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Anotace 

 V předložené práci jsou zpracovány informace o minipivovarech v oblasti Beskyd a 

blízkého okolí. Práce se zabývá přírodními poměry oblasti, kde je popsána geomorfologie 

a geologie zkoumané oblasti, dále historií rozvoje pivovarů v oblasti Beskyd. V této 

kapitole jsou popsány první zmínky o výrobě piva ve světe i v Čechách, historie 

jednotlivých pivovarů a výroba piva. Kapitola minipivovary Beskyd popisuje, jak 

minipivovary fungují v současné době. Poslední kapitola obsahuje návrh exkurze po 

vybraných minipivovarech. 

 

Klíčová slova:  

Geomorfologie, geologie, beskydské minipivovary, výroba piva. 

 

Summary 

 In the present work there is information about the minibreweries in the Beskid 

Mountains and the surrounding area. The work deals with the natural proportions of areas 

where it is described geomorphology and geology study area, further development history 

of breweries in the Beskid Mountains. This chapter describes the first mention of beer 

production in the world and in the Czech Republic, the history of the various breweries and 

beer production. Chapter microbreweries Beskydy describes how microbreweries operate 

currently. The last chapter contains a proposal excursion selected minibrewery. 

 

Keywords: 

 Geomorphology, geology, minibreweries of the Beskid Mountains, beer production. 

   

 

 



 

 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Přírodní poměry oblasti ..................................................................................................... 2 

2.1. Geomorfologie ................................................................................................................ 2 

2.1.1. Těšínská pahorkatina ................................................................................................... 2 

2.1.2. Štramberská vrchovina ................................................................................................ 3 

2.1.3. Lysohorská hornatina ................................................................................................... 4 

2.2. Geologie .......................................................................................................................... 5 

3. Historie rozvoje pivovarů v oblasti Beskyd ....................................................................... 7 

3.1. První zmínky o výrobě piva ve světě .............................................................................. 7 

3.2. První zmínky o výrobě piva v Čechách .......................................................................... 8 

3.3. Historie městského pivovaru Štramberk ......................................................................... 9 

3.4. Historie Hukvaldského pivovaru .................................................................................. 10 

3.5. Historie pivovaru Beskydský pivovárek ....................................................................... 11 

3.6. Historie Valašského pivovaru v Kozlovicích ............................................................... 12 

3.7. Historie pivovaru U Koníčka ........................................................................................ 12 

3.8. Výroba piva ................................................................................................................... 13 

3.8.1. Co je pivo? ................................................................................................................. 13 

3.8.2. Extrat mladiny a stupňovitost piva ............................................................................ 13 

3.8.3. Technologický postup výroby piva ............................................................................ 14 

4. Minipivovary Beskyd ...................................................................................................... 17 

4.1. Městský pivovar Štramberk .......................................................................................... 17 

4.2. Hukvaldský pivovar ...................................................................................................... 19 

4.3. Beskydský pivovárek .................................................................................................... 21 

4.4. Valašský pivovar v Kozlovicích ................................................................................... 24 

4.5. Hostinec a Pivovar U Koníčka ...................................................................................... 26 



 

 

 

5. Návrh turistické trasy po vybraných minipivovarech ...................................................... 29 

6. Závěr ................................................................................................................................ 34 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 36 

Seznam obrázků a tabulek ................................................................................................... 40 

 



Denisa Martiníková: Minipivovary Beskyd 

1 

2015 

1. Úvod 

Hlavním tématem bakalářské práce je výběr a předání získaných informací o 

minipivovarech v Beskydech a jeho blízkého okolí. Důvod, proč jsem si vybrala téma o 

Beskydských minipivovarech, je celosvětové prvenství Čechů v konzumaci piva. České 

pivo je českým národem natolik oblíbené, že mu byla udělena známka Chráněného 

zeměpisného označení České pivo. Cílem známky je ochrana tradice českého 

pivovarnictví, technologického postupu výroby a především kvality piva. 

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce je zaměřena na minipivovary, které se 

nachází na území Beskyd, budou zde hodnoceny přírodní poměry v této oblasti. Další z  

cílů v první části bude také přiblížit vývoj rozvoje pivovarů v celosvětovém měřítku, 

ze kterého se postupně překleneme do historie výrobních procesů piva na území České 

republiky, a následně okrajový popis historie vybraných minipivovarů. Teoretická část se 

navíc zaměřuje na technologický postup výroby piva. 

 V praktické části práce bude vyhodnocený současný stav minipivovarů. Během 

osobní návštěvy daných míst budou zjišťovány informace přímo od jejich majitelů, 

případně od sládků. Cílem dotazování bude původ a lokalita minipivovarů, jejich 

zajímavosti a druhy piva, která vaří. Bude zjišťováno, jaké jsou jejich přísady do piva, jaké 

používají technologie a čím se odlišují od ostatních druhů piv. 

 Cílem praktické části je navržení exkurze po vybraných minipivovarech a 

přilehlých kulturně - přírodních památkách. V páté kapitole bude podrobně zpracovaný 

časový harmonogram, návrh na způsob dopravy a ubytování. Pro zpracování této exkurze 

je nezbytná osobní návštěva jednotlivých lokalit a získání podrobných informací o 

jednotlivých minipivovarech.  
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2. Přírodní poměry oblasti 

2.1. Geomorfologie  

V pásmu Podbeskydských pahorkatin se nachází městský pivovar Štramberk, 

Hukvaldský pivovar, pivovar v Kozlovicích a pivovar U Koníčka. Pouze Beskydský 

pivovárek se nachází v Lysohorské hornatině. 

Geomorfologie zkoumané oblasti spadá do Západobeskydského podhůří, které 

náleží do geomorfologické subrovincie Vnější Západní Karpaty. Oblast, která se nachází 

na území Moravy, má rozlohu 1 508 km2 (Hruban, 2007). 

