů. 
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   Tab. č. 6: Národní podniky pivovarského průmyslu Česka v letech 1960–1989 

 

    Zdroj: Kratochvíle 2005 

 

 Charakteristický rysem, který provázel celé období 1948–1989, období fungování 

centrálně plánovaného hospodářství, byl neustálý pokles počtu pivovarů v důsledku 

znárodnění a snahy koncentrovat pivovarské podniky do co nejmenšího počtu velkých a 

modernizovaných závodů. Díky tomu zanikaly mnohé malé a střední pivovary, které kvůli své 

velikosti nemohly splnit zvýšené technické a provozní nároky, kladené centrální vládou. 

Právě technicko-provozní požadavky byly příčinou nejenom zániků pivovarů, ale také toho, 

že žádný nový pivovar nevznikl, a to již od roku 1920. Původně to však bylo spojeno také 

s faktem, že pivovary měly v českých zemích vždy dlouholetou tradici, a proto všechny 

vznikly do konce 19. století. V období komunistického režimu již nebyl zájem ze strany státu 

a možnost ze strany občanů nějaký nový postavit.  

 Důkazem výrazného poklesu množství pivovarů v důsledku znárodnění je mapa č. 6, 

zachycující změnu v počtu pivovarů v období 1948–1960 (podle okresů z roku 1960 a krajů 

z roku 2000). Z ní je patrné, že snížení počtu o více jak jednu třetinu se týkalo 44 okresů a 

snížení o dvě třetiny 31 okresů. V rámci krajů zaznamenaly největší úbytek kraje Plzeňský, 

Karlovarský, Liberecký a Pardubický. Vzhledem k velmi nízkému výskytu pivovarů 

v moravských a slezských krajích jsou zde zaznamenány i nejmenší změny. Obecně lze říci, 

že pivovary byly rušeny tam, kde se jich na jednom místě či v těsnější blízkosti vyskytovalo 

více, takže byla koncentrace výroby do jednoho podniku snadnější.  To dokazují i mapy č. 5 

a č. 7, zachycující stav v letech 1948 a 1960, z nichž je patrné, že zatímco v roce 1948 ještě 

existovalo 15 obcí či měst, v nichž byly alespoň 2 pivovary, v roce 1960 to byla pouze 3 
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města (Praha, Plzeň a České Budějovice). Mapa č. 6 pochopitelně nemůže vyjádřit, zda 

k podobnému vývoji docházelo i v rámci okresů, jelikož v ní zobrazená struktura okresů 

vznikla až právě v roce 1960 (v období 1949–1960 bylo 191 okresů, Jeleček 2000), nicméně 

v dalších letech lze tyto hypotézy spíše potvrdit.  

 
Mapa č. 6: Změna počtu pivovarů v období 1948–1960 

 
Zdroj: Likovský 1996, zprac. autor 
 
 
 
Jak již bylo zmíněno, koncentrační tendence pokračovaly v celém sledovaném období, tedy 

až do roku 1989. Za zmínku stojí existence několika souvislých linií pivovarů. Nápadná je 

zejména linie okresů Prachatice – Kladno, Sokolov – Děčín či Praha-východ – Trutnov (viz 

mapa č. 7). 
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Mapa č. 7: Pivovary Česka v roce 1960 

 
Zdroj: Likovský 1996, pivni.info, zprac. autor 
 
Ze srovnání map č. 8 a 9 je patrné, že spíše než zrušit poslední pivovar v okresu bylo 

běžnější počet v jiném okresu zredukovat. Za příčinu tohoto vývoje lze považovat 

ekonomické důvody, tj. snahu o vytvoření menších rajonů pivovarů dle dojezdové 

vzdálenosti (tehdy se v určitém rajonu pilo pivo téměř výhradně z daného pivovaru). 

 Kromě počtu a vlastnické struktury pivovarů došlo za toto období i k významným změnám 

v jejich velikostní struktuře, což bylo důsledkem rušení malých podniků. Ještě v roce 1950 

existovalo kolem 150 pivovarů s ročním výstavem do 60 000 hl. V roce 1960 jich už bylo 

pouze 80, o 10 let později 40 a v roce 1989 jen 9. Opačný vývoj zaznamenal počet pivovarů 

s výstavem nad 200 000 hl ročně. Ačkoli tedy počet pivovarů klesal, celkový výstav vzrůstal, 

čemuž napomáhal i ten fakt, že do fungujících závodů byla dovezena a nainstalována nejen 

technika z pivovarů uzavřených, ale i technika nově vyrobená. Navýšení výroby piva mělo i 

vedlejší účinky v podobě snížení jeho kvality. Růst kvantity na úkor kvality je typickým rysem 

tohoto období a s jeho důsledky se v malé míře potýkáme až dodnes.    

 Z rozmístění pivovarů v letech 1960–1989 je také zřejmé, že po roce 1960 již 

nedocházelo k tak prudkému poklesu jejich počtu. Nejvíce se rušení dotklo dnešního 

Středočeského a Plzeňského kraje, v obou případech pravděpodobně jako důsledek 

existence silných osamocených regionálních gigantů (Plzeňský Prazdroj, Pražské pivovary). 

