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1  ÚVOD 

 

Cestovní ruch je významná součást světové ekonomiky i hospodářství jednotlivých 

států. Zejména ve vyspělých zemích je běžnou součástí životního stylu mnoha lidí 

a v některých oblastech tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel. Jeho rozvoj zvyšuje zaměstnanost 

v regionech a stává se důležitým faktorem rozvoje oblastí. Je také ukazatelem životní úrovně 

obyvatelstva. Slouží k účelnému využití volného času, napomáhá rozvíjet osobnost, motivuje 

k získání jazykových znalostí, umožňuje obnovu duševních a fyzických sil. Na straně druhé 

jsou s cestovním ruchem spojeny i negativní jevy, zejména škody na životním prostředí. 

Rozvoj cestovního ruchu je podporován růstem počtu obyvatelstva, zvyšováním vzdělanosti, 

rozšiřováním moderních technologií a rychlým překonáním vzdáleností. 

Lidé jsou stále více podněcováni k poznání nových míst, kultur a k prožití 

neobvyklých zážitků. Cestovní ruch dnes nabízí obrovskou škálu možností. Umožňuje setkat 

se s něčím zcela jiným, než je pro nás známé a zažít tak nové zážitky mimo každodenní 

rutinu. Jednotlivé destinace se předbíhají v nabídce co nejkvalitnějších a nejzajímavějších 

zážitků. Zážitkový cestovní ruch tak nabízí vyžití lidem s téměř jakýmkoliv koníčkem, ať už 

jde o adrenalinové sporty, historii, ruční práce nebo gastronomii.  

Právě gastronomický cestovní ruch mě zaujal ze všech forem zážitkového cestovního 

ruchu nejvíce a pro svou práci jsem si vybrala jednu z jeho podmnožin, pivní turistiku. Ta má 

podle mého názoru v České republice obrovský potenciál dalšího rozvoje. Pivo zde má svou 

mnohaletou historii a není pochyb o tom, že i budoucnost. Češi jsou na pivo velmi hrdí, 

považují jej za národní nápoj a neodmyslitelnou část naší kultury. To potvrzuje i fakt, že 

v konzumaci piva na jednoho obyvatele se Česká republika tradičně drží na předních příčkách 

v celosvětovém měřítku. Lokality s pivní kulturou mají dnes mohutnou marketingovou sílu 

a u nás patří mezi nejvýznamnější lákadla pro české i zahraniční turisty. Cesty za pivem si 

však nezakládají pouze na popíjení tohoto nápoje. Hlavním předpokladem zájmu je touha 

poznávat historii piva v navštíveném pivovaru, postupy jeho výroby, ochutnávat mnohdy 

i netradiční druhy piv přímo v místě jejich výroby. Dále pak účastnit se různých pivních 

kulturních akcí a navštívit města a historické památky v dané lokalitě s pivní kulturou.  

Pivní pěší stezky a cyklostezky nabízí propojení pivní turistiky se sportovním vyžitím. 

Pivovarům slouží jako marketingový nástroj pro podporu místní značky a turistům zase nabízí 
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nevšední zážitek. Na své oblibě získávají také pivní lázně díky blahodárným účinkům piva. 

Počet pivních lázní se stále zvyšuje jako reakce na vysokou poptávku zákazníků. Nabízejí 

originální zážitek pomocí kombinace lázeňských procedur a doprovodných služeb. 

Přestože je v České republice velká spousta míst k poznávání pivní kultury, stále zde 

chybí dostatečné množství konkrétních produktů turistického ruchu spojeného s pivem, 

vhodných zejména pro zahraniční turisty. Ve své práce se mimo jiné zaměřím i na hlavní 

nedostatky pivní turistiky, na současné změny v chování spotřebitelů piva a pozitivní 

i negativní trendy v oblasti piva. 
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2 METODIKA, ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

V první části mé bakalářské práce se budu věnovat teorii cestovního ruchu. Vymezím 

základní pojmy v oblasti cestovního ruchu, jako je objekt a subjekt, jeho druhy a formy. 

Definuji gastronomický cestovní ruch a industriální cestovní ruch, neboť pivní turistika je 

součástí obou forem cestovního ruchu. K napsání této části budu čerpat zejména z odborné 

literatury a publikací týkajících se cestovního ruchu.   

V mé praktické části jako první charakterizuji pivo a uvedu zásadní momenty 

z historie piva ve světě i v Čechách. Dále se budu soustředit na vývoj pivní turistiky v České 

republice. Definuji pivní turistiku a vysvětlím, jakým způsobem vznikla a jaký je její význam 

v současné společnosti. Uvedu některé cestovní kanceláře zabývající se pivní turistikou. Dále 

se zaměřím na některé slabiny pivního cestovního ruchu a navrhnu, jakým způsobem je 

možné pivní turistiku dále rozvíjet a využívat nových trendů v oblasti piva. Na základě 

vlastního průzkumu provedu analýzu roční návštěvnosti pivovarů. Informace získám 

prostřednictvím kontaktování pivovarů a vyhledávání údajů z webu. 

Dále se zaměřím na nejvýznamnější pivovary, minipivovary a restaurační pivovary 

v ČR v souvislosti s cestovním ruchem. Uvedu stručný popis pivovarů, jejich nabízených 

služeb v oblasti cestovního ruchu a další zajímavosti. K napsání této části budu čerpat jak 

z odborné literatury, tak z internetových zdrojů. Stručně se budu věnovat dalším významným 

lákadlům pro pivní turistiku, jako jsou pivním stezky, pivní lázně a pivní muzea. Také vyberu 

několik zajímavých pivních akcí, o kterých uvedu základní informace. Tyto informace budu 

čerpat buď z internetových zdrojů, nebo z časopisových článků.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení využití české pivní tradice v cestovním ruchu. 

Analyzovat vývoj pivní turistiky v České republice, poukázat na některé nedostatky 

a navrhnout, jakými způsoby by mohlo dojít k dalšímu rozvoji. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

 

3.1 Cestovní ruch 
 

3.1.1 Definice cestovního ruchu 

 

Existuje velká spousta definic pro cestovní ruch, které se vyvíjely v závislosti na 

vývoji cestovního ruchu a změnách v přístupu k jeho definování. Mezníkem v definování se 

podle Indrové (2009, s. 12) stala mezinárodní konference, pořádaná roku 1991 Světovou 

organizací cestovního ruchu (WTO), kde došlo k vymezení a definování základních pojmů 

z oblasti cestovního ruchu. Definice WTO zní: „Cestovní ruch je definován jako činnost 

osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo místo 

bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená1, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“.  

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) [18] definuje cestovní ruch jako „způsob 

uspokojování potřeb lidí v oblasti rekreace, turistiky, lázeňské léčby a kultury, pokud k němu 

dochází mimo běžné prostředí ve volném čase obyvatelstva. Je to přemístění osob z místa 

trvalého bydliště do místa cestovního ruchu a čerpání služeb spojených s pobytem v tomto 

místě za jiným účelem než výdělečným.” 

 

3.1.2 Subjekt CR 

 

Podle Heskové (2011, s. 13) subjekt cestovního ruchu reprezentuje jeho účastník. 

“Z ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků 

cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném 

čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. Z hlediska statistiky 

je účastníkem cestovního ruchu cestující označený jako návštěvník, turista nebo výletník.“  

 

                                                 
 
1Stanovenou dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu 

šest měsíců. [5] 
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3.1.3 Objekt CR 

 

Hesková (2011, s. 15) považuje za objekt cestovního ruchu „všechno, co se může stát 

cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Objekt cestovního ruchu tak tvoří jeho 

nabídku a může to být cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu.“  

 

3.1.4 Typologie cestovního ruchu 

 

Hesková (2011, s. 21) rozděluje cestovní ruch podle druhů a forem a tvrdí, že 

základem pro rozdělení cestovního ruchu podle druhů je motivace účastníků a základem pro 

rozdělení podle forem jsou různé příčiny, které ho ovlivňují a důsledky, které přináší.  

Podle Indrové (2009, s. 17) však v praxi dochází k prolínání obou hledisek 

a neexistuje jednota v tom, co je považováno za druh a co za formu. Z toho důvodu uplatňuje 

„společné kritérium typu cestovního ruchu, jako vyjádření jeho jevové formy.“ 

Indrová (2009, s. 18 - 28) člení cestovní ruch do následujících kritérii: 

 Dle převažující motivace účasti na cestovním ruchu: 

o rekreační cestovní CR, 

o kulturně poznávací CR, 

o CR s náboženskou orientací, 

o CR se vzdělávacími motivy, 

o CR se společenskými motivy, 

o zdravotně orientovaný CR, 

o sportovně orientovaný CR, 

o CR orientovaný na poznání přírodního prostředí, 

o CR s dobrodružnými motivy, 
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o CR s profesními motivy: obchodní, kongresový, CR veletrhů a výstav, 

incentivní CR, CR specificky orientovaný. 

 Dle místa realizace: 

o domácí CR, 

o zahraniční CR, 

o CR světový, 

o CR světa. 

 Dle vztahu k platební bilanci státu: 

o zahraniční CR aktivní, 

o zahraniční CR pasivní. 

 Dle délky pobytu: 

o krátkodobý, 

o dlouhodobý. 

 Dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu: 

o organizovaný, 

o neorganizovaný. 

 Dle počtu účastníků: 

o individuální, 

o skupinový. 

 Dle způsobu financování: 

o komerční, 

o sociální. 

 Dle věku účastníků: 
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o CR dětí, 

o CR mládeže, 

o CR seniorů, 

o CR rodin s dětmi, 

o CR věkové skupiny lidí mezi 40-50 rokem. 

 Dle převažujícího prostředí pobytu: 

o městský CR, 

o venkovský CR, 

o lázeňský CR, 

o CR ve střediscích CR. 

 Ostatní kritéria:  

o dle ročních období, 

o dle způsobu ubytování, 

o dle použitého dopravního prostředku, atd.  

 

3.1.5 Gastronomický cestovní ruch 

 

Gastronomický cestovní ruch je v poslední době stále populárnější a stává se téměř 

módní záležitostí. Synonymem pro gastronomický cestovní ruch je gurmánský nebo 

kulinářský cestovní ruch. Je považován za součást kulturního cestovního ruchu, protože 

gastronomie i způsob stravování jsou projevem kultury. Účastníci gastronomického 

cestovního ruchu poznávají navštívenou destinaci z gastronomické stránky, avšak samotná 

konzumace místních specialit není pro účastníky tak důležitá, jako získávání znalostí o místní 

kuchyni a kultuře, popřípadě získávání nových kulinářských zkušeností. [23, 8] 

Raabová (2010, s. 9) ve své studii uvádí, že „Evropský hospodářský a sociální výbor 

ve svém stanovisku prosazuje tento druh cestovního ruchu a vyzývá Evropskou unii, aby 
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podporovala vytváření mezinárodních tematických vinařských a gastronomických tras, které 

by zahrnovaly umělecké a kulturní atraktivity, zážitky a tradice venkovského života 

a ochutnávky místních specialit.“  

Pásková a Zelenka (2002, s. 100) definují gastronomický cestovní ruch jako „formu 

cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni požitkem z konzumace, kultury stolování 

(atmosféra, vybavení a výzdoba stravovacího zařízení), testování a seznamování se 

s vybranými pokrmy a nápoji. Odpovídající produkt cestovního ruchu je označován jako 

zážitková gastronomie. Typickými aktivitami jsou návštěvy restaurací, rybářské lodní výlety, 

pivní slavnosti, exkurze do výroben potravin atd.“ 

Gastronomický cestovní ruch je úzce spjat s pěší turistikou, cykloturistikou nebo 

návštěvou měst a jejich historických památek. V České republice jsou velmi oblíbené 

například vinařské cyklostezky na jižní Moravě nebo pivní stezky v jižních a západních 

Čechách. [17] 

 

3.1.6 Industriální cestovní ruch 

 

Díky technickému pokroku, který provází lidskou společnost od nepaměti, existuje 

řada dochovaných pozůstatků ve formě staveb a technologických zařízení. 

Podle Stefanovové a Lednického [29] přináší globalizace nový pohled na průmyslové 

objekty. Tyto objekty postupně stávají nejen předmětem zájmu odborníků, ale i oblíbeným 

cílem návštěvníků. V důsledku toho vzniká oblast cestovního ruchu označována jako 

průmyslová (industriální) turistika. „Tato nová podoba nabízí poznání průmyslových památek 

nejrůznějšího druhu a umožňuje tak seznámení zájemců s typickým průmyslovým prostředím 

a vývojem průmyslu.“  

Průmyslové dědictví je podle MMR [37] „nedílnou součástí kulturního bohatství naší 

společnosti a jako takové má historický význam pro pochopení civilizačního vývoje. 

Reprezentuje nejen dochované hmotné doklady průmyslové a výrobní činnosti, ale zahrnuje 

zkušenosti vědecko-výzkumné, architektonické, umělecké a sociální, včetně jejich propojení 

v rámci Evropy i světa.“  
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V roce 2007 sestavil Ústav územního rozvoje v Brně přehled „Vybrané technické 

památky“ pro cestovní ruch, který obsahuje aktualizovaný seznam zapsaných technických 

památek a dalších významných objektů technického dědictví na území České republiky, 

s přihlédnutím k jejich využitelnosti z hlediska cestovního ruchu (viz příloha č. 1). [41] 

Česká republika se řadí mezi nejvyspělejší státy zejména v oblasti hornictví, hutnictví, 

vodohospodářství, pivovarské výroby, textilní výroby, sklářství a v řadě dalších. [37] 

 

3.1.6.1 Evropská cesta industriálního dědictví 

 

V roce 1999 byl založen a v roce 2005 spuštěn projekt ERIH2, v jehož rámci byla 

ustanovena Evropská síť průmyslového dědictví. Jde o propojení dokladů industriálního 

dědictví formou turistických tras napříč Evropou. Projekt má přispět k ocenění, pochopení 

a zároveň k propagaci industriální historie a nejdůležitějších lokalit tohoto typu památek 

v Evropě.  Zahrnuje nevyužívané průmyslové závody, průmyslovou krajinu i interaktivní 

technologická muzea. Základním prvkem projektu je síť kotevních bodů, což jsou významná 

místa industriálního dědictví s rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu. Kotevní body 

tvoří kostru celé trasy. [37] 

Prvním certifikovaným kotevním bodem ERIH se stal v roce 2008 Plzeňský pivovar 

Prazdroj [43], který byl následován ostravským Dolem Michal v roce 2010. [44] 

Účelem projektu je podle MMR „rozvíjení regionálních tras i mezinárodních 

tematických tras, které demonstrují historické a industriální vazby mezi jednotlivými 

evropskými zeměmi a jsou zaměřeny vždy na vybrané téma.“ [37] 

                                                 
2European Route of Industrial Heritage 
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4 PIVNÍ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Velké pivovarnické společnosti, ale i menší regionální pivovary se stále více vedle 

vaření piva věnují také turistickému ruchu, a tím vznikla poměrně nová a dynamicky se 

rozvíjející forma zážitkového gastronomického cestovního ruchu, pivní turistika. 