V Západobeskydském podhůří se vyskytuje široké pásmo Podbeskydských 

pahorkatin. To se váže na méně odolné souvrství převážně jílovcových hornin podslezské a 

ždánické jednotky, dále na pásmo masivních hornatin a vrchovin budovaných převážně 

odolnými pískovci a slepenci, jejichž vrstvy vystupují v prostoru denudačních čel 

tektonické jednotky slezské a magurské. Pásmo Podbeskydských pahorkatin vede z Polska 

na území České republiky Těšínskou pahorkatinou. Pokračuje směrem jihozápadně 

Třineckou brázdou, Příborskou pahorkatinou, Štramberskou vrchovinou, Frenštátskou 

brázdou a jižně od údolí Bečvy je zakončeno Kelečskou pahorkatinou (Demek, 1965). 

 

Obrázek 1 Geomorfologické vymezení Západobeskydského podhůří (geoportal.gov) 

2.1.1. Těšínská pahorkatina 

Těšínská pahorkatina vyčnívá jako ostrov členitého, erozně denudačního reliéfu nad 

úroveň mladokvartérních akumulačních plošin Třinecké brázdy a Ostravské pánve. Na J a 
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na V se vsunují její mírně skloněné svahy bez výrazné úpatnice pod pleistocenní sedimenty 

Třinecké brázdy. Jen nad údolím řeky Lučiny u Žermanic a nad údolím Bruzovického 

potoka tvoří jižní hranici pahorkatiny nevysoké zlomové svahy. Na Z nad údolím 

Ostravice je území pahorkatiny omezeno zlomovou poruchou postihující i souvrství 

mladopleistocenních sedimentů. Podobný zlomový svah utváří část severní hranice 

pahorkatiny v prostoru Havířov – Louky n. Olší (Demek, 1965). 

 

 

Obrázek 2 Geomorfologické vymezení Těšínské pahorkatiny (geoportal.gov) 

2.1.2. Štramberská vrchovina 

Základní materiál Štramberské vrchoviny tvoří pahorkatina modelována 

v souvrstvích málo odolných břidlic a pískovců paraautochthonního paleogénu předpolí 

slezského příkrovu. Nad vrcholovou hladinu této pahorkatiny, která se vyznačuje sečnými 

plošinami ve výši 450 - 500 m - úroveň nejnižšího stupně mladotřetihorního subaerického 

zarovnání, přesahují skupiny vrchů a izolované vrchy, trosky erozí a denudací rozrušeného 

slezského příkrovu (Demek, 1965). 
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Obrázek 3 Geomorfologické vymezení Štramberské vrchoviny (geoportal.gov) 

2.1.3. Lysohorská hornatina 

Lysohorská hornatina je členitá hornatina o rozloze 362 km2. Na severu prudce 

spadá do níže položené Podbeskydské pahorkatiny, na západě je oddělena údolím 

Ostravice od Radhošťské hornatiny, jižní hranici tvoří česko- slovenská státní hranice a na 

východě spadá do Jablunkovské brázdy a Jablunkovského mezihoří (Demek, 1965). 

Podloží budují mohutně vyvinuté flyšové horniny godulského vývoje při 

denudačním okraji godulské digitace příkrovu slezské jednotky. Převládají masívní 

pískovce godulského souvrství a pískovce a slepence istebňanského souvrství. Souvrství 

flyšových komplexů slezské jednotky se uklání jižním směrem (Demek, 1965). 
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Obrázek 4 Geomorfologické vymezení Lysohorské hornatiny (geoportal.gov) 

2.2. Geologie  

V předchozí kapitole geomorfologie je zmíněno, že zkoumaná oblast spadá do 

subprovincie Vnější Západní Karpaty.  

Karpaty jsou součástí evropského alpínského orogénu, který se ve dvou větvích – 

severní a jižní táhne od pobřeží Atlantského oceánu na východ. Severní rameno tvoří 

Pyreneje, Alpy a Karpaty a dále na východ Kavkaz až Himaláje. Pásemná pohoří alpid 

vznikla pomalým uzavřením oceánu Tethys v mesozoiku a terciéru (Grygar). 

Karpaty se člení na Západní, Východní a Jižní. Na oblast České republiky zasahují 

jen Západní Karpaty a to pouze jejich vnější zóna, tzv. Vnější Západní Karpaty (Grygar). 

Západní Karpaty jsou pásemným pohořím, které se vyznačuje příkrovovou stavbou, 

s výrazným zonálním uspořádáním a polaritou orogenních procesů migrujících v čase od 

jihu k severu. Z hlediska horninového obsahu, věku tektonické individualizace jednotek a 

jejich vzájemných vztahů členíme Západní Karpaty na dvě základní jednotky – internidy a 

externidy (Grygar). 

Externidy mají tři části – čelní předhlubeň, flyšové pásmo a bradlové pásmo. Pouze 

dvě zasahují na území České republiky. Je to čelní předhlubeň a flyšové pásmo (Grygar). 
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Vnější Západní Karpaty jsou tvořeny svrchně křídovými až oligocenními mořskými 

sedimenty pískovců, jílovců a také v menším množství slepenců, často s výrazným, 

mnohonásobně se střídajícím zvrstvením. Tyto sedimenty se nazývají flyš. Tektogeneze 

začala ve svrchní křídě a skončila v miocénu (Chlupáč, et al., 2002). 

Čelní předhlubeň a flyšové pásmo jsou jednotky zasahující na území České 

republiky. Ve flyšovém pásmu odlišujeme dvě zóny: vnější, reprezentovanou krosněnskou 

jednotkou a vnitřní magurskou jednotku (Grygar). 