V tom lze spatřit rozdíl oproti třetímu velkopodniku Budějovickému Budvaru, jemuž v té době 
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sekundovaly v Jihočeské oblasti silné schwarzenberské pivovary v Protivíně a Třeboni 

(dnešní značky Platan a Regent).  

 
Mapa č. 8: Pivovary Česka v roce 1970 

 
Zdroj: Likovský 1996, pivni.info, zprac. autor 
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Mapa č. 9: Pivovary Česka v roce 1989 
 

 
Zdroj: Likovský 1996, pivni.info, zprac. autor 
 

6.3 Vývoj po roce 1989 

Pád komunistického režimu, který se odehrál na konci roku 1989, znamenal převratné 

změny. Návrat demokratického politického systému, tržního hospodářství a s tím spojená 

obnova soukromého (osobního) vlastnictví výrobních prostředků a konkurenčního prostředí 

bylo něco, co se v Česku vyskytovalo naposledy před 2. světovou válkou. Ti, kteří to 

pamatovali, byli většinou ve věku, kdy se již aktivně do hospodářství spíše nezapojovali, pro 

mladší populaci to bylo něco nového, na první pohled úžasného, ale také nebezpečného.  

Politicko-hospodářské změny zasáhly všechny sféry lidské aktivity a jinak tomu nebylo ani 

u pivovarského oboru. Již na začátku roku 1989 byl změněn systém národních podniků, 

které byly nahrazeny 12 samostatnými státními podniky (Kratochvíle 2005). Od roku 1990 

nabralo osamostatňování podniků rychlý spád. Základními procesy, jimiž docházelo 

k osamostatňování, byla restituce a zejména privatizace, které se staly fenoménem začátku 

90. let v celém hospodářství.  
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6.3.1 Restituce 

Restituční řízení, jež mělo za cíl odstraňovat či zmírňovat majetkové křivdy, probíhalo 

v pivovarském oboru na obecné poměry hladce, a to zejména tam, kde byly jasné a 

nepopíratelné restituční nároky. V těchto případech byly vyřízeny kladně a bez průtahů. 

Problémy nastaly v případech, kde se vyskytovaly nepravdivé nároky, či tam, kde před 

znárodněním bylo majitelem právovárečné měšťanstvo, a tedy nebylo zřejmé, zda vlastnické 

právo patří osobě fyzické nebo právní. V těchto případech rozhodovaly soudy a žádná 

z účastněných stran většinou nevyšla jako vítěz. Jestliže lidé dostali zpět pivovary, které 

fungovaly za minulého režimu, nebylo tomu tak u lidí, jejichž pivovary byly v daném období 

zrušeny. To se týkalo již zmíněných malých pivovarů, pro jejichž majitele restituční nároky již 

neexistovaly. 

 

6.3.2 Privatizace 

Proces privatizace v českých zemích probíhal ve dvou fázích. Tou první byla tzv. malá 

privatizace, jež se týkala zejména oblasti nezemědělské výroby, služeb a obchodu a jež se 

realizovala formou veřejných dražeb jednotlivých provozů či jeho částí. Touto formou se 

podařilo realizovat privatizaci dvou pivovarů, a to v Českém Krumlově a Humpolci. V obou 

případech se noví majitelé rozhodli v objektech zachovat výrobu piva, takže vznikly nové 

pivovary Eggenberg v Českém Krumlově a Bernard v Humpolci (Kratochvíle 1993).  

 Ostatní pivovarské podniky byly zařazeny do druhé fáze, tzv. velké (kupónové) 

privatizace. Té předbíhalo vypracování privatizačních projektů na základě podnikatelského 

záměru. V první vlně této privatizace tak vzniklo 14 akciových pivovarských společností, do 

nichž patřilo celkem 33 pivovarů. Do druhé vlny pak bylo zařazeno 30 pivovarů, z nichž 

přibližně u 50 % byla uplatněna forma s.r.o. Zajímavým faktem je, že nejpomaleji probíhala 

privatizace v tehdejším Východočeském kraji, kde ještě do konce roku 1994 fungoval státní 

podnik Pivovary Hradec Králové. Celkově se do privatizačních zákroků nedostaly 4 pivovary, 

které byly vyřazeny. Šlo o Budějovický Budvar z důvodu nevyřešených sporů o obchodní 

známku s pivovarským gigantem z USA Budweiser-Busch, Strakonice, Pelhřimov a pivovar 

ze Studené, kde byly důvodem nedořešené restituce (zejména problém dřívějšího vlastnění 

měšťanstvem, viz výše). Další osudy těchto čtyř pivovarů se vyvíjely rozdílně. Pivovar 

v Budějovicích zůstává dodnes v rukách státu, Pelhřimov byl zprivatizován po dlouhých 

soudních obstrukcích až v roce 2001, Strakonice až v roce 1995 (vlastníkem se stalo město) 

a pivovar Studená zanikl.  
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6.3.3 Vývoj v období 1990–2000 

Právě zánik větších pivovarů byl pro období 90. let charakteristickým jevem. Příčinou byla 

obnova konkurenceschopnosti a fakt, že pivovary byly součástí akciových společností, které 

zahrnovaly větší množství těchto objektů. Proto byly ty, které prokazovaly nejmenší odbyt či 

z jiných důvodů nebyly rentabilní, zavírány a výroba jejich značek byla přemístěna do jiného 

„spřáteleného“ pivovaru. Takto do konce roku 2000 zaniklo 20 pivovarů (seznam a mapa viz 

tab. č. 7 a příloha č. 1). Z obojího vyjádření je zřejmé, že rušení pivovarské výroby zasáhlo 

všechny části českých zemí, výrazně vzhledem k velikosti pak oblast dnešního Zlínského 

kraje, kde zanikly 3 pivovary. 