V rámci tematických prohlídek pivovarů mohou zájemci sledovat výrobu piva buď 

pohledem do moderní velkovýroby, nebo do tradiční výroby piva se zasvěceným výkladem 

sládka. Dále mohou pivo ochutnávat přímo na místě, dozvědět se něco z historie pivovaru, 

naučit se jak správně pivo čepovat, či dokonce pivo vařit. Součástí pivní turistiky jsou 

i vybrané akce, jako jsou pivní slavnosti a festivaly, turistické pochody, soutěže, atd. Díky 

blahodárným účinkům piva vznikly pivní lázně, které každoročně nalákají mnoho 

návštěvníků. Pivo tu slouží jako součást pivních koupelí, zábalů a masáží. 

Pivní turistika je úzce svázána i s pěší turistikou a návštěvou měst a jejich historických 

památek. [132] 

Podle Páskové a Zelenky (2002, s. 213) je pivní turistika „forma cestovního ruchu, 

jejíž účastníci jsou motivování gurmánským zážitkem z konzumace různých druhů piva 

a z typického hospodského prostředí, případně i poznáváním historie a současných 

technologií výroby piva. Jsou vytvářeny trasy s exkurzemi do pivovarů, návštěvami typických 

hospod a pivnic, muzeí piva.“ 

 
 

4.1 Charakteristika piva 
 

Pivo je velmi oblíbený nápoj s dlouholetou tradicí, zejména na území Čech. Někteří 

tento nápoj vyhledávají z důvodu, že působí na náladu a člověk se po jeho požití cítí klidný 

a uvolněný, někteří z důvodu příznivých účinků na lidský organismus při jeho střídmé 

konzumaci, kdy nepřevažují negativní účinky alkoholu. [1] 

Řadí se mezi alkoholické nápoje s relativně nízkým obsahem alkoholu (30 až 50 

gramů v jednom litru). [45] Alkohol v něm vzniká zkvašením cukru, který je obsažen ve 

sladu. Slad se vyrábí nejčastěji z ječmene, či méně často z pšenice. V minulosti však sladem 
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mohla být jakákoliv obilnina. Z nejstarších textů se dovídáme, že se vyrábělo například 

i z datlí nebo rohovníků. [1] 

Pivo obsahuje kromě alkoholu také přibližně 2 000 dalších látek, mezi které patří 

sacharidy, bílkoviny, hořké látky chmele, polyfenolické sloučeniny, oxid uhličitý, vitamíny 

a minerální látky. [45] 

Existuje spousta definic piva díky stále přibývajícím technologiím a úhlům pohledu. 

Oficiální definice piva v České republice vytvořena úředníky Ministerstva zemědělství [73] 

zní: „Pivem se rozumí pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, 

neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným 

procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství 

neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní 

mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; 

u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních 

alkoholických nápojů“.  

 

Zýbrt (2005) ve své knize uvádí několik humorných názvů pro pivo z historie, jako 

například: 

 Bahno 

Název se u nás používal už před rokem 1935 a říkalo se mu tak ještě v 80. letech 

20. století. Důvod tohoto označení bylo pravděpodobně dříve často čepované zakalené 

pivo. 

 Bolehlav 

V19. století se u nás pivo často pančovalo zdraví škodlivými látkami a po vypití se tak 

dostavila bolest hlavy, z čehož vznikl tento název. 

 Duňák 

Název byl používaný ve 2. polovině 20. století a zřejmě vznikl z pocitu dunění v hlavě 

po vypití nadměrného množství piva. 

 Landbir 

Toto označení se u nás používalo pro levné, nekvalitní pivo v 17. a 18. století. 
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 Sklínka 

V druhé polovině 19. století se již pivo častěji čepovalo do skla místo hliněných 

a kameninových holb a pohárů, z čehož vznikl tento název.  

 Škopek 

Název se používá dodnes a je znám již od 2. poloviny 20. století. 

 Zrzavá voda 

Název vznikl v souvislosti s barvou piva a jejich používání je v Čechách doloženo už 

v 19. století. 

 Žabák 

Název vznikl ze slova „vyžahnout“ pivo v 2. polovině 20. století. 

 

 

4.1.1 České pivo 

 

 

Obr. 4.1: České pivo [111] 

České pivo se dá definovat jako jakékoliv pivo vařené v českých zemích. Je to pivo 

připravené s použitím spodního kvašení. Při tomto typu kvašení se kvasnice usazují ve 

kvasných kádích na dně. [14] 

České pivo je také jeden z českých symbolů, který je od roku 2008 chráněn jako 

zeměpisné označení Evropské unie. Účelem označení je chránit tradici českého pivovarnictví, 

technologii výroby a kvalitu piva vyráběného na území České republiky. Dále jde o to, aby 

nebyl za české pivo označován výrobek vyrobený v České republice netradičními metodami 

nebo vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí. Specifikace Českého piva stanovuje 

technologické postupy a suroviny, které musí být k výrobě piva použity. Součástí je také 
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zeměpisná charakteristika místa, kde je možné pivo pod symbolem České pivo vyprodukovat. 

[111] 

V současnosti používá toto označení celkem 13 pivovarů. Výrobci jsou pod kontrolou 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která je pověřena dozorem nad plněním 

specifikace Českého piva. [117] 

Pivovary Druhy piva 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod Rebel – tradiční, czechbeer, černý, originál Premium, Karlovec světlý i tmavý 

Heineken - Krušovice 

0° výčepní světlé, Krušovice 12° světlý ležák, Krušovice Imperiál, KRUŠOVICE 

KRÁLOVSKÝ PIVOVAR Černé, KRUŠOVICE KRÁLOVSKÝ PIVOVAR 

MUŠKETÝR 

Polička 10° HRADEBNÍ (světlé i tmavé), 11° OTAKAR, 12° ZÁVIŠ 

Vyškov Desítka, Džbán, Březňák, Havran 

Černá Hora TAS, Páter, Moravské sklepní, Kamelot, Granát, privátní značky Effenbert 

Plzeňský Prazdroj 

Gambrinus Premium, pivo ležák světlé; Gambrinus, 11° Excelent, pivo ležák 

světlé; Velkopopovický kozel světlý; Velkopopovický kozel 11° Medium; 

Velkopopovický kozel Premium; Radegast originál; Radegast Premium; 

PilsnerUrquell 

Bernard 

Světlé pivo Bernard - světlé výčepní pivo, Světlý ležák Bernard - alk. 4,5 %, 

Světlý ležák Bernard - alk. 4,7 %, Regionální jedenáctka - světlý ležák, Sváteční 

ležák s jemnými kvasnicemi, světlý ležák, Černý ležák s jemnými kvasnicemi, 

tmavý ležák 

Primátor a.s. 

Primátor světlý, výčepní pivo, PRIMÁTOR Premium, pivo světlý ležák, 

PRIMÁTOR ležák 11% pivo světlý ležák 

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 

Bakalář pivo výčepní světlé, Bakalář tmavé výčepní, Bakalář světlý ležák, Světlé 

pivo PRAŽAČKA, Černovar SVĚTLÉ, Černovar ČERNÉ 

ZUBR ZUBR Classic světlé výčepní, ZUBR GOLD, ZUBR Premium 

Pivovar Protivín privátní značka Argus Maestic (Lidl) 

Pivovar Samson 

Samson 10° světlé výčepní, Samson 11° světlý ležák, Samson 12° světlý ležák, 

Samson 12° tmavý ležák, 1795 světlý ležák (4,7 % obj. alk.), 1795 tmavý ležák 

(4,5 % obj. alk.), Samson 1795 světlý ležák (4,7 % obj. alk.), Samson 1795 

tmavý ležák (4,5 % obj. alk.), PRAGA světlý ležák (4,7 % obj. alk.), PRAGA 

tmavý ležák (4,5 % obj. alk.) 

Nymburk 

ČESKÁ Koruna pivo světlé výčepní, POSTŘIŽINSKÉ Jedenáctka, Gold 

Bohemia Beer 

 Tab. 4.1: Seznam pivovarů využívajících CHZO České pivo [19] 
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4.1.2 Historie výroby piva a rozvoj pivovarnictví 

 

4.1.2.1 Ve světě 

 

Již před několika tisíciletími si lidé začali připravovat nápoj, který lze označit za pivo. 

Je to jedním z nejstarších nápojů vyráběným člověkem. Z historických nálezů a písemných 

dokumentů vyplívá, že pravděpodobnou kolébkou výroby piva je Mezopotámie3 v sedmém 

tisíciletí př. n. l. Sumerové a Asyřané již v té době pěstovali různé obiloviny a pravděpodobně 

znali i obilné kvašené nápoje. Odborníci se shodují v tom, že příprava piva nebyla vynálezem, 

ale výsledkem souhry náhod. Nejstarší recept na světě je právě sumerský návod na výrobu 

piva. Ten měl však daleko od průzračného, jemného a zlatavého nápoje, který známe dnes. 

[20, 21] 

Sumerové později předali umění vaření piva svým nástupcům Babyloňanům. 

Z Babylonie také pocházejí nejstarší písemné zmínky o pivu z období přibližně tři tisíce let 

př. n. l. Pivo nazvali Širakum a jeho chuť postupně různými experimenty vylepšili. Zákony 

nejvýznamnějšího panovníka starobabylónské doby krále Chammurapiho jsou prvním 

dokladem o tom, že i vládcové měli pivo v oblibě jako osvěžující nápoj a že také hojně 

využívali ekonomických přínosů z výroby piva. [20, 22] 

Od Sumerů se znalosti výroby piva postupně rozšířily přes Babylonskou říši do Egypta 

a odtud dále mezi další národy Evropy, kde se pivo začalo vařit přibližně 700 až 800 let 

př. n. l. [1] 

Podle Průchy (2007, s. 8) se „na základě hodnověrných historických pramenů můžeme 

domnívat, že první, kdo cílevědomě konzervoval kvašený nápoj a zároveň mu uděloval zvláštní 

hořkou chuť a chmelovou vůni, byli staří Slované na území dnešní Ukrajiny. Tyto znalosti od 

nich převzaly sousední germánské kmeny, které pěstování chmele i výrobu piva dále 

rozvíjely.“  

Do 10. století se pivo vařilo pouze pro vlastní spotřebu, která se však postupem času 

zvyšovala, stejně jako nároky na kvalitu piva. Výrobou se začali zabývat řemeslníci, a tak 

vznikaly první pivovary. [1] 

                                                 
3„Dnes její území zhruba odpovídá Iráku, severovýchodní Sýrii, jihovýchodnímu Turecku a 

jihozápadnímu Íránu.“ [24] 
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Význam piva postupně rostl, avšak díky nevyvinutým technologiím a primitivnímu 

zařízení jeho kvalita a chuť zdaleka nedosahovala kvalitě a chuti piva dnešní době. Významné 

bylo vydání dekretu „Zákon čistoty“ bavorským vévodou roku 1515. Pivo se na jím 

spravovaném území smělo vařit pouze ze sladu, vody a chmele. Tento dekret je platný dodnes 

a řada výrobců piva zdůrazňuje jeho dodržování pro zvýšení prestiže své značky.  

Objevy v době osvícenské v 18. století vedly ke zlepšení kvality piva a následujícímu 

rychlému rozvoji v 19. století jak v Evropě, tak v Asii a Americe. První pivovar, určený 

k masové produkci byl založen v Americe v roce 1876 s názvem Budweiser. V druhé 

polovině 20. století začaly vznikat malé pivovary, převážně na území Velké Británie. Došlo 

tak ke změně trendu vyrábět většinu piva v masových pivovarech. [45] 

Průcha (2007, s. 10) tvrdí, že „přes určité výkyvy a změny v podílu jednotlivých 

kontinentů na světové výrobě je zcela zřejmé, že produkce piva dále poroste.“ 

 

4.1.2.2 V Čechách 

 

Archeologické výzkumy dokládají, že v našich krajích vařili pivo už Keltové, kteří 

přišli na území českých zemí a trvale se zde usadili přibližně ve 4. století př. n. l. Výroba piva 

je v našich krajích poprvé písemně doložena v 11. století nadační listinou krále Vrastislava II., 

ve které přiděluje kanovníkům desátek z chmele. 

Pivo se u nás vařilo po celý středověk. Velký rozkvět výroby piva nastal ve 12. století 

a 13. století. Pivo tehdy mohl vařit každý, kdo na to měl finanční prostředky a potřebné 

prostory. Zemi tak pokrývala hustá síť krčem. Patricijové4 brzy rozpoznali ekonomický 

význam vaření piva, a proto jeho volné vaření začali ve 14. století postupně omezovat. 

Tzv. právo mílové zakázalo v obvodu jedné míle od hranic města pivo vařit a také dovážet, 

prodávat či konzumovat jiné pivo než to pocházející z daného města. [14] 

Důležité pro rozvoj pivovarnictví byly sladovnické cechy, které kontrolovaly kvalitu 

piva, určovaly, kolik piva smí jeden dům vyrobit a také dohlížely na to, aby pivo vařil jen ten, 

kdo se v oboru vyučil. [45] 

                                                 
4 „Patricijové byla privilegovaná vyšší vrstva, požívající plných politických práv i výlučnost při 

obsazování úřadů, pocházející ze zámožných rodin; původně zřejmě potomci rodové aristokracie.“ [27] 
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Ve 14. století již nebylo nutné být členem městského cechu k vaření piva. V průběhu 

2. poloviny 14. století se prudce zvyšovaly ekonomické zisky z vaření piva, a to vedlo 

k omezování chudší vrstvy v této činnosti a k následnému zhoršení kvality piva. 

Rozvoj pivovarnictví vystřídala stagnace v 15. století, kdy u nás zuřily husitské války. 

Češi se obraceli ke křesťanství, které spočívá ve skromnosti a asketickému způsobu života. 

Toto období stagnace vystřídalo období nadměrné konzumace piva a kořalky v 16. století. 

Výroba a prodej alkoholu dávala šlechtě vyšší zisky, než jakákoliv jiná činnost, a proto začalo 

vznikat velké množství pivovarů, palíren a hospod.  