Flyšové pásmo tvoří mocný akreční klín s příkrovovou stavbou, budovaný 

souvrstvími nejvyšší jury, křídy a zejména paleogénu, převážně ve flyšovém vývoji 

(Grygar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denisa Martiníková: Minipivovary Beskyd 

7 

2015 

3. Historie rozvoje pivovarů v oblasti Beskyd 

3.1. První zmínky o výrobě piva ve světě 

V první polovině dvacátého století se vědci domnívali, že první objevitelé piva byli 

Egypťané a z Egypta se tento nápoj rozšířil do dalších zemí. Ale další archeologické nálezy 

ukázaly, že vařit pivo uměli už starověcí Sumerové v Mezopotámii, což je období 4 000 až 

3 000 let před naším letopočtem. K tomuto objevu významně přispěl Bedřich Hrozný 

(1879 – 1952), český objevitel, orientalista, tlumočník chetitského jazyka a maloasijského 

obrázkového písma (Chládek, 2007). 

Basařová (1999) uvádí, že zkvašený nápoj vznikl díky vniknutí dešťové vody do 

nádoby s obilnou kaší. Nádoba zůstala nějakou dobu na slunci a kaše samovolně vykvasila. 

Další teorie popisuje vznik piva tak, že někdo rozdělil chleba na malé kousky a dal je do 

vody. Pokrm zůstal v teple a tím došlo ke zkvašení. Poslední hypotéza uvádí, že ve 

starověké pekárně zůstal kousek těsta, který se rozmíchal ve vodě a opět zkvasil. Je docela 

pravděpodobné, že kvašený nápoj vznikl na různých místech ve stejné době, bez jakékoliv 

souvislosti mezi sebou (Chládek, 2007). 

Všechny vědecké poznatky potvrzují to, že pivo připravovaly ženy a toto pravidlo 

se zachovalo téměř do konce středověku. Pak nastoupil rozvoj techniky pivovarů a vedení 

se ujal muž. Tento „patriarchát“ je ve většině pivovarů zachován až do dnes (Basařová, 

1999). 

 

Obrázek 5 Bedřich Hrozný (www.simonak.eu) 
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3.2. První zmínky o výrobě piva v Čechách 

Dějiny výroby piva v Čechách mají dlouhou historii. Nese se od dob, kdy na území 

České republiky byli usazeni Keltové a po nich germánské kmeny Markomani a Kvádové 

(Chládek, 2007). Po těchto surových a bojovných kmenech obsadili naše území slovanští 

Čechové. Tento národ také uměl zacházet s mečem, ale nevyvolávali ve světě žádné 

konflikty. Slované se věnovali obchodu, řemeslu a hospodářství (Basařová, 1999). 

Do desátého století byla výroba piva velmi primitivní. K zdokonalení došlo až díky 

klášterům. Kláštery měly vlastní výrobu piva i vlastní pekárny, proto je velmi 

pravděpodobné, že nejstarší klášterní pivovar na území Čech byl založen v roce 970 

společně s prvním klášterem konventem benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě 

(Chládek, 2007). 

Další z klášterů, ve kterém se v historii vařilo pivo, je druhý nejstarší klášter u nás, 

mužský klášter v Břevnově. Byl založený v roce 993 knížetem Boleslavem II. a pražským 

biskupem Vojtěchem. Pití piva se na našem území natolik rozmohlo, že pražský biskup 

svatý Vojtěch začal mít problémy se svými svěřenci, kteří pivo konzumovali nadbytečně a 

přestali vést řádný život. Na tento popud si vyžádal od papeže zákaz výroby i konzumace 

piva pro celou svou diecézi, zabírající celé Čechy (Chládek, 2007). Tato první prohibice na 

území Koruny české trvala dvě století. Zákaz zrušil až papež Innocence IV. na žádost krále 

Václava I. (Basařová, 1999). Po skončení prohibice se pivovarství rozmohlo i u šlechticů, 

měšťanů a dalších vrstev obyvatelstva (Chládek, 2007). 

Je pravděpodobné, že klášternímu pivovaru na Pražském hradě předcházely i starší 

pivovary, ale podrobnější zprávy se bohužel nedochovaly. Předpokládá se totiž, jak uvádí i 

mnoho autorů, že za nejstarší pivovar v Čechách i v Evropě, lze považovat pivovar 

v Cerhenicích, založený v roce 1118 (Basařová, 1999). 

Nadační listina knížete Břetislava I. ( 1034 - 1055 ) se považuje za nejstarší doklad 

o pěstování chmele na našem území (Basařová, 1999). 

Nejstarším historickým dokladem, který souvisel s výrobou piva, je nadační listina 

prvního českého krále Vratislava II. (1061 – 1092). Tato listina obsahovala nejen dary, 

jako jsou nemovitosti a platy, ale také přidělení desátku chmele pro vaření piva 

vyšehradské kapitule (Basařová, 1999). Kapituly, podle Chládka (2007), jsou sbory 
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duchovních, řízené proboštem a kapitulním děkanem. Mimo jiné měly na starosti i místní 

školství, ale pro svoji potřebu měly i vlastní pivovar. 

Listina knížete Soběslava I. (1125 – 1140) dokládá, že vaření piva nebylo výsadou 

pouze kněží. Pivo vařili i obyvatelé pražského podhradí. Ti natolik propadli holdování 

piva, že kníže Břetislav musel vydat zákony, které zamezovaly nadměrnou konzumaci piva 

(Basařová, 1999). 

Ve druhé polovině 16. století patřily pivovary k nejvýnosnějším podnikům 

vrchnostenského hospodářství. V této době se rozvinulo dvorové hospodářství, které 

zásobovalo pivovary pšenicí (Jirásek, 1962). 

3.3. Historie městského pivovaru Štramberk 

První z beskydských pivovarů je městský pivovar Štramberk. Historie pivovaru 

sahá do roku 1359, kdy městu Štramberk bylo uděleno mílové právo. Zasloužil se o to 

moravský markrabě Jan, bratr Karla IV. . Pouze 22 šenkovních domů mělo právo vařit a 

šenkovat pivo a většina z těchto domů stála na štramberském náměstí. Měšťané obývající 

tyto domy tvořili Řád šenkovních měšťanů a tímto se zavazovali k dodržování svých 

stanov. Z roku 1788 pochází nejstarší dochovaný řád „ Jak se má chovati ten, který chce 

být přijat za šenkovního bratra“.   