 

Tab. č. 7: Místa, v nichž zanikl pivovar v letech 1990–2000 

Místo Rok zániku Místo Rok zániku 

Jablonec nad Nisou  1991 Jevíčko 1997 

Studená 1994 Uherské Hradiště 1997 

Cheb 1994 Praha-Holešovice 1997 

Dobruška 1995 Most 1998 

Břeclav 1996 Hradec Králové 1999 

Golčův Jeníkov 1996 Karlovy Vary 1999 

Domažlice 1996 Prostějov 1999 

Rakovník 1996 Lanškroun 1999 

Děčín 1997 Olomouc 2000 

Vsetín 1997 Uherský ostroh 2000 

Zdroj: Kratochvíle 2005, http://www.pivovary.info  

 

 Kromě zániku velkých pivovarů je pro 90. léta typický ještě jeden fenomén – vznik 

restauračních pivovarů (minipivovarů). Jedná se o malé pivovary s ročním výstavem 

maximálně 10 000 hl, většinou však zhruba polovičním, které bývají spojeny přímo 

s restaurací, která většinou jako jediná vyrobené pivo čepuje. V ojedinělých případech se 

pivo dodává i do jiné blízké restaurace. Pivo bývá většinou stáčeno do tmavých plastových 

láhví o různém objemu a prodáváno přímo v restauraci. Vzhledem k tomu v jakém množství 

a podle jakého postupu (tradiční) se vyrábí, je nápoj čerstvý, nepasterizovaný a nefiltrovaný, 

díky čemuž vzniká nejvyšší možná kvalita. Na stejnou kvalitu se hledí i v oblasti pokrmů a 

prostředí, čímž vzniká neopakovatelný gastronomický a kulturní zážitek. Vzorem těchto 

minipivovarů byl především pražský pivovar U Fleků, který byl založen již v roce 1499 a 

přežil všechny nástrahy, zejména pak 20. století, až dodnes.  
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 Dle portálu www.pivovary.info vzniklo v období 1990–2000 26 minipivovarů, dle 

Kratochvíleho 2005 pak 22, přičemž v prvně uvedeném zdroji je zaznamenáno pár pivovarů, 

které nejsou uvedeny v druhém zdroji a naopak. To, že se oba tyto korektní prameny liší, je 

důkazem velmi obtížného sčítání míst, kde se vařilo pivo. Mnohdy šlo o pokusy, které 

neměly dlouhého trvání, či jednorázové projekty. Složité je také kolikrát rozlišit vaření doma 

pro vlastní potřebu od „vaření pro zákazníky“. Většinou je proto důležité zvolit nějaké 

kritérium, podle něhož se budou pivovary sčítat. Na tomto místě práce byla snaha 

zaznamenat co největší množství nově vzniknuvších, ač fungujících třeba jen půl roku. 

Jediným kritériem byla skutečnost, aby se v daném místě vyrábělo pivo i pro veřejnost (není 

zahrnut homebrewing – domácí vaření piva). Tab. č. 8 je výsledkem této snahy.  

   

Tab. č. 8: Místa, v nichž vznikl pivovar v letech 1990–2000 

Místo Rok založení Místo Rok založení 

Dolany 1991 Rýmařov 1995 

Chýně 1992 Průhonice 1995 

Brno 1992 Vrchlabí 1995 

Hradec Králové 1992 Slušovice 1996 

Sentice 1992 Miletín 1996 

Běleč nad Orlicí 1993 Žamberk 1997 

Hlučín 1993 Dobřany 1998 

Praha 1993, 1998, 1998 Uherský Brod 1998 

Nový Jičín 1993 Beroun 1999 

Boskovice 1993 Postoloprty 1999 

Zvíkovské Podhradí 1994 Jedovnice 1997 

Hodonín 1994 Dražíč 1997 

Tábor 1994 Liberec 1996, 1999 

Rožnov p. Rad. 1994   

Zdroj: Kratochvíle 2005, http://www.pivovary.info  

Pozn.: V tučně označených městech vznikly 2 či 3 pivovary (viz roky založení). 

 

 Zajímavé výsledky vykazuje převedení údajů z obou tabulek do kartografického vyjádření 

(příloha č. 1). Kromě již komentovaného poměrně rovnoměrného rušení pivovarů v českých 

zemích je na této mapě dobře patrná koncentrace vzniku nových pivovarů do určitých 

oblastí. Konkrétně se jedná o oblast dnes Královéhradeckého kraje, severu Jihočeského a 

oblast Brna a Prahy a jejich širšího okolí. Zajímavým faktem je také vznik více pivovarů 

v krajích Moravy a Slezska, kde je již tradičně více upřena pozornost na víno či tvrdý alkohol, 
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zatímco v příhraničních krajích s Německem, kde bylo ještě ve 40. letech minimálně dvakrát 

tolik pivovarů než v oblastech Moravy a Slezska, k zakládání podniků příliš nedocházelo. 