V 18. století došlo ke zrušení mílového práva a lidé si tak mohli sami určit, jaké pivo 

budou pít. Následkem toho začal tvrdý konkurenční boj mezi pivovary, které nabízely levné, 

ale nepříliš dobré pivo a pivovary, které nabízely dražší, zato kvalitnější pivo. Ke zvýšení 

konkurenceschopnosti začali někteří výrobci používat různé nepovolené prostředky, které 

měly vylepšovat chuť piva, ale působily konzumentům nevratné škody na zdraví. [14] 

O velkou reformu výroby piva se v 18. století zasloužil český sládek František Ondřej 

Poupě (1753–1805). Navrhl řadu nových technologií pro vaření piva a založil zřejmě první 

evropskou pivovarskou školu v Brně, kterou absolvovala řada českých sládků a pivovarníků 

ze zahraničí. [26] 

Surovinou pro výrobu piva byla na konci 18. století nikoli pšenice, ale především 

ječmen a český chmel. [20] 

Založení Měšťanského pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje) roku 1842 se stalo 

významným mezníkem v českém pivovarství. Byla zavedena nová technologie spodně 

kvašeného piva, kterou si během krátké doby osvojily všechny pivovary v Čechách a na 

Moravě. Svět dostal nový typ piva, který je dnes vzorem a prototypem pro výrobu zhruba 

dvou třetin světové produkce piv označovaných dnes po celém světě jako Pils nebo Pilsner. 

[45] 

Rok 1850 až 1900 bylo obdobím velkého rozmachu výroby piva. Byly budovány na 

tehdejší dobu velké pivovary s roční výrobou až 100 000 hektolitrů. Na konci 19. Století už 

u nás působilo několik velkých pivovarů vařících velké množství piva v dobré kvalitě 

a přitom prodávaného za přijatelnou cenu, což způsobilo zánik několika menších pivovarů.   
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Téměř idylické období pivovarství zastavily dvě světové války a následné období 

plánovaného hospodářství. Pivo se za první světové války vařilo mizerné, pivovary byly 

uzavírány a vybavení zabavováno. Pivovarům, které se udržely, chyběly suroviny, a tak byly 

nuceny vařit pivo z podřadných surovin. Po druhé světové válce celá řada uzavřených 

pivovarů již neobnovila svoji činnost. Složitá situace u nás přetrvala i po roce 1948, kdy byl 

pivovarský a sladařský průmysl postupně zestátněn a centrálně řízen. Došlo ke zrušení 

několika stabilních pivovarů a pivo se tak zejména v letních měsících stalo nedostatkovým 

zbožím. Po otevření českého trhu v roce 1989 došlo vlivem privatizace k zániku několika 

dalších pivovarů. [1, 14] 

Zajímavou událostí bylo také zdražení piva v roce 1984 o 70 až 80 procent, což 

vzbouřilo několikadenní spotřebitelskou stávku. Pivní kultura však od té doby pokračovala 

v nových cenových relacích. [28] 

V současnosti se řada měst snaží o obnovu pivovarské výroby v areálech dříve 

zaniklých pivovarů. Na jedné straně český stát rozprodal převážnou většinu prosperujících 

pivovarů s atraktivní ochrannou známkou a dochází tak k boji malých a středních pivovarů 

s jejich nadnárodními konkurenty. Na straně druhé však v posledním desetiletí vzniklo velké 

množství malých regionálních, hospodských a rodinných pivovarů, které pomáhají 

pozvednout úroveň českého pivovarnictví. [15] 
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4.2 Vývoj pivní turistiky a její význam v současnosti 

 

Inspirací pro rozvoj pivní turistiky může být poměrně nedávný rozvoj turistiky 

vinařské. První odborná konference zabývající se vinařskou turistikou se konala v roce 1998 

v Austrálii s cílem přilákat co největší počet turistů do jejích vinařských oblastí. Jako reakce 

na úspěch turistiky vinařské vznikla skotská whisky turistika. Ta se stala v roce 2010 

nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím ve Skotsku. Do tamních palíren dorazilo 

1,3 milionu návštěvníků a šedesát dva procent těchto turistů bylo ze zahraničí.5 [30] 

USA, Německo a Belgie začali jako první propagovat destinace pivní turistiky a lákat 

turisty na historii piva a různé speciální pivní festivaly a slavnosti. Ve Spojených státech má 

jednu z nejrozvinutějších pivních kultur stát Oregon. Také město San Diego v Kalifornii si 

buduje pověst místa s pivní kulturou prostřednictvím festivalů San Diego Internatioanl Beer 

Festival a San Diego Beer Week. Tyto festivaly do města lákají turisty a zároveň mu dělají 

dobré jméno v oblasti piva. Díky tomu pak do místních pivovarů jezdí turisté po celý rok 

a nejen v období festivalů. Město Atlanta ve státu Georgia pořádá několik pivních festivalů 

ročně, největší je Great Atlanta Beer Fest. Kromě festivalů zde vznikl projekt Atlanta Beer 

Tours, který se zaměřuje na návštěvy zdejších pivovarů a hospod, na pivní historii 

a současnost města. Úspěšný je v pivní turistice i stát Severní Karolína, jenž turisty láká na 

své malé pivovary, které vyrábějí originální piva pomocí tradičních metod. 

V současnosti dominuje pivní turistice hlavně Evropa. Nejvíce se za pivem jezdí do 

Německa, Belgie, Francie, Anglie, Irska a do severní Itálie. Turistického potenciálu 

pivovarnictví a pivní kultury naplno využívá Belgie. Pivo se zde zdá být stejně proslulé jako 

belgická čokoláda, o čemž svědčí například heslo belgické turistické kanceláře Visit Belgium: 

„A food lover´s dream, a beerlover´s heaven.“6 

V Německu zuří ostrý konkurenční boj mezi jednotlivými pivními lokalitami, které si 

navzájem snaží přetahovat turisty. Nejvíce proslavený je však Mnichov díky konání 

Oktoberfestu, který každý rok navštíví na sedm milionů lidí. Další německou pivařskou 

oblastí je Vamberk, kam míří návštěvníci nejen za pivem, ale i za historickými památkami. 

                                                 
5 Čísla zveřejnila SWA – Scotch Whisky Association, sdružující většinu výrobců whisky v celé zemi. 

[30] 
6 Sen pro milovníky jídla, nebe pro milovníky piva. 
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V Anglii existuje organizace CAMRA (Campaign for Real Ale), která má za úkol 

usilovat o poctivé anglické pivo prostřednictvím propagace pivní turistiky. Návštěvníci 

typických malých hospůdek a pivovarů přinášejí peníze, které jim pomáhají v konkurenčním 

boji s nadnárodními pivními společnostmi. Hospůdky a malé pivovary se tak propojují do 

různých stezek a okruhů, aby se navzájem podpořily. [31] 

V Čechách byla myšlenka turistických programů propagována již před rokem 1989, 

tenkrát byla však nabídka omezena pouze na prohlídky v tradičním Prazdroji a Budvaru. 

V současnosti mají již mnohé pivovary vybudované dokonalé zázemí pro turistiku a vzniklo 

i několik cestovních agentur a kanceláří specializovaných na pivní turistiku. Některé běžné 

kanceláře ji pak nabízejí jako jeden z mnoha svých produktů. [30] Příklady takovýchto 

cestovních agentur a kanceláří v ČR jsou: 

 

Pivní agentura UTOPIJE  

Agentura nabízí exkurze do zařízení malých pivovarů s odborným výkladem a krátké 

i delší výlety za dobrým pivem alternativních značek. Dále pořádá besedy a přednášky 

o historii piva a hudební produkce s pivní tématikou. Agentura brojí proti globalizačním 

a destrukčním trendům v pivovarnictví a nemá ve svém programu žádnou propagaci 

nadnárodních pivovarnických společností. [32] 

Fun in Prague 

Agentura pořádá spoustu akcí věnovaných pivu, jako jsou pivní pochody, pivní 

okruhy, pivní maratony a středověké večery. [33] 

CA Pivo a Víno  

Agentura nabízí jednodenní exkurze po českých minipivovarech a vícedenní zájezdy 

do českých i zahraničních destinací s pivní kulturou. V nabídce jsou i zájezdy do českých 

pivních lázní. [34] 

CK Adventura 

Cestovní kancelář byla založena skupinou nadšených cestovatelů a milovníků 

aktivního pobytu v přírodě. Nabízí jak standardní poznávací zájezdy, tak sportovněji laděné 
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zájezdy. Součástí nabídky jsou i Pivní stezky Belgie a Lucemburska, které účastníky zavedou 

do oblastí, které už od středověku patří mezi jedny z kulturně nejbohatších částí Evropy. [35] 

ČD travel 

Cestovní kancelář, jejímž většinovým vlastníkem jsou České dráhy a. s., nabízí 

tuzemské i zahraniční rekreace. V nabídce je také zájezdový balíček s názvem Cesta za 

pivem. Balíček nabízí prohlídky pivovaru, návštěvu pivních lázní nebo celodenní zážitek 

„Uvař si své pivo“. [36] 

 

Pivní turistika ve formě exkurzí, pivních stezek a jiných akcí je dnes pro pivovary 

významný marketingový nástroj, který doplňuje řadu již existujících marketingových aktivit. 

Podporuje povědomí o značce piva a jméně jeho výrobce, kteří si tak rozšiřují okruh 

vyznavačů konkrétní značky piva. Pivo jako podnět k poznávání jedinečných míst také 

napomáhá rozvoji cestovního ruchu, a tím pozitivně ovlivňuje ekonomiku a zaměstnanost. 

Pivovary často přilákají návštěvníky do jinak turisticky opomíjených regionů a představují tak 

výraznou vzpruhu pro cestovní ruch v řadě regionů. [110, 30] 

Potenciál české gastronomie a našich tradičních alkoholických nápojů si v posledních 

letech si uvědomuje i agentura CzechTourism7, která se angažuje v jejich propagaci ve světě. 

[30] Na regionálních trasách, které pořádá pro incomingové cestovní kanceláře nechybí 

prohlídky českých pivovarů. Zahraniční zájemce má možnost získat informace o českém pivu 

z internetových stránek CzechTourism. Jsou zde uvedena nejznámější prodávaná piva 

i možnosti návštěv pivovarů. [11] 

CzechTourism každoročně zpracovává analýzu8 nejnavštěvovanějších turistických 

objektů. V roce 2012 se v kategorii pěti nejnavštěvovanějších technických památek umístil 

pivovar Plzeňský prazdroj na 3. místě s 270 tisíci návštěvníky. Pro město tak pivovar 

představuje hlavní turistické lákadlo, z něhož také finančně těží. 

 

                                                 
7 Státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. [39] 
8 Projekt agentury je realizován od roku 2007 a závěrečné výsledky vyplývají z údajů o návštěvnosti 

více než 350 turistických cílů z celé ČR. [38] 
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Tab. 4.2: TOP 5 nejnavštěvovanějších technických památek v roce 2012 [38] 
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4.3 Úskalí pivní turistiky 
 

Pivo jako výrazný český fenomén a neustále se rozvíjející pivní turistika je lákavý 

marketingový trend, ale zároveň ošidný, protože se jedná o alkoholický nápoj s řadou 

nepříznivých účinků na zdraví člověka při jeho nadměrném pití.  

Nadměrná konzumace piva:  

 rozvíjí alkoholismus (k alkoholismu často vede požívání destilátů kombinovaných 

s pivem),  

 způsobuje kocovinu (stav otravy alkoholem, způsobená nekoncentrováním toxinů, 

dehydratací organismu a přeměnou alkoholu na toxickou látku, která se rozloží na 

kyselinu octovou a oxid uhličitý způsobující bolest hlavy),  

 výrazně podporuje chuť k jídlu, což může vést při nestřídmé konzumaci pokrmů 

k nárůstu tělesné hmotnosti,  

 poškozuje játra, slinivku a nervový systém, 

 způsobuje nadměrné odumírání mozkových buněk, 

 dochází k fyzické i psychické degradaci osobnosti pijáka, 

 zvyšuje riziko zejména těchto onemocnění: cirhóza jater, kolorektální karcinom, 

karcinom prsu, diabetes mellitus atd., 

 ztrácí jeho ochranný vliv proti arterioskleróze a naopak přibývá infarktů, mozkových 

příhod a dalších příbuzných nemocí. [45, 40] 

 

Prostřednictvím kvalitního a dlouhodobě účinného marketingu piva lze vytvořit 

účelnou komunikaci, která pomůže pivu a s ním propojeným produktům, službám i image 

ČR. Zabrání tak jeho devalvaci ve formě primitivního opíjení, jako tomu bývá například 

u některých britských a dánských skupin, které mnohdy cestují do České republiky především 

za tímto účelem. To sice přispívá do bilance příjmů z českého cestovního ruchu, ale za cenu 

různých škod na majetku a za cenu pověsti Prahy, jakožto kulturně-historického města. [11] 

Problematické může být i přenesení pivní turistiky do hotelového prostředí. Hlavní 

součást pivní turistiky je návštěva tradičních českých pivnic a hospod, jejichž atmosféra jde 

velmi těžko přenést do hotelů a lázeňských domů. Hoteliéři by tak mohli vsadit na špičkovou 

kvalitu prodávaných piv a profesionální způsob prezentace. Pivní kultura tak může být pro 
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hotel příležitostí, jak se odlišit od konkurence a současně nabídnout něco typicky české, což 

uvítají zejména zahraniční hosté, kteří k nám přijíždějí poznávat českou kulturu. [6] 

Jako slabinu pivní turistiky bych také uvedla pivní gastronomii. Přestože pivovary 

připraví výborné pivo, pivovarské restaurace ho poměrně málo využívají pro vaření 

netradičních jídel. Důvodem může být to, že k přípravě jídel se tradičně používala buď 

pšeničná piva, nebo těžká tmavá piva a v současnosti nejrozšířenější piva plzeňského typu se 

k vaření příliš nehodí. Dnešní kuchaři se s nimi bojí experimentovat, což je škoda, protože 

pivo bylo tradiční součástí české kuchyně a staročeská snídaně byla nemyslitelná bez pivní 

polévky. [7] 

Negativním aspektem vidím dnes hojně používané náhražky surovin při výrobě piva. 