 František Vacín byl prvním sládkem štramberského pivovaru a působil jako sládek 

v letech 1789 – 1790. Každý dům, ve kterém se šenkovalo, měl své zřetelné označení tzv. 

víchou. Víchy byly velké kameninové džbány, stojící za okny domů. V roce 1868 byla 

budova pivovaru zbourána kvůli špatnému technickému stavu (Městský pivovar 

Štramberk, 2013). 
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Obrázek 6 Městský pivovar Štramberk (autor: Denisa Martiníková, 2015) 

3.4. Historie Hukvaldského pivovaru 

Hukvaldský pivovar, ležící v obci Hukvaldy, místní části Dolní Sklenov, byl 

prvotně založený v roce 1957 a vařilo se zde třináctistupňové pivo s názvem Ondráš. 

V roce 1972 skončila první éra tohoto pivovaru. Na jeho dlouholetou tradici se navázalo 

v roce 2003, kdy majitel sklenovské hospody odkoupil technologii na výrobu piva ze 

zrušeného minipivovaru v Žabni. Od května do konce roku 2003 se rekonstruovaly 

skladovací prostory, kde vznikla varna, spilka a ležácký sklep. První várka se uvařila 

v lednu 2004 a měla velký úspěch. Pivo si zamilovali nejen místní štamgasti, ale také 

široká veřejnost (Hukvaldský pivovar). 
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Obrázek 7 Budova Hukvaldského pivovaru (autor: Denisa Martiníková, 2014) 

3.5. Historie pivovaru Beskydský pivovárek 

Obec Ostravice se začala osidlovat ve 12. století. Poprvé byla zmíněna v roce 1581 

jako součást hukvaldského panství a údajně se v obci nikdy pivo nevařilo. Což nebyla 

úplná pravda. V 18. století sloužila tato oblast jako improvizovaná trestanecká kolonie. 

Zde byli nuceni k těžkým pracím při dobývání dřeva účastnici selských bouří.  

V roce 1716 byl na Ostravici přivezen Bohuš Lokna z Postřelmova a Bludova, 

který pocházel ze zkrachovalé zemanské rodiny. Bohuš Lokna se živil jako zbojník okolo 

města Olomouc a mezi obyvateli nebyl příliš oblíbený, jelikož bral chudým a bohatým bez 

rozdílu a nikomu nic nedal. Když utekl, skrýval se v chýši u uhlíře Šediny na Mladých 

Hamrech, kde trpěl nedostatkem alkoholu. Na tento popud ukradl obilí a uvařil pivo vlastní 

výroby, které ochutil smrkovým jehličím, protože chmel byl nedostatkovým zbožím. Pivo 

neslo název „smrkáč“ a dostal se i do lidových písní, které bohužel nebyly dochovány.  

Když v roce 1949 zanikla domácí stáčírna lahvového piva ve Frýdlantu, oblast 

ztratila sladovo - chmelový zdroj. Po roce 1970 se na Ostravici začaly dovážet produkty 

z nově otevřeného pivovaru v Nošovicích.  

Až v roce 2013 byla na Ostravici zahájena vlastní výroba piva pod názvem 

Beskydský pivovárek (Beskydský pivovárek, 2015). 
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Obrázek 8 Beskydský pivovárek (autor: Denisa Martiníková, 2015) 

3.6. Historie Valašského pivovaru v Kozlovicích 

Valašský pivovar v Kozlovicích se nachází v původních hospodářských budovách 

starého fojtství, které bylo založeno v roce 1822. Roku 2008 zahájil Ing. Pavel Šmíra, 

majitel kozlovického pivovaru, rozsáhlou rekonstrukci tohoto areálu a založil zde Valašský 

kozlovický pivovar. Pan Ing. Pavel Šmíra je nejen majitelem kozlovického pivovaru, ale 

také pivovaru Štramberk. Kozlovický pivovar založil díky tomu, že s pivovarnictvím už 

měl zkušenosti a kozlovický pivovar nabízí větší prostory pro vaření a uskladňování piva. 

Nyní pivovar v Kozlovicích zásobuje také pivovar Štramberk (Ústní předání sládka pana 

Krpce, 2014). 

 

3.7. Historie pivovaru U Koníčka 

 Sládek a majitel pivovaru U Koníčka je Mojmír Velký, který pracoval v pivovaru 

Radegast v Nošovicích a stál u zrodu Hukvaldského pivovaru. Díky zkušenosti 

v nošovickém pivovaru se rozhodl založit svůj vlastní. V roce 2006 začal vařit pivo 

v rodinné hospůdce U Koníčka, která funguje od roku 1999. Původně se mělo vařit pouze 

pro vlastní potřeby hospůdky, ale okolní hospůdky projevily takový zájem, že v roce 2008 
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se původní 250 litrová varna rozšířila na 500 litrovou. V současné době je pivovar stále ve 

fázi rozšiřování v oblasti sklepů a spilky (Ústní předání sládka pana Mojmíra Velkého). 

 

 

Obrázek 9 Pivovar U Koníčka (autor: Denisa Martiníková, 2015) 

3.8. Výroba piva 

3.8.1. Co je pivo? 

Podle Chládka (2007) je pivo slabý alkoholický nápoj, vzniklý kvašením 

cukernatého roztoku, povařeného s chmelem, kvašený vybraným kmenem pivovarských 

kvasinek při určitých teplotách a dobách hlavního kvašení a ležení piva. 

3.8.2. Extrat mladiny a stupňovitost piva 

Jednotka „stupeň“ se podle platné soustavy SI používá pro měření úhlů, proto není 

možné jej používat pro stupňovitost piva. Proto byl zaveden termín „ extrakt v původní 

mladině“, tedy EPM (Chládek, 2007). 