Důvod patrně hledejme ve skutečnosti, že s odsunutím Němců po 2. světové válce byla 

odsunuta také tradice vaření piva v těchto regionech, a proto zde byla a je obnova 

pivovarského řemesla pomalejší. 

 Z výsledků také můžeme konstatovat, že se v tomto období zatím neprokázala závislost 

vzniku nových pivovarů v místech či jim blízkých oblastech, kde průmyslové pivovary zanikly, 

což je dáno především tím, že jejich větší část zanikla až v 2. polovině 90. let. Pokud 

srovnáme tyto změny podle krajů (graf. č. 1), zjistíme, že u poloviny krajů je saldo změny 

přítomnosti pivovarů nulové či kladné, u poloviny záporné. 

 

Graf č. 1: Zaniklé a nově vzniklé pivovary podle krajů v letech 1990–2000 

 

Zdroj: Kratochvíle 2005, http://www.pivovary.info  

 

6.3.4 Vývoj po roce 2000 

Oba trendy, nastolené v 90. letech 20. století pokračovaly a pokračují i v novém miléniu. 

Avšak zatímco uzavírání velkých průmyslových pivovarů probíhá s klesající intenzitou, vznik 

malých (mini) pivovarů zažívá doslova explozní období.  

 Počet zaniklých průmyslových pivovarů je velmi malý. Šlo o 9 závodů zrušených po roce 

2000 (v tab. č. 9 jsou vyznačeny zelenou barvou). Většina jich patřila před rokem 1989 co do 

odbytu ke špičce ve svém regionu a co do množství vyrobeného piva i k širší špičce v rámci 

Česka, avšak přesto zanikly. Kromě neschopnosti (nemožnosti) konkurovat cenově (nikoli 

kvalitou) megapivovarům (Gambrinus, Prazdroj, Staropramen, Budvar) za to může další 

faktor, který se rozšiřuje zejména po roce 2005. Souvisel se začátkem působení 
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nadnárodních společností v českém pivovarnictví (projevuje se v rámci zintenzivněné 

globalizace ve všech sférách). Cílem těchto společností je pochopitelně zisk, jehož se snaží 

kromě koupí většího množství podniků dosáhnout jejich koncentrací a stabilizací.  

 Konkrétně můžeme hovořit o třech obchodních společnostech, které sdružují desítky 

značek českých piv. Jedná se podle podílu vyrobeného piva na českém trhu o Plzeňský 

Prazdroj, a.s., Pivovary Staropramen s.r.o. a Heineken Česká republika, a.s. Tyto 

společnosti buď sdružují české pivovary (Radegast, Velké Popovice atd.), nebo své menší 

pivovary ruší (Louny, Kutná Hora apod.) a pivo vaří pod stejnou značkou v jiném místě (viz 

seznam v tab. č. 9). V uzavírání pivovarů je aktivní zvláště firma Heineken, jenž přesunula 

výrobu z Ústí nad Labem, Kutné Hory a Loun do  Velkého Března a ze Znojma do pivovaru 

v Brně, jenž také spadá pod tuto firmu. Smyslem je růst produktivity a efektivity výroby 

vyžadující rovněž nutnost technologické modernizace závodů. Levnější je proto malé 

zastaralé závody rušit a modernizovat pouze ty nejperspektivnější. Zahraniční manažeři však 

málo respektují tradice vaření piva v Česku, čímž pak trpí hlavně jeho kvalita. Ne nadarmo 

tak vzniklo výstižné označení „europivo“, jež je charakteristické nejen standardizovanou 

výrobou, ale také fádností, obyčejností, neschopností zaujmout a které je synonymem 

většiny značek těchto společností, které spolu se státním Budějovickým Budvarem ovládají 

90 % trhu (http://aktualne.centrum.cz).  

 

Tab. č. 9: Začlenění pivovarů do pivovarských společností 

Společnost 

(celkový 

výstav v roce 

2011) 

Pivovary 

(místo) 

Společnost 

(celkový 

výstav 

v roce 2011) 

Pivovary 

(místo) 

Společnost 

(celkový 

výstav 

v roce 2011) 

Pivovary 

(místo) 

Plzeňský 

Prazdroj,  

a.s  

(9,9 milionů 

hektolitrů) 

Prazdroj 

(Plzeň) 

Pražské 

pivovary 

s.r.o. 

(3 milionů 

hektolitrů) 

Braník 

(Praha) 

Heineken 

Česká 

republika, 

a.s. 

(2,4 milionů 

hektolitrů) 

Starobrno 

(Brno) 

Gambrinus 

(Plzeň) 

Staropramen 

(Praha) 

Zlatopramen 

(Ústí nad 

Labem) 

Velké 

Popovice 

Ostravar 

(Ostrava) 

Krušovice 

Radegast 

(Nošovice) 

 Březňák 

(Velké Březno) 

 Hostan 

(Znojmo) 

Louny 

Kutná Hora 
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Zdroje: http://www.prazdroj.cz , http://www.pivovary-staropramen.cz, 

http://www.heinekenceskarepublika.cz  

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny pivovary, které byly uzavřeny, a výroba jejich značek byla 

přesunuta do jiného místa. 