České pivovary si zakládají na kvalitě piva a na tradičních postupech výroby, a přitom si 

mnohé z nich snaží zjednodušit a zlevnit výrobu piva náhražkami surovin. Pivo tak přestává 

být ryze přírodním produktem, je snížena jeho kvalita a ovlivněna jeho chuť. Jde o často 

používané chmelové extrakty, získané pomocí louhování chmelových šištic v extrakčním 

činidle, jako je oxid uhličitý nebo etanol. Dále jsou to chmelové isoextrakty, jako jsou alfa-

hořké kyseliny, které jsou oddělovány chemickou cestou z chmelového extraktu. Tyto látky 

zlepšují kvalitu pěny piva a zvyšují jeho hořkost. Používání extraktů a isoextraktů není nijak 

upraveno českou ani evropskou legislativou. K nahrazení ječného sladu se z ekonomických 

důvodů používají tzv. surogáty, jako jsou glukózový a maltózový sirup. Jejich použití však 

upravuje česká legislativa, nahrazena takto může být pouze jedna třetina sladu. Tyto praktiky 

nejsou vlastní pouze velkým pivovarů, ale i některým malým nebo středním pivovarům, což 

může odradit potencionální zájemce o pivní turistiku. Zájem pivních turistů se 

z automatizované výroby velkých pivovarů přesouvá do těch menších, kde se vyrábí poctivé 

pivo z tradičních surovin pomocí tradičních technologií. Takové pivo však nelze vyrábět 

používáním těchto náhražek. [46, 47] 
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4.4 Nové trendy pivní turistiky 

 

Ne příliš pozitivním trendem pro pivovary je fakt, že tuzemská spotřeba piva už čtvrtý 

rok po sobě stagnuje. Z aktuálních statistik Českého svazu pivovarů a sladoven lze vyčíst 

změny ze strany spotřebitelů. Češi v roce 2013 vypili v průměru 144 litrů piv, došlo tak 

k poklesu spotřeby piva na obyvatele o více než 10 litrů oproti roku 2000 až 2009, kdy se 

spotřeba piva pohybovala mezi 154 až 161 litry. Důvodem nižší spotřeby je nárůst spotřební 

daně na pivo a ekonomická krize domácího trhu v posledních letech, v roce 2013 výstav také 

ovlivnilo dešťové počasí a povodně v červnu.  

 

Obr. 4.2: Spotřeba piva v litrech na obyvatele v roce 2013 [48] 

 

Na rozdíl od spotřeby, produkce piva neklesá, ale naopak mírně stoupá po hlubokém 

propadu v roce 2010. Celkový výstav tak činil 19,3 mil. hektolitrů.  
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Obr. 4.3: Výstav piva celkem v mil. hl v roce 2013 [48] 

 

Ze statistik lze také vyčíst, že lidé stále více preferují kvalitnější ležáky, čímž klesá 

spotřeba tzv. výčepních piv.9 V roce 2006 tvořila produkce výčepního piva dvě třetiny 

a produkce ležáku třetinu, dnes tyto podíly tvoří 54 % a 45 %. 

 

 

Obr. 4.4: Vývoj podílů spotřeby piva podle druhů v tuzemsku v roce 2006 až 2013 [48] 

                                                 
9 „Desítky a slabší piva jsou v ČR označovány jako piva výčepní, jedenáctky a dvanáctky jako ležáky a 

moky silnější patří mezi piva speciální.“ [49] 



30 
 

Zajímavou změnou ze strany spotřebitelů je fakt, že podíl piva prodaného v hospodách 

a restauracích v posledních letech klesl ve prospěch prodejů v obchodech. 

 

Obr. 4.5: Meziroční indexy spotřeby piva v ČR dle obalů [48] 

Především z ekonomických důvodů lidé mnohdy raději popíjejí pivo doma z láhve, 

než točené v restauraci. Rozdíl v ceně lahvového a točeného piva téže značky bývá třeba 

i dvousetprocentní. Neporovnatelný bývá však rozdíl v kvalitě těchto dvou produktů, kdy 

kvalita čepovaného piva bývá mnohonásobně vyšší než piva lahvového. Tyto trendy se 

pochopitelně nelíbí hospodským i pivovarníkům, pro něž je prodej piva prostřednictvím 

gastronomických zařízení výhodnější. Pivovary proto hledají cesty jak napomoci zvýšení 

počtu hostů prostřednictvím marketingových aktivit a často se tak zaměřují právě na pivní 

cestovní ruch. Dalším důvodem poklesu spotřeby piva v restauracích můžou být i změny 

životního stylu či infiltrace prvků jiných kultur (čajovny apod.).  [42, 10] 

Propad byl zaznamenán také u kategorie pivních limonád. Tento trend započal pivovar 

Staropramen, který v roce 2011 uvedl na trh Cool Lemon a odstartoval tak boom piv 

s ovocnou příměsí. Spotřeba tzv. beermixů však v posledních letech stagnuje. Propad loňské 

spotřeby činil 60 % v porovnání s rokem 2012. [48, 50] 
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Obr. 4.6: Spotřeba míchaných nápojů na bázi piva (tis. hl) [48] 

 

Pozitivním trendem mohu označit současnou snahu některých pivovarů bojovat proti 

tzv. pivní globalizaci. Malé regionální pivovary brzy pochopily, že cesta k zákazníkům 

nevede přes levný mok, ale naopak přes poctivě vařená piva bez urychlování výroby. 

Konkurují tak velkým výrobcům piv, kteří všude zavádí stejné standardy a výrobní postupy 

tak, aby bylo pivo co nejlevnější. Pivní znalci se začínají upínat k originálním pivům. Pivo se 

tak zbavuje nálepky prostého alkoholu pro chudé a nevzdělané a stále více se stává trendovou 

záležitostí. Lidé se dnes chtějí dozvědět více o výrobě a historii piva, a tak se stávají ideálními 

potenciálními zákazníky pivní turistiky. [31] 

Netradiční piva jdou čím dál víc na odbyt, což je dáno jednak rozmachem 

minipivovarů, ale také větším zájmem o speciály, jako jsou třeba vícestupňová piva anebo ta, 

která jsou vařená netradičním způsobem, například svrchně kvašená. Za netradiční piva dnes 

lze dnes považovat všechna, která nejsou klasickým ležákem plzeňského typu. Zejména malé 

pivovary mohou díky malým várkám experimentovat s nezvyklými pivy. 

Průkopníkem se však stala společnost Pivovary Staropramen, která roku 1997 

představila pivo Velvet s lavinovým efektem ve sklenici a jemnou sametovou konzistencí. 

Oblíbeným se stalo i pivo Plzeňského prazdroje Master, které se řadí mezi portery 

s karamelovou chutí a vyšší hořkostí. Dalším hitem prazdroje se v roce 2012 stalo svrchně 

kvašené pšeničné pivo s příměsí koriandru a pomerančové kůry Fénix. [50] 
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V současnosti existuje obrovská nabídka speciálních piv, někdy i s kuriózní příchutí. 

Jako příklady uvedu pivo borůvkové, višňové, švestkové, či jinak ovocné pivo. Kuriózní jsou 

pak například piva kopřivové, vanilkové, puškvorcové, rozmarýnové, pivo mojito nebo pivo 

s příchutí cappucino. [51, 11] 

Výjimkou dnes není ani pivní zmrzlina, kterou je možné ochutnat například 

v pivovaru u Bulovky nebo na pivních slavnostech pivovaru Svijany. Jedná se o alkoholickou 

zmrzlinu, proto se prodává pouze dospělým. [52] 

Velmi oblíbené jsou dnes mezi zákazníky piva nefiltrovaná, kvasnicová 

a nepasterizovaná. Nefiltrované pivo znamená, že pivo neprošlo jednou z fází výroby, což je 

filtrace piva. Pivo je tak mírně zakalené, ale má také plnější a bohatší chuť. Nepasterizované 

pivo neprošlo poslední fází výroby, kterou prochází pivo před stočením do lahví, plechovek 

nebo sudů. Pasterizace zabrzdí živé procesy, které v něm probíhají a prodlužuje tak jeho 

trvanlivost na úkor jeho chuti. Kvasnicové pivo může projít jak pasterizací, tak filtrací. Do už 

hotového piva jsou na závěr dodány další kvasinky, které se podílí na specifické pivní chuti 

a navíc jsou zdraví prospěšné. [53] 

Dalším trendem bych zmínila fakt, že v posledních letech přibývá pivovarů, které 

vedle podpory existujících gastronomických zařízení budují svá vlastní řetězce restaurací. 

Proslulé jsou hostince u Švejka, které dnes zastřešuje Plzeňský Prazdroj. Staropramen vlastní 

řetězec restaurací Potrefená Husa, který má dnes dvacet poboček po celé republice, nejvíce 

pak v Praze. Pod názvem Potrefená Husa existují i čtyři sportbary a šest tzv. beerpointů, které 

jsou umístěny v obchodních centrech. Budějovický Budvar buduje síť značkových restaurací 

Budvarka, v současnosti je jich v České republice celkem šest. Většina těchto restaurací je 

franšízovaných. Pivovarské restaurace získávají na základě dlouhodobě uzavřených smluv 

výhodnější ceny piva i zařízení a zároveň i servis. Pivovarům se tak vyplatí otevírat vlastní 

restaurace. [10, 54, 55] 

Jako pomůcka při hledání českých pivovarů mě zaujala mobilní aplikace Pivovary, 

určená pro majitele chytrých telefonů se systémem Android. Aplikace obsahuje přehledné 

zobrazení všech pivovarů v České republice a na Slovenku, informace o pivovaru s možností 

kontaktování přímo z telefonu, možnost spuštění navigace ke konkrétnímu pivovaru přímo 

z aplikace, možnost označit si oblíbené pivovary a hodnotit kvalitu jejich piva. [56] 
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Obr. 4.7: Mobilní aplikace Pivovary [56] 



34 
 

4.5 Návštěvnost pivovarů 
 

Největšího zájmu ze strany turistů se v České republice těší Plzeňský Prazdroj. Za 

úspěchem stojí jejich neustálé rozvíjení tras, vývoj nových programů a produktů, 

zdokonalování služeb, systematická práce s rozsáhlým týmem průvodců a také spolupráce se 

subjekty cestovního ruchu (s agenturou CzechTourism, cestovními kancelářemi, městem 

Plzní, Plzeňským krajem a Národním památkovým ústavem). Návštěvnické trasy Plzeňského 

Prazdroje každoročně nalákají okolo čtvrt milionu turistů. [57] 

Také pivovary skupiny Heineken, zejména Krušovice a Starobrno, zaznamenaly 

v posledních letech velký nárůst počtu návštěvníků, což je výsledem dobrých marketingových 

aktivit. Exkurze se v Krušovicích pořádaly již 15 let a nejvíce lidí jezdí z Ukrajiny a Ruska, 

kde je pivo Krušovice ceněné a známé. Návštěvníci ale přijíždějí i z velmi vzdálených míst, 

jakými jsou Austrálie, Japonsko či Izrael. [58] 

Vysoké návštěvnosti se těší i například pivovary Staropramen a pivovary skupiny 

PMS (Holba v Hanušovicích, přerovský Zubr a Litovel). Dále pak rodinný pivovar Bernard 

v Humpolci, kde bývá velký nápor především v době konání Bernard festu, kdy pivovarem 

projde za jediný den i přes 500 lidí. [60] 

I některé restaurační pivovary a minipivovary jsou v oblasti turistiky velmi úspěšné, 

což dokládá jejich neustále se zvyšující počet. V posledních letech jich přibývá okolo dvaceti 

ročně a odborníci odhadují, že na trhu existuje místo pro další pivovary a jejich počet tak ještě 

několik let poroste. Nejvíce se jich nachází ve Středočeském kraji, v Praze a Jihomoravském 

kraji. Nejnavštěvovanější jsou pražské pivovary: U Fleků, Strahovský pivovar a Pivovarský 

dům. Z mimopražských jsou to potom Purkmistr v Plzni-Černicích, Kozlovice u Štramberka, 

varnsdorfský pivovar Kocour, Dětenice nebo Dalešice. Spousta z nich má svá ubytovací 

zařízení a jiné volnočasové aktivity, jako jsou pivní lázně, sklárny, ekologické farmy a další 

doplňkové činnosti. [30, 61] 
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4.5.1 Výsledky vlastního šetření 

 

Důkazem stále se zvyšující obliby pivní turistiky jsou také výsledky vlastního šetření. 

Ke zjištění roční návštěvnosti jsem kontaktovala třicet pět pivovarů s prosbou o poskytnutí 

počtu návštěvníků za uplynulé roky.  

Šest z dotazovaných pivovarů mi poskytlo údaje o počtu návštěvníků za dva a více 

uplynulých let. Dva pivovary mě odkázaly na tiskové zprávy, které obsahují údaje 

o návštěvnosti. Další tři pivovary mi poskytly počet návštěvníků pouze za rok 2013 z důvodů, 

že podrobnější statistiky návštěvnosti nevedou. Některé pivovary informace odmítly 

poskytnout, například z důvodů hrozby konkurence. 

 

 

Plzeňský prazdroj 

Údaje o návštěvnosti tras Plzeňského prazdroje jsem čerpala z tiskových zpráv 

a z jiných článků na webu. [62 - 69] Z tabulky 4.3 je zřejmé, že návštěvnost se od roku 2010 

každoročně zvyšuje. 

 

 

Tab. 4.3: Návštěvnost Plzeňského Prazdroje v letech 2010 - 2013 (vlastní zpracování) 

 

Rok Počet návštěvníků v tis. 

2005 169,0 

2006 174,6 

2007 202,1 

2008 207,9 

2009 241,0 

2010 254,8 

2011 294,3 

2012 312,0 

2013 317,0 
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Graf 4.1: Návštěvnost Plzeňského Prazdroje v letech 2010- 2013 (vlastní zpracování) 

 

Do srovnání jsem zahrnula návštěvnost všech turistických destinací Plzeňského 

Prazdroje: 

 pivovary v Plzni – trasy PilsnerUrquell a Gambrinus, 

 pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí v Plzni, 

 pivovar ve Velkých Popovicích, 

 pivovar Radegast v Nošovicích. 

 

Tuzemských návštěvníků bylo v roce 2013 přibližně 65 % a zahraniční turisté 

přijížděli z více než 107 státu. Nejpočetnější skupinou jsou každoročně turisté z Německa, 

Tchaj-wanu, Ruska a Velké Británie. Dále pak návštěvníci z Estonska a Litvy a výjimkou 

nejsou ani návštěvníci z Jižní Koreje, Brazílie, Austrálie, Argentiny a jihovýchodní Asie, 

Zimbabwe, Konga či z Madagaskaru. 