Množství extraktu v mladině nám udává množství alkoholu ve vyrobeném pivě. 

Extrat v mladině se získává prací ve varně. Na 100 litrů 12 % piva musí být použito 

přibližně 17 – 20 kg sladu, 1,4 kg chmelových pelet a pro kvašení je potřeba 0,5 – 1,0 litru 

násadních kvasnic (Chládek, 2007).  
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 Použitý druh sladu určuje barvu vyrobeného piva. Pro výrobu světlého piva se 

používají světlé slady, pro polotmavá piva se část světlého sladu nahrazuje mnichovským, 

také bavorským, a pro tmavá piva se navíc používá karamelový a barvící slad 

(Chládek, 2007). 

3.8.3. Technologický postup výroby piva 

Šrotování 

U prvního kroku šrotování se musí ječný slad rozemlít. Tento proces probíhá 

v mlýnech, které mají dva a více válců, mezi kterými se slad drtí (Lehrl, 2014). 

Rmutování 

V tomto kroku se smíchá sladový šrot s vodou ve vystírací kádi nebo ve 

rmutovystírací pánvi. Tato směs se nazývá dílo nebo vystírka a po nějaké době se začne 

zahřívat neboli rmutovat. Škrobová zrna začínají díky zahřívání bobtnat a při teplotě 

přibližně 52 °C z nich vzniká škrobový maz. Škrobový maz se při teplotě 65 OC ztekucuje a 

po dosažení teploty 72 – 75 °C se zcukřuje. Tento postup lze provádět buď dekokčním 

nebo infuzním rmutováním. Typy se liší nejen technologickým postupem, ale i strojním 

vybavením varny.  

Infuzní rmutování je nejjednodušší způsob výroby sladiny a provádí se v jedné 

vyhřívané nádobě. U dekokčního rmutování jsou zapotřebí nádoby dvě, z toho je jedna 

vyhřívaná. Dekokční rmutování se provádí na jeden, dva nebo tři rmuty. Dvourmutový 

způsob se ve většině případů využívá v českých pivovarech. Země známé infuzním 

rmutováním jsou například Velká Británie, Německo a další země (Chládek, 2007). 

Scezování sladiny 

Po skončení rmutování se musí vzniklé dílo rozdělit na dvě fáze, kapalnou fázi, tzv. 

sladinu, a pevnou fázi, tzv. mláto. Mláto už je v téhle chvíli nepoužitelné pro další proces. 

V dnešní době existují dva způsoby scezování: scezování v kádi nebo pomocí filtru 

(Lehrl, 2014). 

Výroba mladiny 

Scezená sladina spolu s výstřelky se smíchá v mladinové pánvi, sacharometrem se 

změří celková stupňovitost a začne se vařit. Během varu se přidává chmelový granulát a 
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díky tomu se této operaci říká „chmelovar“. Lehrl (2014) uvádí, že dalšími přísadami je 

cukr, karamelizovaný slad a puchratka kadeřavá. Povařením sladiny s chmelem vzniká 

mladina. Vaření trvá přibližně 90 min a účelem vaření je převedení hořkých látek 

z chmele, odstranění nežádoucích těkavých látek z vařící se mladiny, inaktivace enzymů, 

sterilace mladiny, koagulace bílkovin a odpaření přebytečné vody tak, aby se dosáhla 

požadovaná stupňovitost vyrobené mladiny a proběhly další požadované pochody, mající 

vliv na vlastnosti vyráběné mladiny. Po skončení chmelovaru se odebere vzorek uvařené 

mladiny, změří se její stupňovitost a sleduje se „mladinový lom“, tj. zda se bílkoviny 

vysrážely a vytvořily „klky“, tj. shluky pevných vloček v jinak čiré mladině 

(Chládek, 2007). 

Chlazení mladiny a separace hrubých kalů 

Mladina po chmelovaru obsahuje vysrážené bílkovinné vločky a další částečky ze 

sladu a chmele, které se nazývají hrubé kaly. Tyto kaly se musí odstranit, jelikož by 

způsobovaly problémy při kvašení. Odstraňování kalů probíhá ve vířivé kádi. Do této kádě 

se načerpá mladina, káď se roztočí a díky odstředivé síly se začnou separovat těžší kaly, 

nazývající se „koláče“. Po zastavení pohybu se mladina odčerpá do chladiče.  

Vyčerpaná mladina má přibližně 95 °C a je potřeba mladinu zchladit na 6 °C, aby se 

mohla zakvasit várečnými kvasnicemi a provzdušnit, aby kvasnice měly kyslík. Pro 

ochlazení mladiny se používají jedno- a dvoustupňové chladiče mladiny (Chládek, 2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hlavní kvašení mladiny 

V téhle části výroby piva odvádějí práci kvasinky, kdy se za uvolňování tepla štěpí 

zkvasitelné cukry na etylalkohol a oxid uhličitý (Lehrl, 2014). Hlavní kvašení probíhá při 

teplotách od 10 °C do 12 °C (Chládek, 2007). 

Sudování a ležení piva 

Poté co skončí hlavní kvašení je pivo přečerpáno do ležáckých tanků. Pivo zde leží 

při teplotě 0 – 3 °C, aby dosáhlo chuťové zralosti a nasytilo se oxidem uhličitým pro 

získání správného řízu (Chládek, 2007). 
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Filtrace 

Pivo se filtruje pro získání průzračnosti nápoje a pasterizace. Pivu se díky těmto 

procesům prodlužuje doba životnosti (Chládek, 2007). 
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4. Minipivovary Beskyd 

 Minipivovary jsou členem Českomoravského svazu minipivovarů, který je 

samostatným společenstvím, sdružujícím nezávislé malé výrobce piva v České republice. 