  

 
Tab. č. 10: Místa, v nichž zanikl pivovar v letech 2001–2012 

Místo Rok zániku Místo Rok zániku 

Brumov 2001 Slušovice 2001 

Svitavy 2002 Postoloprty 2001 

Litoměřice 2002 Pelhřimov 2008 

Opava 2005 Příbor 2007 

Praha 2006 Blučina 2011 

Kutná hora 2009 Kopřivnice 2009 

Znojmo 2009 Cheb 2008 

Louny 2010 Kladno 2009 

Ústí nad Labem 2011 Frýdek-Místek 2012 

Jihlava 2002 Frýdlant nad Ostravicí 2008 

Žabeň 2003 Stříbro 2012 

Liberec 2003   

Zdroj: www.pivovary.info  
 
 Výše zmíněné procesy naprosto degradovaly úroveň tradičního českého pivovarnictví, jež 

vždy bylo proslulé svojí rozrůzněností a kvalitou piva. Kladem je, že se vytvořila příležitost 

malým podnikatelům tyto hodnoty obnovit, a to formou minipivovarů, které většina jejich 

majitelů charakterizuje „jako místa, kde dochází ke spojení výroby kvalitního piva s jeho 

konzumací přímo v pivovarské restauraci, s tradiční kuchyní a příjemným prostředí“.  

 Počet nových minipivovarů v posledních letech intenzivně narůstal.  V období 1990–2000 

vzniklo 29 pivovarů, za období 2001–2012 to již bylo neuvěřitelných 143, tedy o 80 % více. 

Jedná se o 100% nárůst vzhledem ke stavu počtu pivovarů v roce 2000. Pokud bychom je 

chtěli rozpočítat na roky, jedná se o vznik 12 pivovarů za rok, tedy 1 za měsíc (!). Základní 

příčiny jsou dvě. Jednou je naprostá konformita piv v důsledku již zmíněné činnosti 

nadnárodních společností v pivovarském průmyslu, druhou je s tím spojená ztráta tradice 

vaření kvalitního piva v tradičních lokalitách. Snaha nové generace pivovarníků je tedy 

zaměřena na dodržování klasických postupů při vaření českého ležáku, které bylo běžné 

před 2. světovou válkou. Návrat k tradičním alokacím je potvrzen faktem, že mnohé 

minipivovary vznikají, nebo se obnovují, právě v místech, kde se pivo dříve vařilo a v kterých 

byla výroba na více jak půl století přerušena. Mnozí lidé z odborné či laické pivovarské 
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veřejnosti tak z toho důvodu hovoří o renesanci českého pivovarnictví (např. 

http://www.pivovar-zvikov.cz). 

 V příloze č. 2 můžeme pozorovat kromě vzniklých a zaniklých pivovarů ještě jedu 

kategorii, tj. pivovary, které ve sledovaném období stačily vzniknout, ale také zaniknout. 

Příčiny zániku těchto minipivovarů jsou diskutovány výše, důvody zániku pak hledejme 

především v nedostatku financí a neschopnosti majitelů zaujmout, jelikož, jak se dá také 

z mapy vyčíst, ve většině těchto oblastí nakonec pivovar stejně vzniknul, důvod špatného 

výběru místa lze tak zatím pouze odhadem přičítat zániku minipivovaru ve Stříbru, což ale 

z vlastní zkušenosti nemohu potvrdit. 

 Pokud k těmto 8 zrušeným objektům (v mapě zobrazeny růžovou barvou) přidáme 8 

uzavřených průmyslových pivovarů (zobrazeny šedou barvou), zjistíme, že nejvíce (5) jich 

bylo zrušeno v Moravskoslezském kraji, následovaným krajem Ústeckým a Jihomoravským 

(po 3). V rámci kraje Moravskoslezského je rušení spojeno zejména s minipivovary, které 

neměly dlouho životnost, v Ústeckém je to dáno naopak preferováním pivovaru ve Velkém 

Březně ze strany Heinekenu a s tím spojeném uzavřením blízkých průmyslových závodů 

v Krásném Březně a Lounech.  

 Hlavní roli ve změnách rozmístění pivovarů v období 2001–2012 ovšem hraje vznik mini a 

restauračních pivovarů. Z celkového počtu 143 nově vzniklých pivovarů se jedná ve 141 

případech o minipivovar. Pouze v případě pivovarů v Rakovníku a Koutu na Šumavě se dá 

mluvit o obnovení průmyslové výroby. K největšímu nárůstu ve sledovaném období došlo 

v Moravskoslezském a největším kraji Středočeském (20, resp. 19 pivovarů). Následováni 

jsou krajem Jihomoravským a Hlavním městem Prahou (po 16), v těsném závěsu je poté kraj 

Plzeňský (14). Z uvedených příkladů je zřejmé, že vznik pivovarů koresponduje s počtem 

obyvatel, což potvrzuje i rozložení v rámci těchto krajů, které není rovnoměrné, stejně jako 

hustota zalidnění. Nejvíce pivovarů tak vzniklo v JV částech Moravskoslezského a 

Jihomoravského kraje, v severní polovině kraje Středočeského a v oblasti kolem Plzeňska. 