Stále větší množství turistů přijíždí také z Číny, a to i díky Čínskému certifikátu za 

kvalitní destinaci10, který obdržel Plzeňský Prazdroj v roce 2012 jako první mimopražská 

destinace v České republice. [70] 

                                                 
10 Uznávaný certifikát, který je důležitým znakem kvality pro čínské organizátory cestovního ruchu.[70] 
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Pivovar Bernard 

Pivovar poskytnul podrobně rozepsanou návštěvnost podle měsíců v letech 2006 až 

2013. Každoročně zde dochází k výraznému nárůstu počtu návštěvníků. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Leden 10 75 56 197 222 166 184 390 

Únor 140 152 231 220 94 136 267 447 

Březen 143 183 402 267 447 291 744 479 

Duben 141 160 561 328 371 816 745 812 

Květen 276 209 622 446 315 434 917 698 

Červen 162 507 434 547 758 654 558 549 

Červenec 187 143 359 250 400 447 461 357 

Srpen 173 241 223 495 917 667 450 507 

Září 126 273 487 297 273 483 557 920 

Říjen 117 237 439 376 547 444 1030 846 

Listopad 38 1155 297 350 440 538 785 1 266 

Prosinec 92 98 94 124 268 498 375 685 

Celkem 1 605 3 433 4 205 3 897 5 052 5 574 7 073 7 956 

Tab. 4.4: Návštěvnost pivovaru Bernard v letech 2006 - 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 4.2: Návštěvnost pivovaru Bernard v letech 2006 - 2013 (vlastní zpracování) 
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Pivovar Krušovice 

Pivovar poskytnul srovnání počtu návštěvníků v letech 2004 až 2013. V pivovaru 

dochází ke kolísání počtu návštěvníků, v posledních letech však došlo k výraznému nárůstu, 

téměř o 300 procent v porovnání s rokem 2004. 

 

Rok Počet návštěvníků 

2004 14 707 

2005 32 337 

2006 32 337 

2007 45 016 

2008 39 635 

2009 25 130 

2010 30 311 

2011 37 104 

2012 50 369 

2013 52 975 

Tab. 4.5: Návštěvnost pivovaru Krušovice v letech 2004 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 4.3: Návštěvnost pivovaru Krušovice v letech 2004 – 2013 (vlastní zpracování) 
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Pivovar U Fleků 

Pivovar U Fleků poskytnul údaje o návštěvnosti samotného pivovaru i pivovarského 

muzea. V posledních letech dochází ke snižující se návštěvnosti v případě pivovarského 

muzea. Návštěvnost pivovaru je kolísavá, rekordním se stal rok 2011. 

 

Rok Počet návštěvníků pivovaru Počet návštěvníků muzea 

2009 8 115 1 301 

2010 9 168 1 005 

2011 12 378 1 068 

2012 8 686 918 

2013 10 496 896 

Tab. 4.6: Návštěvnost pivovaru a muzea u Fleků v letech 2009 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 4.4: Návštěvnost pivovaru a muzea u Fleků v letech 2009 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Pivovar Chodovar 

Pivovar neeviduje počty návštěvníků samotného pivovaru, poskytnul však údaje 

o návštěvnosti pivních lázní Chodovar, kde dochází k výraznému klesání počtu návštěvníků 

od roku 2011. 
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Rok Počet návštěvníků 

2011 20 834 

2012 17 136 

2013 16 681 

Tab. 4.7: Návštěvnost pivních lázní Chodovar v letech 2011 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 4.5: Návštěvnost pivních lázní Chodovar v letech 2011 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Pivovar Holba 

Pivovar poskytnul srovnání roku 2012 s rokem 2013, kdy došlo ke zvýšení počtu 

návštěvníků o 40 %. 

 

Rok Počet návštěvníků 

2012 4 114 

2013 5 763 

Tab. 4.8: Návštěvnost pivovaru Holba v letech 2012 – 2013 (vlastní zpracování) 
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Pivovar Budějovický Budvar 

Pivovar taktéž poskytnul srovnání roku 2012 s rokem 2013. V roce 2013 se počet 

návštěvníků zvýšil o 6 %. 

 

Rok Počet návštěvníků 

2012 39 469 

2013 41 881 

Tab. 4.9: Návštěvnost pivovaru Budějovický Budvar v letech 2012 – 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

Pivovar Starobrno 

Pivovar poskytnul tiskovou zprávu z ledna roku 2014. Zpráva uvádí, že v roce 2013 

navštívilo pivovar Starobrno téměř šest tisíc turistů, což je rekordní počet návštěvníků 

pivovaru. „Oproti předcházejícímu roku to je o přibližně o pět procent více. Počty návštěvníků 

přitom stoupají čtvrtým rokem v řadě, nejvíce pak v letech 2012 a 2013. Hlavním důvodem 

tohoto pozitivního trendu je možnost prohlédnout si pivovar i o víkendu a také postupné 

vylepšování exkurzní trasy.“ 

 

 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 

Pivovar nevede žádnou detailní agendu. Uvedl však, že za poslední roky se 

návštěvnost zvyšuje, což je dáno vlastní restaurací s vyhlášenou kuchyní, umístěnou hned 

vedle pivovaru, kde končí 80 % návštěvníků pivovaru. Ti také využívají možnost si zakoupit 

pivo a drobné reklamní předměty v obchůdku. Během loňského roku 2013 pivovar provedl 

přibližně 750 osob + 255 lidí o pivních slavnostech a 100 osob na svatováclavských trzích. 
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Pivovar Litovel 

Pivovar uvedl, že ročně o exkurze projeví zájem přes 12 tisíc návštěvníků. 

 

Pivovar Polička 

Pivovar uvedl, že v něm v roce 2013 proběhlo 21 exkurzí, kde bylo provedeno celkem 

224 osob. 
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4.6 Nejvýznamnější pivovary ČR v souvislosti s cestovním ruchem 
 

V této části bakalářské práce bych ráda představila několik nejvýznamnějších pivovarů 

působících na českém trhu. Uvedu stručné informace o historii, produktech pivovarů a o jejich 

aktivitách zaměřených na pivní turistiku. 

V České republice stále narůstá počet obcí a měst, ve kterých se nacházejí velké 

pivovary a minipivovary. V současnosti zde působí okolo 240 pivovarů, zatímco v roce 2000 

to bylo pouhých 66 pivovarů. [71, 72] Nejstarší doložený český pivovar je Břevnovský 

klášterní pivovar v Břevnovském klášteru, který byl založen roku 993. [45] 

Verhoef (2003) ve své encyklopedii rozděluje pivovary podle roční produkce piva na 

velkopivovary, regionální pivovary, minipivovary, restaurační pivovary a amatérské sládky. 

Přesné hranice rozdělení pivovarů však nejsou zákonem vymezeny.  

 

 

4.6.1 Velkopivovary a regionální pivovary 

 

Hranici mezi regionálním pivovarem a velkopivovarem není snadné definovat, lze ji 

však posoudit podle velikosti dané země a struktury jejího trhu s pivem. Regionální pivovary 

dříve tvořily většinu existujících pivovarů a převážnou měrou se podílely na celkové produkci 

piva. Řada těchto pivovarů však působila na stejném trhu jako pivovarští giganti, kteří 

v důsledku fúzí a akvizic vzrostli do ještě větších rozměrů. Úspory z velkosériové výroby 

umožnily těmto velkopivovarům dodávat pivo za konkurenční ceny a mohly tak díky své 

finanční síle připoutat hostince a další restaurační zařízení coby stálé odběratele, a tím z trhu 

vytlačit některé regionální pivovary. [13] 
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Plzeňský Prazdroj 

Plzeňský Prazdroj (PilsnerUrquell) je největší pivovarskou skupinou v České 

republice. Pivovar založili a postavili společnými silami právováreční měšťané města Plzně 

v roce 1842 ve snaze konkurovat tmavým německým ležákům. V tehdejším Měšťanském 

pivovaru Plzni byla uvařena první várka spodně kvašeného ležáku, který následně dobyl celý 

svět pod jménem PilsnerUrquell, a který dal název celému jednomu druhu piv – Pils. Od roku 

1989 zaznamenal Plzeňský Prazdroj rychlý růst a podstoupil rozsáhlou modernizaci. Velké 

množství dřevěných nádob tak nahradila nerezová ocel. Aby bylo možné porovnávat moderní 

verzi s originálem, ponechal si pivovar část starého zařízení, kde se v původních podmínkách 

stále vaří várky plzeňského piva. Vlastník celé skupiny je jihoafrická společnost SABMiller, 

jedna z největších pivovarnických společností na světě s aktivitami na šesti kontinentech. 

Plzeňský Prazdroj vaří ve čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu 

v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a pivovaru Velké Popovice ve středních Čechách. Pivovary 

vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě. Největšími dovozci jsou Slovensko, 

Německo, Polsko, USA a Velká Británie. [13] 

Sládkové Plzeňského Prazdroje vaří tradiční česká piva PilsnerUrquell, Gambrinus, 

Radegast, Velkopopovický Kozel a do portfolia patří také Primus a Klasik. Mezi 

nejoblíbenější nealko piva patří pivo Birell a pivní nabídku dále obohacují pivní speciály 

Master, svrchně kvašené pšeničné pivo Fénix a perlivý nápoj Frisco. Do portfolia patří také 

osvěžující míchané nápoje z piva a ovocné šťávy. [74] 

 

       

Obr. 4.8: Logo PilsnerUrquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel [75 - 78] 

 

Prazdroj se těší velkému úspěchu v oblasti pivní turistiky. Pivovar nabízí návštěvnické 

trasy a celou řadu kulturních akcí. 
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Pivovary Plzeňský Prazdroj [79] 

 Prohlídka PilsnerUrquell 

Počátečním bodem prohlídky je nově zrekonstruovaná historická budova 

bývalých chladících stoků z roku 1868, kde jsou turisti seznámeni s historií 

společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a s její mateřskou společností SAB Miller. 

Následuje prohlídka nové stáčírny, která patří mezi nejmodernější v Evropě. Dále jsou 

turisté vyvezeni výtahem do nové expozice, kde je čeká zhlédnutí filmu o tajemství 

výroby piva PislnerUrquell v otočném panoramatickém kině. Následuje prohlídka 

historické varny z počátku 20. století, moderní varny z roku 2004 a expozice umístěná 

ve varně z 19. století, věnována historii pivovaru a památným milníkům z období jeho 

vzniku i expanze. Nakonec jsou turisté zavedeni do pivovarských sklepů, kde se 

dodnes vyrábí pivo tradiční metodou - kvašením v dřevěných otevřených kádích 

a zráním v dubových ležáckých sudech. Na závěr prohlídky je zde možnost 

nefiltrované a nepasterizované pivo PilsnerUrquell ochutnat. 

 

 Za historií PilsnerUrquell 

Tento speciální prohlídkový okruh seznámí návštěvníky s historií slavného 

ležáku PilsnerUrquell a provede je autentickými místy, kde se pivo od roku 1842 

vyrábí. Oproti klasické prohlídce je okruh více zaměřen na dějiny plzeňského 

pivovaru. 

 

 Prohlídka Gambrinus 

V rámci prohlídky jsou turistům představeny suroviny, tradiční postupy 

a nejmodernější technologie, které stojí za výrobou piva Gambrinus. Návštěvníci se 

mohou pobavit v interaktivní Gambrinus Aréně a na závěr je čeká ochutnávka piv 

a škola piva. Prohlídka bývá často završena posezením v restauraci na Spilce, která je 

s kapacitou 550 míst největší pivnicí v Čechách. 

Zajímavou nabídkou je možnost uspořádání oslavy narozeniny přímo 

v pivovaru. Oslava v pivovaru Gambrinus zahrnuje prohlídku pivovaru, soutěže 
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v Gambrinus Aréně, školu čepování a péče o pivo vedenou pivovarským odborníkem, 

tříhodinové posezení v Gambrinus varně uprostřed pivovaru, neomezenou konzumaci 

piva Gambrinus a něco malého na zakousnutí k pivu. 

 Pivovarské muzeum (viz Pivovarské muzeum v Plzni). 

 

Pivovar ve Velkých Popovicích [80] 

 Prohlídka pivovaru po stopách Kozla 

Návštěvníci jsou z Návštěvnického centra přes nádvoří pivovaru zavedeni do 

současné varny, kde jsou seznámeni s procesem výroby piva a surovinami, které se 

k výrobě používají. Dále je jim prostřednictvím interaktivní expozice představena 

historie pivovaru a příběh zakladatele pivovaru barona Ringhoffera a jeho rodiny. 

Další zastávkou je historická varna z roku 1928 a prohlídka pokračuje přes ležácké 

sklepy, kde mohou návštěvníci ochutnat několik druhů piva Velkopopovický Kozel. 

Následuje průchod kolem kvasných tanků a poté se nově zbudovaným tunelem 

s pivovodem návštěvníci dostanou do budovy stáčírny lahví a sudů s plně 

automatizovanými linkami a s expozicemi historie pivních obalů, nakládky piva 

a exportu piva Velkopopovický Kozel a jeho úspěchů v zahraničí. Na závěr se 

návštěvníci seznámí i s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou.  

 

 Prohlídka Pivovarnictví  

Tento prohlídkový okruh je zaměřen především pro nezletilé návštěvníky 

pivovaru a pro školní skupiny. Jsou seznámeni se širšími souvislostmi pivovarnictví 

jako slavného odvětví českého průmyslu a poznají, jakou roli v tomto odvětví hraje 

pivovar Velké Popovice. Dozvědí se, jaká řemesla byla s pivovarnictvím spojena 

a seznámí se více s historií regionu.  

Pivovar také nabízí zážitkový program „Kozlí párty“, který zahrnuje netradiční 

prohlídku pivovaru s ochutnávkou nefiltrovaného piva Velkopopovický Kozel 

v ležáckých sklepech, školu čepování vedenou pivovarským sládkem a tříhodinové 

posezení v restauraci „Velkopopovická Kozlovna“. 
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Pivovar Radegast v Nošovicích [81] 

 Prohlídka pivovaru Radegast  

Nejprve jsou turisté v Návštěvnickém centru seznámení s historií piva 

Radegast a jeho propojením s životem v regionu, kultem boha Radegasta 

a beskydskou přírodou. Následuje prohlídka vlastní výroby, kde návštěvníci projdou 

pod obřími cylindrokónickými tanky a poté je jim výroba sladu představena v krátkém 

filmu na velkoplošné obrazovce přímo před budovou sladovny. Následuje zastávka 

v moderní stáčírně pivovaru Radegast, dále pak prohlídka varny. Větší skupiny si 

mohou objednat rozšířenou prohlídku s degustací v degustační věži nad pivovarem, 

z níž se nabízí krásný výhled na panorama Beskyd. 