Členství ve svazu je dobrovolné a může se jim stát fyzická i právnická osoba podnikající 

na území České republiky v oblasti výroby piva. Minipivovary. Členové svazu se rozlišují 

na domácí vařiče piva s domácí výrobou piva s ročním výstavem do 200 hl a minipivovary 

s roční kapacitou výstavu piva do 10 000 hl, které jsou nezávislými pivovary 

(Českomoravský svaz minipivovarů, 2012). 

4.1. Městský pivovar Štramberk 

Městský pivovar Štramberk se nachází na malebném náměstí horského městečka 

Štramberk. Město bylo založeno 4. prosince 1359 Jindřichem Lucemburským, jak už bylo 

zmíněno v předchozí kapitole (Štramberk, 2000 – 2015). 

Pivovar má v současné době na čepu čtyři druhy piva:  

 Trubač 11° – kvasnicové pivo s nádechem lehce karamelové barvy, 

 Valašský fojt 12° - tmavé, 

 Valašský vojvoda 12° - světlé, 

 Ušák 14° – pivo má příchuť štramberských uší  

Piva se vyrábí ze sladů plzeňského typu a melanoid a ze žateckého chmele (Ústní 

předání sládka pana Krpce). 

 

 

Obrázek 10 Logo piva Trubač (Tradiční Štramberské výrobky, 2013) 
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Obrázek 11 Obrázek mapy lokality města Štramberk ( mapy.cz) 

 

 

Obrázek 12 Minipivovar Štramberk - varna (autor: Denisa Martiníková, 2015) 
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4.2. Hukvaldský pivovar 

Obec Hukvaldy má původ v obci Sklenov a první zmínky pochází z roku 1294.  Je 

to čistě lašská obec, ležící na rozhraní valašsko-lašském. Obec je proslavená hudebním 

skladatelem Leošem Janáčkem a nachází se zde zřícenina hradu Hukvaldy. Oblast je díky 

tomu turisticky velmi atraktivní (Oficiální stránky obce Hukvaldy, 2015). 

Nyní pivovar vlastní pan Vít Lanča, který mi poskytl osobní prohlídku pivovaru 

s výkladem pro účely této práce. 

V pivovaru se vaří tyto piva: 

 Hukvaldská 12 – světlé a tmavé, 

 Hukvaldská 14- polotmavé 

 Na různá výročí se vaří speciály.  

Obě piva se vyrábí z ječného sladu a žateckého chmele (Ústní předání pana Lanči). 

        

 

Obrázek 13 Obrázek mapy lokality obce Hukvaldy (mapy.cz) 
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Obrázek 14 Logo Hukvaldského piva (pivovary.info ) 

 

 

Obrázek 15 Varna (autor: Denisa Martiníková, 

2014) 

 

Obrázek 16 Ležácký sklep (autor: Denisa 

Martiníková, 2014) 
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4.3. Beskydský pivovárek 

Beskydský pivovárek leží v podhorské obci Ostravice, kde se nachází i 

stejnojmenná horská řeka Ostravice. Obec Ostravice tvoří turistické centrum, které 

poskytuje celoroční využití. V zimním období si zde na své přijdou lyžaři a v letním 

období turisté. Je zde bohatý výběr turistických tras a lyžařských areálů (Oficiální stránky 

obce Ostravice). 

Beskydský pivovárek nabízí velké množství vlastních vařených piv. Z běžně vařených 

piv jsou to: 

 Beskydský ležák 12° – vyráběno ze sladu plzeňského typu a ze žateckých chmelů, 

 Beskydské hořké 14° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů amarillo, cascade, 

bravo a citra, 

 Zbuj 12° – vyráběno ze sladu vídeňského typu a z žateckých chmelů, 

 Beskydský ležák medový 12° – vyráběno ze sladu vídeňského typu, z žateckých 

chmelů a do piva se přidává beskydský med, 

 Borůvkový ležák 12° – vyráběno ze sladu vídeňského typu, z žateckých chmelů a 

do piva se přidává ovocná složka, 

 Višňový ležák 12° - vyráběno ze sladu vídeňského typu, z žateckých chmelů a do 

piva se přidává ovocná složka, 

 Čokoládový ležák 12° - vyráběno ze sladu vídeňského typu, z žateckých chmelů a 

do piva se přidává čokoládová složka. 

Ze speciálních piv to jsou: 

 Svatováclavský sváteční speciál 14° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů 

premiant, sorachi ace, cascade, 

 Sametová sedmnáctka 15° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů galena, bravo, 

 Mikulášský speciál 14° – vyráběno ze sladů pale ale, cara aroma, cara red a 

z chmelů millenium, bravo, cascade, 

 Vánoční speciál pod stromeček 15° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů 

columbus, bravo, cascade, 
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 Beskydský smrkáč 14° – vyráběno ze sladů pale ale a z nakuřovaného sladu a 

z chmelů premiant, ŽPČ, cascade, 

 Zázvorový ale 12° – vyráběno ze sladu vídeňského typu a z žateckého chmele, do 

piva se přidává zázvor, 

 Spring ipa 14° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů cascade, bravo a simcoe, 

 April red ale 12° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů premiant, bravo, cascade, 

 Black Magic ipa 14° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů amarillo, apollo a 

bravo, 

 Double elephant double ipa 19° – vyráběno ze sladů pale ale a z chmelů premiant, 

bravo a cascade 

 a další (Abel Tasman ipa, Lissa huera ipa, Summer day ale, James Cook ipa, 

Summer day strong ale, New Zeeland amber ipa, Victorie, Beskydian bandit, 

Oregon India pale ale) (Beskydský pivovárek). 