Nejvíce jsou vzniku minipivovarů pochopitelně nakloněna velká (krajská) města, což potvrzují 

i zmíněné kraje. Specifická situace je u Prahy, v které samotné vzniklo 16 pivovarů, a to 

převážně z turistických důvodů. Zejména vysoký nárůst na Břeclavsku a Hodonínsku či 

Frýdecko-Místecku a Novojičínsku je poněkud překvapivý vzhledem k tradiční preferenci 

jiných alkoholických nápojů, nicméně to může poukazovat na změnu v chování obyvatelstva 

či alespoň na ochotu nahradit zaniklé pivovary a obnovit tradici, jež hraje větší roli právě 

v moravských regionech. 

 Největšího nárůstu otevírání minipivovarů oproti období 1990–2000 zaznamenaly kraje 

Olomoucký a Vysočina. V obou v 90. letech nevznikl žádný, zatímco v letech 2001–2012 

celých 10. Právě Olomoucký kraj se jako jediný může pyšnit 2 a více obcemi, v kterých se 

vyskytuje více než jeden pivovar (Olomouc, Přerov, Prostějov). Vzhledem k blízkosti těchto 

http://www.pivovar-zvikov.cz/


37 

 

tří měst můžeme hovořit o další oblasti silné koncentrace pivovarů. Zajímavým a těžce 

vysvětlitelným faktem je velký nárůst v okrese Pelhřimov, v kterém se nachází polovina 

pivovarů kraje Vysočina. 

 Suverénně nejzaostalejší vývoj zaznamenal malý Liberecký kraj, v němž vznikly za toto 

období pouze 2 pivovary – v Liberci a v turistickém městečku Harrachov. Za příčinu lze do 

určité míry brát velmi silnou značku do nedávné doby ještě středně velkého pivovaru Svijany, 

který zde nabral obrovské oblíbenosti a rozšířil se tak po celém kraji a v poslední době i do 

celé České republiky. Právě to má však v poslední době vliv na strmý pád kvality svijanského 

piva, čímž by se mohla otevřít vrata pro vznik minipivovarů v tomto kraji. Nepříliš velký nárůst 

zaznamenala i území Pardubického a Jihočeského kraje. V obou případech je to dáno 

malým (České Budějovice) či nulovým (Pardubice) přírůstek v krajských městech, u 2. 

nejrozsáhlejšího kraje ČR je to způsobeno také nízkou hustotou zalidnění.  

 Porovnání zaniklých a vzniklých pivovarů v rámci krajů za sledované období umožňuje 

grafu č. 2.  Přílohy č. 3 a 4 pak znázorňují stav pivovarských objektů ke konci roku 2012. 

Vzhledem k obrovskému nárůstu pivovarů po roce 2000 nepřekvapuje, že největší množství 

pivovarů se nachází v oblastech s největším nárůstem za toto období (počet pivovarů 

vzniklých před rokem 2000 je tedy ve srovnání s obdobím po roce 2000 zanedbatelný a 

v celkovém rozmístění pivovarů nepředstavuje určující úlohu). Celkovému pořadí tak vévodí 

s mírným náskokem Středočeský kraj (28 pivovarů), což je dáno jeho velikostí a větším 

počtem pivovarů, jež vznikly již v období 1990–2000. Naopak Moravskoslezský kraj 

disponuje „pouze“ 21 pivovary díky malému „základu“ z předchozích let. Velkým množstvím 

pivovarů se může chlubit také Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj (shodně 20 

pivovarů), ale také trochu specifický kraj Královéhradecký (19), v kterém je po Středočeském 

a Jihočeském kraji situováno nejvíce průmyslových pivovarů, jež nezanikly díky tomu, že 

zůstaly nezávislé a nebyly pohlceny mezinárodními pivovarskými společnostmi. Nejméně 

pivovary disponují nejmenší kraje Liberecký, Karlovarský a Zlínský, které jsou kromě velikosti 

rozlohy a počtu obyvatel indisponovány také množstvím tradice zakořeněné v obyvatelích.   
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Graf č. 2: Zaniklé a nově vzniklé pivovary podle krajů v letech 2001–2012 

 
Zdroj: http://www.pivovary.info 
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7. Prognóza dalšího vývoje 

 

Predikce vývoje množství a rozmístění pivovarů v budoucnosti není jednoduchá. V nejbližší 

době lze určitě očekávat pokračování trendu zřizování malých pivovarů. To potvrzuje i fakt, 

že již na konci roku 2012 byla známa příprava otevření dalších 8 minipivovarů v roce 2013 a 

lze téměř s jistotou říci, že to pro tento rok není konečné číslo.     

 Vzniku pivovarů nahrává mimo jiné fakt, že čím dál větší oblíbenosti se těší domácí vaření 

piva neboli tzv. homebrewing. Vaření piva pro vlastní potřebu (nikoli na prodej) se v Česku 

vyskytuje od středověku. Avšak pokud se této činnosti člověk věnoval, musel jí obětovat 

spoustu svého času, a proto se dříve nebo později stávala jeho obživou. Pokud ho totiž 

neuživila, musel se začít věnovat něčemu jinému. Až svoboda a změna životního stylu spjatá 

s obnovou demokratického režimu po  roce 1989 umožnila, aby se domácí výroba piva stala 

koníčkem při práci, čemuž také pomohl příliv inovací ze zahraničí v podobě homebrewingu 

ze sladových či mladinových koncentrátů, které výrazně zjednodušily jinak časově a 

technologicky náročný proces vaření piva. Spolu s obnovou snahy o kvalitu a uvaření si 

něčeho vlastního to mělo za následek, že řada lidí začala tuto činnost provozovat. 