 

 Prohlídková trasa pro nezletilé 

Pivovar Radegast taktéž nabízí prohlídkový okruh, zaměřený na nezletilé a na 

školní skupiny. Stejně jako ve Velkých Popovicích se návštěvníci dozvědí o pivovaru 

v širších souvislostech a jsou seznámeni s historií regionu a obce Nošovice.  

 

 

Pivovary Staropramen 

Společnost Pivovary Staropramen je druhá největší pivovarnická společnost v České 

republice. Je součástí belgické skupiny Molson Coors Brewing Company, která patří mezi 

největší pivovarnické společnosti světa. 

Společnost sdružuje dva pivovary - Staropramen a Ostravar. Pivovar Staropramen 

vznikl v roce 1869 v pražské čtvrti Smíchov. Dnes je to moderní podnik s novým zařízením, 

ale tradičními varnými postupy. Ostravský pivovar Ostravar byl založen v roce 1897, 

v současné době produkuje dva druhy piva stejnojmenné značky – světlé pivo Ostravar 

Original a světlý ležák Ostravar Premium. V pivovaru se dále vyrábí známý pivní speciál 

Velvet. Kromě těchto dvou značek tvoří významnou část produkce společnosti další známé 

a tradiční pivní značky, jako je Braník, Měšťan a Vratislav. Společnost na českém trhu také 

nabízí belgická piva Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. [13, 82, 83] 
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Obr. 4.9: Logo Staropramen, Ostravar, Braník [84 - 86] 

 

Pivovar Staropramen 

Pivní turisty láká pivovar Staropramen na čerstvě zrekonstruované návštěvnické 

centrum. Návštěvníci jsou postupně provedení celým procesem výroby piva a historií značky 

Staropramen od jeho vzniku až po současnost. Z původního pivovaru je zde k vidění 

například historický pivní varný kotel nebo rozvážecí vůz z třicátých let. Detailní náhled na 

proces vaření piva nabídne šestnáct velkoplošných obrazovek v druhé budově. Exkurze končí 

ochutnávkou piva na dobovém baru, který má připomenout tradici českých hostinců. [87] 

 

Pivovar Ostravar 

Prohlídka začíná na varně a pokračuje se do ležáckých sklepů a do filtrace. Poslední 

částí návštěvy výroby piva jsou stáčírny sudů a stáčírny lahví. Prohlídka končí na staré varně, 

v níž je umístěna zajímavá expozice pivovarského muzea. Zde si návštěvníci mohou 

prohlédnout vystavené exponáty pivovarnictví. Velkou atrakcí muzea je více než 60 let starý 

výčepní pult. Nechybějí ani ukázky výroby sudů, přepravní sklenice z dvacátých a třicátých 

let či historické čelo sudu. Celá exkurze pivovaru je zakončena ochutnávkou piva Ostravar. 

[88, 89] 

 

 

Budějovický Budvar 

Pivovar byl založen roku 1895 pod názvem Český akciový pivovar. Po roce 1989 se 

podrobil rozsáhlé modernizaci jak výrobních procesů, tak image pivovaru. V současné době 

exportuje Budějovický Budvar do více než 60 zemí a je tak po celém světě známý svým 

ležákem, prodávaným pod jménem Budweiser Budvar. Užívání jména Budweiser se na 
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počátku 20. století stalo předmětem dlouholetých soudních sporů mezi Budějovickým 

Budvarem a pivovarským gigantem Anheuser-Busch v USA. Došlo k uzavření dohod, jež 

omezují používání názvu obou stranám. V několika evropských zemích tak nesmí    

Anheuser-Busch označovat svá piva jako Budweiser a Budějovický Budvar exportuje svůj 

ležák do některých zemí USA pod obchodním názvem Czechvar. [13, 90] 

 

 

Obr. 4.10: Logo Budějovický Budvar [91] 

 

Pivovar láká na pravidelné prohlídky pivovaru, jehož součástí je ochutnávka světlého 

ležáku Budweiser Budvar přímo v ležáckém sklepě a také multimediální expozice s názvem 

Příběh budějovického piva, která vykresluje dějiny pivovarnictví v Českých Budějovicích. 

Dále pak nabízí možnost posezení s rozsáhlou nabídkou pohoštění včetně výběru ze 

skupinových menu v Pivnici Budvar přímo v areálu pivovaru. [92] 
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Královský pivovar Krušovice 

Značka Krušovice patří mezi nejstarší české pivní značky. Historie pivovaru sahá až 

do 16. století, kdy byl nalezen první písemný doklad o jeho existenci. V roce 1583 ji koupil 

král český a císař římský Rudolf II a majetkem české královské koruny zůstala po celých 

100 let. Od roku 2007 vlastní pivovar Heineken, což je třetí největší pivovarnická skupina na 

světě a evropská jednička mezi výrobci piva.  

Do portfolia produktů pivovaru patří: Desítka, Dvanáctka, Mušketýr, Krušovice 

Černé, speciální polotmavý Malvaz 13°, svrchně kvašený nefiltrovaný světlý pšeničný ležák 

Krušovice pšeničné a sezónní pivní speciály. [93] 

 

 

Obr. 4.11: Logo Krušovice [94] 

 

Pro pivní turisty pivovar nabízí prohlídku, při které se návštěvníci dozvědí o historii 

pivovaru, způsobu výroby piva a na konci prohlídky je čeká ochutnávka piv. Exkurzi 

v pivovaru je možné spojit s návštěvou nedalekých Karlových Varů, hradu Křivoklát nebo 

některé z místních atrakcí, jako je sklárna v Nižboru nebo Železniční muzeum v Lužné. Pro 

milovníky piva také pivovar nabízí speciální kurzy, jako je Kurz technologie výroby 

a čepování piva nebo Kurz pivního sommeliérství. [95, 96] 
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Rodinný pivovar Bernard 

Pivovar byl uveden do provozu v roce 1597 v Humpolci. Zpočátku produkoval 

2000 hl piva ročně, v současnosti jeho výstav překračuje 200 tisíc hl alkoholického 

a nealkoholického piva. V roce 2001 získal poloviční vlastnictví Bernardu belgický pivovar 

Moortgat, který vaří světoznámé pivo Duvel. [13, 97] 

Pivovar dodržuje tradiční postupy výroby a pivo nepasterizuje. Kromě tradičního 

českého světlého piva vyrábí také nefiltrované pivo 11°, 12° a 14°, dále například Sváteční 

ležák a speciální pivo Bernardova černá lavina s lavinovým efektem. [98] 

 

Obr. 4.12: Logo Bernard [133] 

 

Pivovar láká na exkurze do pivovaru. Jako první je na řadě prohlídka varny pivovaru, 

další zastávkou je ležácký sklep, následuje prohlídka spilky s cylindrokónickými tanky, které 

pivovar používá pro várky o větším objemu. K výrobě nealko a silnějších piv používá 

klasické spilky. Do oddělení otevřených kvasných kádí však návštěvníci přístup nemají 

z důvodu zabezpečení mikrobiologické čistoty prostředí otevřeného kvašení a z důvodu 

ochrany před rizikem kontaminace výrobku. Závěrem exkurze mají návštěvníci možnost 

ochutnat nefiltrovanou dvanáctku a přitom si sami mohou zvolit způsob čepování. [99] 
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4.6.2 Minipivovary a restaurační pivovary 

 

Podle Verhoefa (2003) je tato skupina pivovarů střední cestou mezi komerční výrobou 

a koníčkem. V současnosti si minipivovary vydobyly pevné místo na trhu tradičními postupy 

výroby a nabídkou, která se liší od nabídky pivovarských gigantů. 

Do kategorie restauračních pivovarů a produkčních minipivovarů spadají výrobci, 

kteří za rok uvaří maximálně deset tisíc hektolitrů. [100] Celá řada z nich má svá ubytovací 

zařízení a jiné volnočasové aktivity, jako jsou pivní lázně, sklárny, ekologické farmy a další 

doplňkovou činnost, která je pro turisty zatraktivňuje. Některé restaurační pivovary jsou 

součástí rozvětvené sítě, častěji se však jedná o samostatný podnik, který čepuje pivo 

výhradně svým vlastním hostům. [30] 

 

 

Pivovar a restaurace U Fleků 

Pivovar funguje od roku 1499 a je tak jediným pivovarem ve střední Evropě, kde se 

pivo vaří bez přestávky déle než 500 let. S nástupem komunismu byl podnik znárodněn 

a původní majitelé jej získali zpět po pádu režimu v roce 1991. Do dnešních dnů si uchoval 

starobylou varnu i tradiční způsob vaření piva. [101] 

 

 

Obr. 4.13: Flekovský ležák [102] 
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Pivovar U Fleků je nejznámější pražská pivnice a díky tomu se stal poutním místem 

pražských a českých pivařů. Jde o turisticky zajímavou historickou památku a také místo 

kulinářských zážitků.  

Návštěvníci si mohou pivovar prohlédnout a zjistit, jak se vyrábí tmavá flekovská 

třináctka, kterou lze ochutnat pouze v restauraci U Fleků. Restaurace je součástí pivovaru 

a díky své nabídce tradiční staročeské kuchyně a středověké zábavě se stává častým místem 

k pořádání tematických oslav, banketů, koktejlů, firemních akcí, oslav nového roku 

i společenských setkání. Restaurace je rozdělena na osm sálů, od nejproslulejšího a osobitého 

sálu Akademie, kde se v minulém století scházely známé postavy české kultury, přes 

Václavku s barevnými vitrážemi až po Rytířský sál upravený a zařízený v romantickém 

duchu. Sál Kabaret s kapacitou téměř 200 míst je sídlem Kabaretu U Fleků, což je moderně 

pojaté hudební představení, které se žánrově blíží současným muzikálům. [103, 104] 

Navštívit lze také pivovarské muzeum, otevřené k pětistému výročí pivovaru U Fleků 

v roce 1999. Renovované výstavní prostory nabízí pohled na historické pivovarské stroje, 

nářadí a nádoby a další zajímavosti. [105] 

 

 

Pivovar Dalešice 

Nejstarší zmínky o pivovaru jsou z konce 16. století. Šlo tehdy o malý pivovárek, kde 

veškerá činnost probíhala ručně a jeho výstav byl určen jen pro potřeby vlastního panství. 

V roce 1882 koupil celé dalešické panství rakousko-uherský podnikatel, pivovar rozšířil, 

zmodernizoval a zavedl tak průmyslový způsob vaření piva a sladování. Za socialismu byl 

pivovar zestátněn a organizačně začleněn do národního podniku Jihomoravské pivovary Brno. 

Roku 1980 prožil objekt nejslavnější období své historie, kdy jeho prostory využil Jiří Menzel 

k natočení filmu Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s Jiřím Schmitzerem 

a Magdou Vašáryovou v hlavních rolích. V roce 1977 došlo k uzavření provozu z důvodu 

neefektivního provozu a pivovar sloužil jako velkosklad znojemského piva. Činnost byla 

obnovena až roku 1999 současnými majiteli, kteří se snaží uvést pivovar do původní podoby. 

Roku 2002 byla uvařena první várka nového piva.  
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Kromě Dalešické jedenáctky má pivovar v nabídce také speciály, jako je Dalešické 

májové, tmavý Fledarmaus 13° nebo příležitostně vyráběný Dalešický Wiener a Kouřící 

králík. [106] 

 

 

Obr. 4.14: Dalešická jedenáctka [106] 

 

Z prohlídek pivovaru je možné vybrat si jeden ze tří prohlídkových okruhů. První 

okruh je návštěva Muzea rakousko-uherského pivovarnictví, místa natáčení slavné koupací 

scény z filmu Postřižiny. Návštěvníci se dozvědí informace o historii starého pivovarského 

provozu. Druhý okruh je nazván Nový provoz. Zavede návštěvníky do moderní varny 

a součástí je prohlídka středověkých ležáckých sklepů. Třetí okruh je pak doplněn 

o ochutnávku piv přímo z ležáckého tanku.  

Pivovar také pořádá řadu kulturních akcí, jako jsou například Postřižinské slavnosti, 

Koloběh dalešického pivovaru, turnaje Tenisová liga, a spousta dalších. [106] 

 

 

Pivovar Dětenice 

Pivovar jako součást barokního zámeckého resortu Dětenice byl postupně budován od 

roku 1790, kdy byla postavena vedle starého sklepa budova varny s ležáckými sklepy, spilkou 

a ledárnou. Roku 1955 pivovar ukončil svou činnost vlivem znárodňování a masového rušení 

mnoha pivovarů. Pivovar chátral až do roku 2000, kdy ho noví majitelé zrekonstruovali 

a obnovili tradiční výrobu piva podle legendárního postupu loupeživého rytíře Artura. 
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Původní budova pivovaru byla částečně přestavěna na Středověkou krčmu a z další historické 

části vzniklo muzeum piva. 

V současnosti se v Dětenickém pivovaru vaří dva druhy piva podle starého receptu 

původní metodou: nefiltrovaný světlý ležák Dětenické světlé a tmavý ležák Dětenické černé.  

 

 

Obr. 4.15: Dětenické pivo [107] 

 

Dětenický pivovar nabízí prohlídku, která zahrnuje návštěvu dobového interiéru 

sladovny, bednárny, varny, laboratoří, chmelnic, ležáckých sklepů, spilky, ledárny 

a historických sklepů. Velkým lákadlem prohlídky pivovaru je i ukázka výroby piva 

z 18. století zcela podle původní receptury z tradičních surovin. Součástí prohlídky je také 

ochutnávka světlého a černého piva.  

Zámecký resort nabízí i další zajímavé místa pro turisty, jako je expozice Dětenické 

peklo v přízemí Středověkého hotelu. Návštěvníci se tam dozvědí, jaká jsou pravidla v pekle 

a o způsobech mučení v různých zemích a různých dobách. Dalším lákadlem je Středověká 

krčma s dřevěnými lavicemi a kamennými stoly. O zábavu a rozptýlení se zde postará 

středověká hudba, skupina tanečnic a šermířů, kejklíři, fakíři a žebrák, žadonící o okousané 

kosti. 

V zámeckém resortu je pořádána spousta akcí se středověkou tématikou, jako jsou 

rytířské turnaje, upalování čarodějnic a jiné tematické programy. [108] 
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Pivovar Purkmistr 

Pivovar je součástí komplexu Pilsen Beer Spa & Wellness Hotelu Purkmistr. První 

historicky dochovaná zmínka o původním selském dvoře pochází z roku 1603. V letech 1999 

až 2000 byl objekt zakoupen a začala tak přestavba na zařízení s gastronomickým 

a sportovně-relaxačním využitím. Přes obtíže, které dokončení projektu provázely, byl objekt 

v roce 2007 otevřen. Pivovarský dvůr byl v roce 2012 rozšířen o pivní lázně a wellness. 