 

 

 

Obrázek 17 Logo Beskydského pivovárku (Beskydský pivovárek) 
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Obrázek 18 Obrázek mapy lokality obce Ostravice (mapy.cz) 

 

Obrázek 19 Varna Beskydského pivovárku (autor: Denisa Martiníková, 2015) 
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4.4. Valašský pivovar v Kozlovicích 

Obec Kozlovice leží v Moravskoslezském kraji, přibližně 15 km od města Frýdek – 

Místek a 7 km od města Frenštát pod Radhoštěm. První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1294 a leží na hranici Lašska a Valašska. Na Valašsku sídlil Valašský vojvoda a o 

Lašsku se traduje, že zde Leoš Janáček čerpal podklady pro své Lašské tance 

(wikipedia.cz). 

Informace o pivní nabídce Valašského pivovaru mi na základě osobní konzultace 

předal pan Krpec, sládek pivovaru. 

 Valašský vojvoda 12° – světlý ležák, který se vyrábí ze sladu plzeňského typu a 

z žateckých chmelů, 

 Kozlovický fojt 12° – tmavý ležák, který se vyrábí ze 4 druhů sladů a z žateckých 

chmelů. (Název vyšel z ankety mezi občany obce. Občané posílali své návrhy, jak 

by se mělo pivo jmenovat a pivovar pak z těchto návrhů vybral ten nejlepší) 

 

4 druhy sladů: 

1. Nakuřovaný- slad je dosušovaný v rašelinovém kouři, 

2. Speciální vídeňský slad- zde je jiný způsob dosušování, delší klíčení, 

3. Německý typ Bock- pivo je silné a nasládle, tento typ pochází z Mnichova 

4. Březňák-pivo tohoto typu se vaří na jaře a z více typů sladů. Díky tomu je 

pivo silnější a má delší trvanlivost. 

 Turista 10° – je to světlé výčepní pivo, které se vyrábí ze sladu plzeňského typu a z 

žateckých chmelů. 

Dále pivovar nabízí velký výběr ochucených piv, do kterých se přidává ovocný 

extrakt. 

 Ochucená piva: borůvkové, višňové, švestkové, vanilkové, kopřivové, chilli, 

pepřové, kávové, malinové a mandlové. 
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Obrázek 20 Obrázek mapy obce Kozlovice (mapy.cz) 

 

 

Obrázek 21 Logo piva Kozlovický fojt (svět piva) 
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Obrázek 22 Varna v Kozlovickém pivovaru (autor: Denisa Martiníková,2014) 

 

4.5. Hostinec a Pivovar U Koníčka 

Obec Vojkovice leží v Moravskoslezském kraji, 10 km od města Frýdek- Místek. 

První zmínky o obci Vojkovice pochází z roku 1500. Název Vojkovice pochází ze jména 

Vojtěch. Vojtěch byl neznámý muž, který ves založil (Obec Vojkovice). 

V obci Vojkovice se nachází Hostinec a Pivovar U Koníčka, který má v nabídce 

tyto piva: 

 Ryzák- světlý ležák 11° , 

 Vraník – tmavý ležák 12° , 

 Grošák – polotmavý speciál 14° , 

 Bělouš – pšeničný ležák 12° , 

 Ryzler 7°  - lehký pivní nápoj s příchutí malina, borůvka a pomeranč. 

Pivo se vyrábí z moravského sladu a žateckého chmele (Ústní předání pana 

Mojmíra Velkého). 
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Obrázek 23 Obrázek mapy obce Vojkovice (mapy.cz) 

 

 

Obrázek 24 Logo Vojkovického pivovaru (Hostinec a Pivovar U Koníčka) 
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Obrázek 25 Varna (autor: Denisa Martiníková, 2015) 
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5. Návrh turistické trasy po vybraných minipivovarech 

 Obsahem kapitoly je návrh turistické trasy po vybraných minipivovarech a okolních 

přírodně - kulturních zajímavostech v oblasti Beskyd a okolí. Navržená trasa je 

koncipovaná pro cykloturisty, je náročná časově i fyzicky, a proto je rozdělena do dvou 

dnů. Trasa zahrnuje pět minipivovarů, které jsou popsány v předešlých kapitolách, jsou zde 

nabídnuty přírodní a kulturní zajímavosti v okolí jednotlivých pivovarů a zajištěné 

ubytování.  

Doprava: 

 Jak už bylo zmíněno v úvodu, trasa je navržena primárně pro cykloturisty, ale je tu i 

možnost projet trasu autem. 

Ubytování: 

 Ubytování je zajištěno v Rekreačním středisku Skalka, které se nachází 3 km od 

Beskydského pivovárku. Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, dále se 

v objektu nachází restaurace a zahradní jezero. Cena na osobu za jednu noc je 300,- Kč bez 

snídaně (penziony.cz). Stravování je možné v restauracích uvedených minipivovarů. 

Časový harmonogram: 

První den 

6:45  sraz na autobusové zastávce Rektorát VŠB 

7:00  odjezd 

11:00  příjezd do obce Vojkovice (prohlídka pivovaru U Koníčka, pauza na oběd) 

13:00  odjezd  

16:00  příjezd do obce Ostravice (prohlídka Beskydského pivovárku, ubytování, 

volný program) 
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Obrázek 26 Obrázek mapy trasy prvního dne (mapy.cz) 

Druhý den  

7:00  odjezd z obce Ostravice 

9:00  příjezd do obce Kozlovice (prohlídka Valašského pivovaru v Kozlovicích) 

10:00  odjezd 

11:00  příjezd do obce Dolní Sklenov (prohlídka Hukvaldského pivovaru) 

11:30  odjezd 

13:00  příjezd do města Štramberk (prohlídka Štramberského pivovaru, pauza na 

oběd) 

15:30  odjezd  
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19:30  předpokládaný příjezd do Ostravy 

 

Obrázek 27 Obrázek mapy trasy druhého dne (mapy.cz) 
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Město Příjezd Odjezd Km Celkem Km 

První den         

Ostrava   7:00 0 0 

Vojkovice 11:00 13:00 42 42 

Ostravice 16:00   28 70 

Druhý den    
  

Ostravice   7:00 0 0 

Kozlovice 9:00 10:00 18 18 

Dolní 

Sklenov 
11:00 11:30 7 25 

Štramberk 13:00 15:30 12 37 

Ostrava 19:30   38 75 

Tabulka 1 Časový plán a počet ujetých kilometrů (autor: Denisa Martiníková, 2015) 

Přírodně - kulturní zajímavosti v okolí minipivovarů: 

Ostravice 

 Lysá hora (1323 m n. m.) - je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a 

Těšínska. Na vrcholu se nachází telekomunikační vysílač, meteorologická stanice a 

několik horských chat (Lysá hora, 2008). 