Odvážnější a hlavně finančně silnější si založili vlastní pivovar s cílem prosadit se na trhu a  

mohli se opřít o předešlé zkušenosti. Přestože se tento postup netýkal všech nově 

vzniknuvších pivovarů, měl a má vliv na úspěch minipivovarů prosadit se i v tak 

konkurenčním prostředí, jakým v současnosti prostředí výroby piva bezpochyby je.  

 Přestože mnoho lidí, jejichž oblibou je vaření domácího piva, si ještě nemohlo 

s nejrůznějších důvodů (zejména vysoké vstupní náklady) splnit svůj sen založit si vlastní 

pivovar, dá se očekávat neustálé zvyšování celkového počtu pivovarů. Odborníci se shodují, 

že v nejbližších letech se bude intenzita růstu počtu pivovarů zvyšovat. Liší se však 

v odhadech, jak dlouho k tomuto bude docházet. Sám se domnívám, že reálná je doba do 5 

let, poté začne intenzita klesat, pravděpodobně však v horizontu 50 let nedojde k úplnému 

zastavení. Je zřejmé, že v určitém okamžiku dojde k naplnění trhu, můžeme však pouze 

odhadovat, kdy tomu dojde a jaké to bude mít následky. Zda dojde k zastavení vzniku 

nových pivovarů či ke konkurenčnímu boji a následnému zániku těch slabších. Zatím 

naštěstí o konkurenci téměř nemůžeme hovořit, jelikož většina minipivovarů se sdružuje do 

spolků za účelem společného boje proti europivům a společnostem, které je produkují. 

 Vzhledem ke stále zvětšujícímu se omezení vlivu dopravy a vzdálenosti na lokalizaci 

průmyslových objektů se dá i v pivovarnictví předpokládat (zvláště poslední tři roky jsou toho 

důkazem), že v případě dostatečného počtu minipivovarů v nejhustěji osídlených oblastech 

se trend jejich vzniku přesune i do odlehlejších oblastí. Půjde tu o oblasti např. turisticky 

přitažlivé (viz např. pivovar na Luční boudě v Krkonoších). 
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 Mnohem složitěji lze odhadovat vývoj zániku průmyslových pivovarů, který sice 

v posledních letech probíhal, ale nelze s jistotou říci, že tomu tak bude i nadále. Politika 

nadnárodních pivovarských skupin je a bude pravděpodobně nadále k českým pivovarům 

nemilosrdná, a to zejména k jejich téměř neomezeným finančním možnostem. Vše (stejně 

jako v celém hospodářství) bude záležet na zákazníkovi, tedy na poptávce trhu. Pokud bude 

ochoten si připlatit za kvalitu či si pro kvalitu do určité vzdálenosti dojet a nebude tak 

podporovat výrobky od pivovarských společností, zůstanou větší regionální pivovary 

nezávislými, nebudou mít potřebu se prodat, čímž nedají nikomu šanci k jejich uzavření. 

Pokud chování českých spotřebitelů bude opačné, tedy nebude vyžadovat piva kvalitní, lze 

očekávat i nadále zvýšený tlak pivovarských společností na neperspektivní pivovary a zájem 

o jejich koupi. Vzhledem ke stravovacím návykům českého obyvatelstva lze spíše očekávat 

pokračování druhé varianty. 

 Paradoxně tak vzniká protichůdný vývoj v pivovarnictví, kdy český konzument na jedné 

straně nechává tradiční regionální pivovary zaniknout na úkor levnějších piv z velkých 

pivovarů, na druhé tímto vyvolává u lidí, kteří si potrpí na kvalitě, zvýšený zájem o vznik 

minipivovarů, které si pochopitelně za poskytnutou kvalitu své produkce nechají zaplatit. 

Rozpolcená společnost, tedy jedna část podporující kvalitu i za vyšší cenu a druhá lpící 

především na nízké ceně, jsou hlavním důvodem současné prosperity velkých a malých 

pivovarů a naopak útlumu středních pivovarů s regionálním rozsahem.  
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8. Závěr 

 

Základní věcí, kterou práce potvrdila, je fakt, že vývoj pivovarnictví jako celku je stejně jako 

každá lidská aktivita podmíněno vývojem významných historických událostí, jež se nejen 

v daném místě, ale i ve vyšších regionálních útvarech udály. Vzhledem k velmi 

proměnlivému vývoji Česka v průběhu 20. století se dá konstatovat, že bouřlivý vývoj 

probíhal i v pivovarnictví, tedy i ve vývoji počtu a rozmístění pivovarů, na což byla práce 

především zaměřena.  