Pivo Purkmistr má připomínat nedávno zaniklý nejstarší pivovar v českých zemích, 

pivovar v Domažlicích, který vyráběl pivo stejné značky. Pivo Purkmistr není filtrované ani 

pasterizované. V nabídce lze najít kromě klasického světlého a tmavého ležáku také pivní 

speciály, jako je pšeničné pivo Písař, nakuřovaný ležák, speciál borůvkový, zázvorový, 

višňový, vanilkový, cannabis, atd.  

 

 

Obr. 4.16: Logo Purkmistr [109] 

 

Prohlídka návštěvníky seznámí s historií původního selského dvora, výstavbou 

Pivovarského dvora v Plzni – Černicích a s principem vaření piva. Závěrem je seznámí 

s charakteristikami piv zde vařených, včetně možnosti jejich degustace. [109] 



57 
 

4.7 Pivní stezky 
 

Pivní stezky jsou budovány za účelem společné propagace pivovarnictví a propojení 

míst s charakteristickou pivní tématikou. Projekty iniciují pivovary a jejich realizace je často 

spojena s úzkou spoluprací s místními úřady a se zařízeními v cestovním ruchu, jako jsou 

například ubytovací zařízení, turistické zajímavosti apod. 

Pivní stezky bývají často nabízeny prostřednictvím cestovních kanceláří jako zájezdy, 

při nichž se spojí několik pivovarů, které účastníci navštěvují. K tomu patří také prohlídka 

města a seznámení se s místními pamětihodnostmi nebo folklórem. Stezky nejsou určeny 

pouze českým turistů, staly se součástí i zahraničních cestovních kanceláří. [110, 4] 

První pevně vyznačené pivní stezky vznikaly v roce 1995. Do projektů budování 

pivních stezek se jako první zapojily pivovary: Svijany, Nová Paka, Primátor Náchod, 

Chodovar Chodová Planá, Pivovarský dům Praha, Měšťanský pivovar v Poličce, Eggenberg 

Český Krumlov, Regent Třeboň, Ježek Jihlava a pivovar Černá Hora. [9] 

V souvislosti s novelou silničního zákona, která cyklistům zakazuje jízdu na kole pod 

vlivem alkoholu, utrpěly pivní cyklostezky velkou ránu a částečně ztratily na své atraktivitě. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že i cyklista je 

účastníkem provozu na pozemních komunikacích, který se tohoto provozu účastní přímým 

způsobem, a má tedy povinnosti srovnatelné s postavením řidiče motorového vozidla. [9] 

Tato právní norma v § 2 [16] stanoví, že cyklista jako každý jiný řidič nesmí „požít 

alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během 

jízdy“. Dále nesmí „řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje 

nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné 

návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“ Některé 

pivovary se snaží cyklostezky udržet rozšířením nabídky nealkoholických piv a nabídky 

ubytování na trase cyklostezky.  
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Jako příklady pivních stezek uvedu: 

 

4.7.1 První podorlická pivní stezka 

 

Tato naučná pivní stezka vznikla 2013 jako společný projekt Městského Podorlického 

pivovaru a Letoviska Studánka. Stezka seznamuje pěší turisty i cyklisty s okolím města 

Rychnov nad Kněžnou, s jeho historií, tradicemi ve vaření piva, pověstmi a příběhy, s faunou, 

flórou, přírodními a geologickými poměry. 

Stezka je dlouhá 2,5 km a začíná v Městském Podorlickém pivovaru v Rychnově nad 

Kněžnou, kde lze po dohodě uskutečnit exkurzi. Trasa vede přes převážně lesnaté části 

přírodního lesoparku Včelný, Panskou Habrovou a končí v letovisku Studánka, kde je možno 

využít ubytovací a gastronomické služby, wellness, lanový park, minigolf, tenisového hřiště. 

Na obou koncích trasy jsou stravovací zařízení a na trase jsou odpočívadla a zastávky 

s informačními tabulemi. Cestou si turisté mohou zaplavat v přírodním městském koupališti 

nebo věnovat se rybaření či houbaření v mykologicky velmi atraktivní oblasti. [112] 

(viz příloha č. 2) 

 

4.7.2 Jihočeské pivní stezky 

 

Jde o doporučené neznačené pivní trasy v terénu, které je možné absolvovat jen 

s pomocí speciální mapy k tomu určené. Stezky nabízí poznání tradiční výroby jihočeského 

piva, ochutnání typické jihočeské gastronomie spojené s návštěvou místních turistických 

atraktivit, výstavních expozic a významných nebo památných míst. Tento projekt, jehož 

iniciátorem byla Jihočeská centrála cestovního ruchu, spojuje osm jihočeských pivovarů: 

Budějovický Budvar, Budějovický měšťanský pivovar, Eggenberg (Český Krumlov), Platan 

(Protivín), Bohemia Regent (Třeboň), Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, Lipan (Týn 

nad Vltavou) a Pivovarský dvůr Zvíkov (Písek). Všechny pivovary nabízejí exkurze spojené 

s výkladem o vaření piva, ochutnávku produktů a nákup upomínkových předmětů, 

popř. dárkových balení piva. [113] (viz příloha č. 3) 
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4.7.3 Pivní stezka Petra Bezruče 

 

Tematická cyklotrasa, dlouhá 26,8 km, začíná u distribučního centra pivovaru Černá 

Hora v Brně – Řečkovicích. Vede přes údolí potoka Ponávka od Mokré Hory až do Lelekovic 

se zachovalými stavbami staré železniční trati Brno – Tišnov. Dále podél pásma Babího lomu, 

cestami lesů okolí Vranova u Brna, přes Vranovský žleb, Šebrov, lesními cestami do masívu 

hory Bukovce, přes vrchol Jedle, až k severnímu konci hřebene. Trasa končí přímo v Černé 

Hoře na náměstí před pivovarem a informačním a kulturním centrem Sladovna. [59] 

(viz příloha č. 4)  

 

4.7.4 Beskydy Radegast cyklotras 

 

Trasu připravil pro své zákazníky úsek obchodu a distribuce Plzeňského Prazdroje pod 

značkou piva Radegast ve spolupráci s Klubem českých turistů a Nadací Partnerství za 

účelem propagace regionu, jeho zpřístupnění širší turistické veřejnosti, a tím vytvoření 

podmínek pro udržení a podporu rozvoje služeb doprovázejících cestovní ruch a v neposlední 

řadě prodloužení turistické sezóny.  

Cyklotrasa je 53,3 km dlouhá a spojuje 40 hostinců, hospůdek či restaurací. Trasa 

začíná a končí v Nošovicích, vede chráněnou krajinnou oblasti Beskydy, rekreačními oblastmi 

Žermanice a Těrlicko. Mezi turistické zajímavosti na trase patří Pivovar Radegast 

v Nošovicích, barokní kostel sv. Jiří, Panský dvůr se sýpkou a Starý mlýn v obci Dobrá, 

zbytek štěřkonosné řeky Skalická Morávka, Žermanická a Těrlická přehrada, vesnická 

památková zóna v Komorní Lhotce a Vrch Malá Prašivá s kostelem sv. Antonína 

Paduánského. [114] (viz příloha č. 5) 

 

4.7.5 Pivovarská stezka Oslavany 

 

Oslavansko získalo za podpory sponzorské společnosti ČEZ čtyři vyznačené tematické 

cyklistické okruhy. Okruh pivovarské cyklotrasy je dlouhý 60 km a vede z oslavanského 

zámeckého pivovaru do pivovaru filmových Postřižin v Dalešicích, převážně po lesních 
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cestách a podél hlubokých údolí řek Oslavy a Jihlavy. Mezi turistické zajímavosti v rámci 

okruhu patří: Zámecký pivovar v Oslavanech; Muzeum hornictví a energetiky; Hasičské 

muzeum, Dalešická přehrada, Akciový pivovar Dalešice, Muzeum rakousko-uherského 

pivovarnictví, kostel sv. Petra a Pavla, bazén a wellness centrum v Nové Vsi. [115] 

(viz příloha č. 6)  

http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=966
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4.8 Pivní lázně 
 

Pivní lázně jsou rehabilitační a léčebnou procedurou, kde pivo neslouží jen jako nápoj, 

ale také jako součást pivních koupelí, zábalů a masáží. Minerály, stopové prvky a vitamíny, 

obsažené v pivu působí blahodárně na pokožku i vlasy, proto se pivo používá do mnoha 

kosmetických produktů, jako jsou mýdla, šampony, kondicionéry, tělová mléka, masky na 

obličej, přísady do domácích koupelí ve vaně a podobně. Cílem procedur v pivních lázních je 

harmonizace organismu, relaxace a duševní odpočinek, což zajišťují drcené byliny, které jsou 

spolu s pivovarskými kvasnicemi hlavní složkou pivních lázní. Vyšší teplota vody zrychluje 

srdeční činnost a podporuje tak krevní oběh. Některé procedury jsou doplněny o ochutnávku 

piv, odpočinek na lůžku z ovesné slámy, finskou saunu atd. Pivní lázně patří k jednomu z 

neoblíbenějších druhů lázní již od středověku. V současnosti jsou módním hitem a staly se 

součástí nabídky řady kosmetických a relaxačních center. [116, 9] 

V České republice byl v roce 2006 průkopníkem pivních lázní rodinný pivovar 

Chodovar. Pivní lázně Chodová Planá provozovány v Hotelu u Sládka v areálu pivovaru 

kombinují léčebné účinky místní minerální vody Ilsano, piva Chodovar, chmele a pivních 

kvasinek. V nabídce je kromě pravé pivní lázně také chmelová lázeň, zábal v pivovarském 

mlátě, klasické masáže, masáž lávovými kameny a pitná kúra. [119] 

Pivní lázně Bier Bottich Bad (BBB) jsou součástí wellness hotelů a nachází se na 

několika místech v České republice. BBB je nejstarší a největší celoevropská síť pivních lázní 

chráněných patenty a užitnými vzory. Do této skupiny lázní patří: 

 Pivní lázně BBB Bahenec, 

 Pivní lázně BBB Praha, 

 Pivní lázně BBB TÁBOR, 

 Pivní lázně BBB Malá Morávka. 

 

Mezi další nejoblíbenější lokality patří například Rožnov pod Radhoštěm, kde v roce 

2010 vznikly pivní lázně na základě dlouholeté lázeňské tradice, která v Rožnově sahá až do 

18. století. Ve stejném roce vznikly Olomoucké pivní lázně v prostředí Svatováclavského 
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minipivovaru a také Pivní lázně Štramberk, známé rovněž pod označením Lašské pivní 

kúpele, které jsou vkomponované do ubytovacího a relaxačního komplexu společně s hotelem 

Štramberk a solnými jeskyněmi. Roku 2011 byly otevřeny Pivní lázně Černá v hotelu 

Sladovna v Černé Hoře. V roce 2012 pak Pivní lázně Plzeň, za jehož realizací stojí 

minipivovar Purkmistr jako součást komplexu Pivovarský dvůr Plzeň. Také Pivní lázně 

Bernard v Praze byly otevřeny roku 2012 a lákají na neomezenou konzumaci piva Bernard. 

Roku 2013 otevřely v centru Prahy Pivní lázně Beerland Spa, na jejich technické realizaci se 

podílel pivovar Krušovice. [118] 

 

Pivní lázně Kraj 

Pivní lázně BBB TÁBOR Jihočeský kraj 

Pivní lázně Černá Hora  Jihomoravský kraj 

Bernardovy pivní lázně (Cheb) Karlovarský kraj 

Pivní lázně Karlovy Vary  Karlovarský kraj 

Pivní lázně Luční bouda  Královéhradecký kraj 

Pivní lázně Kostelec nad Orlicí  Královéhradecký kraj 

Pivní lázně Hradec Králové  Královéhradecký kraj 

Pivní lázně Harrachov Liberecký kraj 

Pivní lázně BBB Bahenec Moravskoslezský Kraj 

Pivní lázně BBB Malá Morávka Moravskoslezský Kraj 

Zámecké pivní koupele PIKARD Moravskoslezský kraj 

Pivní lázně Štramberk Moravskoslezský kraj 

Olomoucké pivní lázně Olomoucký kraj 

Pivní lázně Seč u Chrudimi Pardubický kraj 

Pivní lázně Pardubice  Pardubický kraj 

Pivní lázně Plzeň Plzeňský kraj 

Pivní lázně Chodová Planá  Plzeňský kraj 

Klášterní pivní lázně Dolní Bousov Středočeský kraj 

Pivní lázně Poděbrady Středočeský kraj 

Pivní lázně Kutná Hora  Středočeský kraj 

Pivní lázně Bernard (Praha) Středočeský kraj 

Pivní lázně BBB Praha Středočeský kraj 

Pivní lázně Beerland Spa Středočeský kraj 

Pivní lázně Žatec  Ústecký kraj 

Rožnovské pivní lázně Zlínský kraj 

Tab. 4.10: Pivní lázně ČR (vlastní zpracování) 
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4.9 Pivovarská muzea 
 

Návštěva pivovarského muzea umožňuje poznat historii českého piva. Návštěvníci zde 

zjistí jaké nástroje a pomůcky používali naši předci pro vaření piva, a jak se během let výroba 

piva vyvíjela. 

V ČR fungují následující pivovarská muzea: 

Pivovarská muzea Kraj 

Muzeum v Broumově Královéhradecký kraj 

Muzeum Ostravar Moravskoslezský kraj 

Muzeum Holba v Hanušovicích Olomoucký kraj 

Muzeum v Plzni Plzeňský kraj 

Muzeum ve skále pivovaru Chodovar Plzeňský kraj 

Muzeum hotelu Grádl v Železné Rudě Plzeňský kraj 

Šumavské pivovarské muzeum Plzeňský kraj 

Muzeum u Fleků Praha 

Muzeum v Kostelci nad Černými lesy Středočeský kraj 

Chmelařské muzeum v Žatci Ústecký kraj 

Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví 

Dalešice 

Vysočina 

Tab. 4.11: Pivovarská muzea [116] 

 

4.9.1 Pivovarské muzeum v Plzni 

 

Pivovarské muzeum v Plzni patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším v České 

republice. Muzeum sídlí v původním právovárečném domě z 15. století a vypráví o historii 

právovárečného domu i samotného Pivovarského muzea. Trasa muzea je rozdělena na 

starověk, historickou hospodu, gotickou sladovnu, část městských hradeb (v letních měsících 

s ukázkou pěstování ječmene a chmele), hvozd, valečku, laboratoř z 2. poloviny 19. století, 

historii pivovarů v Plzni, kolekci pivních lahví, restauraci z 30. let 20. století, repliku hospody 

z přelomu 19. a 20. století, nádoby na pití piva, ležácké sklepy a dvůr. Součástí prohlídky je 

ochutnávka 0,3 l piva PilsnerUrquell (pro starší 18 let). [79, 120] 
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4.9.2 Chmelařské muzeum v Žatci 

 

Chmelařské muzeum v Žatci je součástí turistického areálu Chrám chmele a piva. 