 Vodní nádrž Šance -  vodní nádrž byla vybudována v letech 1964 – 1969 a slouží 

jako zdroj pitné vody pro město Frýdek – Místek (www.beskydy.cz). 

 PP Kněhyňská jeskyně - Kněhyňská jeskyně je významný geomorfologický 

pseudokrasový prvek. Jeskyně je chráněná, protože zde přežívají zimu netopýři 

(www.beskydy.cz). 
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Kozlovice 

 Areál Fojtství v Kozlovicích a Obecná škola - v areálu se nachází dům, ve kterém 

žili vrchní správcové, živý skanzen Obecné školy a drobná expozice věnována 

historii obce Kozlovice (Relax v podhůří Beskyd). 

 Areál Na mlýně - mlýn patří ke čtyřem nejstarším v Kozlovicích (Relax v podhůří 

Beskyd). 

Hukvaldy 

 Zámek a park Hukvaldy - zámek byl postaven v roce 1855 a měl sloužit jako 

lovecký letohrádek. K zámku přiléhá také zámecký park, který je v anglickém styl 

(vylet-hukvaldy). 

 Zřícenina hradu Hukvaldy - hrad byl založen v 13. století a svou úlohu obrany 

plnil zejména za třicetileté války. V roce 1762 hrad vyhořel a už nebyl obnoven 

(www.beskydy.cz). 

 Památník Leoše Janáčka - expozice se sestává ze tří místností, které uchovávají 

původní interiér domu. Je zde původní vybavení (Nadace Leoše Janáčka). 

Štramberk 

 Hrad Štramberk - hrad pochází ze 13. století, ale po 30leté válce zbyla pouze 

jenom válcová věž, ze které je nyní rozhledna (hrady.cz). 

 Jeskyně Šipka - volně přístupná jeskyně, kde se nalezla čelist neandrtálského 

dítěte 

(kudyznudy.cz). 

 Panoptikum a muzeum loutek - výstava latexových figurín a více než 450 loutek 

z přelomu 19. a 20. století (Lašská brána Beskyd). 
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6. Závěr 

Díky oblibě piva v České republice vzniklo v poslední době mnoho lokálních 

pivovarů s malým objemem výroby, tzv. minipivovarů, které se vyznačují specifickou 

výrobou a chutí vlastního piva. Zásluhou tohoto rozmachu, vznikly v oblasti Beskyd a 

Podbeskydí minipivovary, které zde produkují specifické a zcela nové druhy piva. 

Originální výrobní technologie pivovarů zaručuje vynikající a výraznou chuť piva. I přesto, 

že jejich produkce je spíše lokálního rázu, jsou vyhledávané a oblíbené mezi obyvateli ze 

všech koutů České republiky. 

 Základnou práce jsou informace získané o jednotlivých minipivovarech. Použitá 

metodika pro zjišťování těchto informací byla osobní návštěva minipivovarů, konzultace 

s místními sládky a majiteli, ochutnávka piva a fotodokumentace prostor minipivovarů. 

První část práce se zabývá historií pivovarnictví ve světě a v České republice se 

zaměřením na oblast Beskyd. Historické poznatky získané ústní konzultací byly doplněny 

dostupnou literaturou. 

Další část je věnována technologii zpracování piva v minipivovarech, která se od 

běžné velkovýroby může výrazně lišit. Teoretická část práce zahrnuje obecný postup 

výroby, který je uveden v literatuře. Informace o způsobu přípravy piva v beskydských 

minipivovarech však byly zjištěny až díky osobní návštěvě lokalit. Během konzultací se 

sládky a majiteli byly zmíněny zejména nabízené druhy piva a podrobnosti o jejich výrobě. 

Během osobní návštěvy byla rovněž pořízena fotodokumentace prostor 

minipivovarů, která doplňuje popisnou část. 

V praktické části je navrhnut podrobný harmonogram dvoudenního výletu po trase 

Beskydských minipivovarů. Vzhledem ke vzájemné vzdálenosti minipivovarů je tato trasa 

vhodná zejména pro cykloturistiku, případně je možné lokality navštívit autem. Navržená 

cyklotrasa je fyzicky a časově náročná, proto je rozvržena do dvou dnů. Pro zpestření trasy 

byly nabídnuty přilehlé zajímavosti v podobě kulturně – přírodních památek. V případě 

navštívení těchto památek je však zapotřebí brát na vědomí, že harmonogram cyklotrasy se 

časově prodlouží.  

Do budoucna je možné tuto práci rozšířit o návrh turistické trasy pro pěší turistiku 

s rozložením do několika dní. Případně o hodnocení jednotlivých piv skupinou 

dotazovaných osob. 



Denisa Martiníková: Minipivovary Beskyd 

35 

2015 

 Cílem práce bylo seznámení s beskydskými minipivovary, jejich historickým 

vývojem, technologickým postupem vaření piva a specifickou nabídkou vařených piv. 

Vzhledem k turistické atraktivitě pivovarů a jejich vhodnému umístění v horské oblasti 

Beskyd byla navrhnuta cyklotrasa po těchto lokalitách. Jejím cílem je přispět k podpoře 

lokálních výrobců piva a nabídnout turistům přijíždějícím do Beskyd nové možnosti a 

lokality k návštěvě vedle klasických přírodně – kulturních památek. 
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