 Zjednodušeně lze situaci ve vývoji pivovarů od začátku 20. století charakterizovat jako 

období neustálého středně silného poklesu pivovarů, které pokračovalo až do začátku 90. 

let, kdy jej vystřídalo období mírného růstu a od začátku nového milénia růstu silného. Mezi 

nejvýznamnější události, jež ovlivňovaly stav a lokalizaci pivovarů, je třeba zařadit obě 

světové války, odsun německého (v případě Slovenska i maďarského) obyvatelstva, který 

měl za následek vykořenění tradice výroby piva z pohraničních oblastí, poté nástup 

komunistického režimu a centrálně plánovaného hospodářství, který svou podstatou 

zlikvidoval malé pivovary (jakže malovýrobu včetně řemeslné jako celek), a v neposlední 

řadě konec tohoto režimu a návrat k demokratickému systému a kapitalistickému 

společenskému systému. Ten je charakteristický protichůdným vývojem, kdy na jedné straně 

způsobil další zavírání pivovarů, na druhé však umožňuje malým podnikatelům realizaci 

minipivovarských zařízení.  

 Vzhledem k základní charakteristice potravinářského průmyslu, kterou je jeho obecná 

rovnoměrnost v rozmístění, je třeba říci, že i u pivovarů, jakožto průmyslových objektů, se 

rovnoměrnost potvrdila, přesto několik trendů je z výsledků patrno. Především to byl výrazně 

menší počet pivovarů na Moravě a ve Slezsku před 2. světovou válkou, což souviselo 

s relativní zaostalostí těchto regionů. Naopak v období komunistického režimu byly tyto 

oblasti rozvíjeny. Proto byla tato doba charakteristická velmi rovnoměrnou lokalizací pivovarů 

po celém státě, čemuž výrazně napomohlo zařazení všech pivovarů do několika národních 

podniků a centralizace řízení. Období nerovnoměrnosti v rozmístění, mj. v důsledku odsunu 

českých Němců, kvůli němuž se počet pivovarů v oblastech odsunem postižených citelně 

zmenšil.  To trvalo sice jen pár let (do znárodnění provozů), nicméně zanechalo stopy až do 

současnosti.  

 Typickým rysem vývoje pivovarnictví po roce 1989 je zakládání malých soukromých 

pivovarů, které se v posledních letech výrazně urychlilo. Z výsledků mé práce je patrné, že 

již zmíněný odsun po 2. světové válce neznamenal pouze bezprostřední zanikání pivovarů, 

ale především zanikání pivovarské tradice, které má v současnosti patrně za následek, že 

v těchto oblastech je rozvoj minipivovarů pomalejší. Naopak prudký nárůst lze sledovat 
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v dříve poněkud zaostalejších oblastech Moravy a Slezska, což mimo jiné také vyvrací 

mýtus, že tyto oblasti jsou charakteristické spotřebou vína či destilátů.  

 Kromě vysokého nárůstu minipivovarů lze v období od 90. let 20. století sledovat také 

pomalý pokles větších průmyslových pivovarů, a to i přesto, že za centrálně řízené 

ekonomiky byl jejich počet velmi zredukován. Už kvůli tomu, že příčiny tohoto vývoje lze 

hledat v neschopnosti konkurence a v nástupu nadnárodních společností na pole českého 

pivovarnictví, se nelze divit, že z výsledků práce nebyly prokázány nějaké lokalizační 

tendence či aspekty tohoto úbytku. 

 Co se týče výhledu do budoucnosti, poslední roky ukázaly, že o tradici pivovarského 

průmyslu v českých zemích se bát rozhodně nemusíme, roli odpovědnosti za tradici českého 

piva převezmou minipivovary, které sice mají krátkou historii, nicméně se snahou obnovit 

kvalitu a tradici se vypořádávají více než dobře. O co se však bát můžeme a musíme, je 

možný pokračující zánik průmyslových pivovarů s historií několika set let, jež jsou neúprosně 

likvidovány nadnárodními společnostmi. Určitou cestu, jak se těmto velkým hráčům na trhu 

bránit, ukázala skupina Pivovary Lobkowicz, a.s. (dříve K Brewery Trade), která 

v současnosti pod sebou zahrnuje 7 pivovarů (Vysoký Chlumec, Jihlava, Černá Hora, Klášter 

Hradiště nad Jizerou, Protivín, Uherský Brod a Hlinsko). Jedná se o kapitálově ryze českou 

společnost, která se snaží zachovat tradice a zároveň nabídnout zákazníkům netradiční 

produkty, které nejsou velkými pivovary vyráběny. Patrně jedině takovouto formou 

spolupráce se bude dát v budoucnosti odolat světovým obrům Anheuser-Busch In Bev, SAB-

Müller,  Heinekenu a spol.  

 Pivovarnictví je obor dynamický a z geografického hlediska zatím málo probádaný, a 

proto nabízí mnoho možností k výzkumu. Pro tuto bakalářskou práci, jejíž rozsah je 

limitován, byl vybrán vztah lokalizace pivovarů k historickému vývoji. V důsledku značné 

rozsáhlostí tohoto tématu nebylo v práci místo pro studii velikostní struktury pivovarů, jejímž 

základním parametrem je výstav piva v hektolitrech za rok, a její vztah k dalším oblastem 

lidské činnosti, která s tímto oborem bezprostředně souvisí (vývoj produkce chmelu, 

ječmenu, pšenice apod.). Avšak právě výzkum těchto vztahů může být námětem k rozšíření 

této práce do práce diplomové.  
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
 
 

 
 
 
 
Zdroj: Likovský 2008, www.pivovary.info, zprac. autor 
Pozn.: Tabulka se váže k příloze č. 3  