Muzeum vlastní největší expozici svého druhu na světě. Návštěvníkům na čtyřech tisících 

metrů čtverečních představuje historii chmelařství od raného středověku až po současnost. 

V muzeu jsou k vidění nářadí a nástroje používané v pivovarnictví, dobové fotografie 

a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření piva. Samotné Chmelařské muzeum Žatec je 

technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století. 

[116, 121] 

 

4.9.3 Muzeum u Fleků 

 

Pražské pivovarské muzeum u Fleků funguje od roku 1999. Bylo otevřeno k pětistému 

výročí výroby piva v tomto pivovaru. V renovovaných výstavních prostorách jsou k vidění 

ukázky pivovarských strojů, nářadí a nádob. Zároveň se návštěvníci seznámí s dávnou historií 

výroby piva v Praze. Nejzajímavější částí muzea je renesanční místnost, ve které se sušil slad 

horkým kouřem ze spalovaného dřeva. [105] 

 

4.9.4 Pivovarské muzeum Hanušovice 

 

Muzeum vzniklo v roce 2010 přestavbou řadu let nevyužívané budovy bývalé školy, 

kterou Pivovar Holba koupil od města. Muzejní expozice mapuje vývoj pivovarnictví na 

Hanušovicku, kde se pivo vaří už od roku 1874. Vystavené jsou pomůcky a nástroje 

pivovarníků, jako například dřevěné sudy, staré sladovnické lopaty, hoblíky nebo historická 

výčepní zařízení připomínající atmosféru dřívějších hospod. Zvláštní oddíl se věnuje 

výrobním surovinám a rozvážce piva koňskými povozy. Je možné si prohlédnout oprávnění 

k vaření piva, které dokládají staré právovárečné listy na pergamenu. Součástí prohlídky 

muzea je promítání filmu o výrobě piva v Holbě a poté mohou zájemci ve stylové pivovarské 

restauraci ochutnat její soudobou produkci. [123, 124] 
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4.10 Pivní akce 
 

4.10.1 Soutěže 

 

V České republice se v současné době každoročně pořádá sedm soutěží piv na 

celostátní úrovni.  

Zlatý pohár PIVEX 

Soutěž se koná již od roku 1992 a jejím pořadatelem je SNIP & Co, reklamní 

společnost a Veletrhy Brno. Odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský 

a sladařský, a. s. (VÚPS). Soutěž probíhá ve dvou degustačních kolech. V hlavní soutěži je 

vypsáno celkem šest kategorií: světlá výčepní piva, světlé ležáky, tmavá piva, nealkoholická 

piva, nízkoalkoholická piva, nealkoholická míchaná piva. [126] 

 

Česká pivní pečeť 

Soutěž se každoročně koná od roku 1991 při Reprezentačních slavnostech piva 

a minerálních vod v Táboře na přelomu ledna a února. Pořadatelem je REVEL Produkční 

agentura – Alois Srb, Tábor. Ocenění se uděluje v kategoriích: Zlatá pivní pečeť, Stříbrná 

pivní pečeť a Bronzová pivní pečeť. [127] 

 

Jarní cena českých sládků 

Soutěž byla založena v roce 2007 a je určena výhradně minipivovarům. Pořadatelem 

je Pivas, s. r. o. (dříve vydavatel časopisu Pivní kurýr), koná se tradičně první březnovou 

sobotu v pivovaru Zvíkovské podhradí. [125] 
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Pivo České republiky 

Soutěž se koná v červnu od roku 1997 na výstavišti v Českých Budějovicích. 

Pořadateli jsou REVEL Produkční agentura – Alois Srb, Tábor a Výstaviště České 

Budějovice, a. s. Soutěž je otevřená i pro zahraniční piva. [125] 

Dočesná 

Soutěž se koná v rámci slavností Žatecká Dočesná na přelomu srpna a září. 

Organizátorem je Chmelařský institut, s. r. o. v Žatci. [125] 

 

Znojemský hrozen 

V rámci gastronomického festivalu Znojemský hrozen se od roku 2009 v polovině září 

uskutečňuje soutěž speciálních a neobvyklých piv. Pořadatelem je PORT, a. s. a odborným 

garantem je  VÚPS, a. s. Vyhlašuje se ve třech kategoriích: První z nich je určená pro světlá 

speciální piva (13°), druhá pro polotmavá a tmavá speciální piva (13° a více). Třetí kategorie 

je určena neobvyklým pivům, například ochucená nebo v našich podmínkách neobvyklou 

technologií vyráběná piva. [128] 

 

České pivo 

Soutěž vznikla v roce 2001 jako jediná oficiální soutěž piv pořádaná Českým svazem 

pivovarů a sladoven. Odborným garantem je VÚPS, a. s. Soutěž je dvoukolová, první kolo 

probíhá v dubnu, druhé v červnu. Výsledky jsou vyhlašovány během Svatováclavské slavnosti 

českého piva, která se každoročně koná při příležitosti oslav výročí svatého Václava (patrona 

českých pivovarníků a sladovníků) koncem září. Soutěžní piva degustují pouze sládci 

z velkých i malých pivovarů nebo odborníci, kteří pro pivovarství pracují a mají odborné 

degustační zkoušky. Zkoumány jsou senzorické vlastnosti piva a kontroluje se původní 

extrakt (stupňovitost), tedy zda pivo odpovídá přihlášené kategorii. Dále se vyhodnocuje, 

která piva nejlépe chutnají. [129] 
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4.10.2 Festivaly a slavnosti piva 

 

V České republice se celoročně v mnoha městech konají nejrůznější festivaly 

a slavnosti piva. České pivní slavnosti jsou vedle tradiční přehlídky pivovarů doplněny 

i pestrým doprovodným a zábavním programem, kde nechybí stylové občerstvení, gurmánské 

speciality, vystoupení umělců a hudebních skupin, či různé jiné atrakce. Mezi největší pivní 

akce patří Český pivní festival Praha, Beerfest Olomouc a Táborské slavnosti. 

 

Český pivní festival Praha 

Největší pivní akce v České republice se koná každý rok v květnu od roku 2008 

v Praze. Festival trvá 17 dnů a vystřídá se zde přibližně 200 tisíc návštěvníků. Festival získal 

během krátké doby obrovskou popularitu a byl tak zařazen mezi 40 světových akcí 

doporučovaných renomovaným britským deníkem The Financial Times. Objevil se tak 

po boku takových akcí, jako jsou Letní olympijské hry 2012 v Londýně, Wimbledon či 

Filmový festival v Cannes. Festival láká na pestrou nabídku značkových piv, tradiční českou 

gastronomii a bohatý program. Je zde představeno více jak 100 značek tuzemských piv, 

zejména od malých a středně velkých pivovarů. K pivu se podávají jídla tradiční česká, ale 

i z evropské, asijské a americké kuchyně. Obsluhu zajišťují děvčata a chlapci v českých 

krojích. Pro placení byla zavedena festivalová měna – pivní tolar, který urychluje způsob 

placení, a tím i obsluhu. Zajímavostí festivalu je stan nazvaný Pivní rozmanitosti, nabízející 

zájemcům ochutnávku u nás málo známých zahraničních piv. Od roku 2013 má Český pivní 

festival svou hudební paralelu Rock’n’Beer Fest. [130] 

 

Beerfest Olomouc 

Festival vznikl v roce 2002 a nyní jej během čtyř dnů navštíví okolo deseti tisíc lidí 

z celého světa. Kromě velkého množství piv známých i méně známých značek festival nabízí 

také bohatý doprovodný program. Na pódiích po celou dobu festivalu vystupují české 

i zahraniční kapely. Obrovský úspěch zaznamenala třetí festivalová scéna, novinka roku 2013. 

Zde se představily regionální kapely, které si vybrali sami návštěvníci festivalu. Beerfest tak 

sleduje trend evropských festivalů, které tímto podporují a zviditelňují začínající regionální 

hudebníky. [131] 
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Slavnosti piva v Táboře 

Tato mezinárodní akce se každoročně koná v únoru a doprovázejí ji odborné soutěže 

o prestižní ocenění Zlatá pivní pečeť a Zlatý český pramen. Vítězové jednotlivých kategorií 

k titulu získají i právo užívat příslušné označení na etiketách a k propagačním účelům. Akce 

se koná pod záštitou Ministerstva zemědělství a MMR. Návštěvníci mohou vybírat jak ze 

známých, tak mimořádných a netradičních druhů piva. Kromě českých piv jsou v nabídce 

například piva z Belgie, Anglie, Německa, Holandska, Dánska, Norska, Nizozemí, Irska, 

Skotska nebo z Maďarska. Kromě piv je pro návštěvníky připraveno občerstvení, zejména 

pak zabijačkové speciality. [122] 
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5 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

Cílem bakalářské práce je zejména zhodnocení využití české pivní tradice v cestovním 

ruchu. K získání představy o současné důležitosti pivní turistiky jsem se opřela o pestrou 

historii vývoje pivovarnictví jak u nás, tak ve světě. Pivní turistika se začala rozvíjet 

v poměrně nedávné době na základě mnohaleté tradice vaření piva. Dnes se stavá trendem 

v zemích s rozvinutou pivní kulturou, mezi které patří i Česká republika, jakožto „národ 

pivařů“.  

K analýze vývoje pivní turistiky jsem využila vlastní průzkum návštěvnosti pivovarů. 

Na základě zvyšujícího se počtu návštěvníků vybraných pivovarů lze tvrdit, že pivní turistika 

je na vzestupu a těší se stále větší oblibě. To dokazuje i neustále se zvyšující počet 

restauračních pivovarů a minipivovarů, které produkují originální piva a konkurují tak velkým 

pivovarům jak v prodeji, tak v oblasti pivní turistiky. Přestože Češi jsou považováni za velmi 

konzervativní v pití piva, stále více je láká pestrá a proměnlivá nabídka piv, což mohou 

nabídnout zejména menší pivovary. Ty se umí pohotověji přizpůsobit měnícím se podmínkám 

a mohou více experimentovat díky menším várkám vyráběného piva. Minipivovary nemusí 

snižovat kvalitu na úkor ceny, jelikož cílí zejména na pivaře, kteří mají zájem o kvalitní pivo 

a na cenu se příliš neohlížejí. To však klade vysoké nároky na sládka, jehož um rozhoduje 

o úspěchu malého pivovaru. Na trhu se tak objevují i velmi kuriózní příchutě piv. Samotné 

pivo však k výraznému nárůstu cestovního ruchu nestačí, proto často pivovary nabízejí další 

volnočasové aktivity. Největší počty návštěvníků však stále míří do velkopivovarů s nejvíce 

propracovanými marketingovými aktivitami, které se lidem dávají do podvědomí zejména 

prostřednictvím reklam v médiích. U nás v této oblasti dominuje hlavně Plzeňský Prazdroj.  

Další vliv na vývoj pivní turistiky mají změny v chování spotřebitelů. Ti reagují na 

horší ekonomickou situaci tím, že dávají přednost koupi méně kvalitního piva v obchodě před 

kvalitnějším čepovaným pivem v restauracích a hospodách. Výsledkem je pak větší snaha 

pivovarů o nalákání počtu hostů zejména prostřednictvím marketingových aktivit.  

Pivní turistika trpí i některými nedostatky, jako je cestování za pivem pouze s účelem 

nadměrné konzumace, nikoliv poznávání pivní kultury. Dále je to nedostatečné využití piva 

v gastronomii nebo problém v přenesení pivní turistiky do hotelů, jejichž atmosféra má od 

tradičních českých pivnic a hospod daleko. Další slabinou je časté používání pivní náhražek 
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při výrobě piva. Pivo tak nelze označit za přírodní produkt vyrobený tradičním postupem, 

čímž ztrácí na své atraktivitě. 

Ve své práci jsem vybrala některé pivovary z kategorie velkopivovary a regionální 

pivovary a z kategorie minipivovary a restaurační pivovaru. Při popisu jsem se zaměřila 

zejména na aktivity v oblasti cestovního ruchu.  

Další zajímavostí v oblasti pivní turistiky jsou pivní pěší stezky a cyklostezky buď 

jako produkt cestovní kanceláře, zaměřený zejména na zahraniční klienty, nebo jako projekty 

jednotlivých pivovarů v rámci propagace.  

Trendovou záležitostí pro milovníky piva jsou pivní lázně. Pivní léčebné 

a rehabilitační procedury blahodárně působící na pokožku i vlasy jsou oblíbené již od 

středověku.  

V České republice funguje několik pivovarských muzeí, které nabízí expozice 

z historie daného pivovaru a seznamuje návštěvníky s historií výroby piva.  

Velmi oblíbené jsou akce s pivní tématikou, pořádané v mnoha městech po celé 

republice. Jde o pivní soutěže, pivní festivaly a pivní slavnosti. Ty nejvýznamnější z nich 

přilákají rok od roku vyšší počet zahraničních turistů, kteří přijíždějí výhradně kvůli dané 

akci.  

Právě pivo a doprovodné programy mohou přispět k tomu, aby si cizinci našli cestu 

i do dalších míst země. Jako účinný nástroj k propagaci pivovarů jako cílů turistů navrhuji 

zejména kvalitní projekt ve formě webových stránek, který bude informovat zahraniční turisty 

o českých pivovarech v několika světových jazycích. Tyto webové stránky by měly obsahovat 

ucelený přehled českých pivovarů, informace o návštěvních hodinách, základní informace 

o jejich historii.  Dále pak informace o možnostech ubytování, stravování a o různých akcích 

v okolí, jako jsou třeba pivních festivaly. 

Potenciál pivní turistiky není v České republice využíván naplno tak, jak tomu je 

například v Belgii, v Německu a Anglii. Věřím však, že se toto odvětví bude nadále rozvíjet. 

Měnící se preference spotřebitelů odráží větší zájem o poctivě vařená piva. Lidé chtějí vědět 

více o historii piva a způsobu výroby, stávají se z nich pivní znalci a tím i potencionální pivní 

turisté.   
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