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Summary 

 This thesis focuses on the history and presence of brewing in the Czech republic. It 

describes the need of key substances and their use for in production. Defines the 

processing procedures of main ingredients and finally the beer production. It describes the 

act of brewing from basic substance to the final product. Deals with the development of 

brewing industry, mainly in Czech republic but also less globally. Modern technology and 

the production one of the most famous breweries in the Czech republic is contained in the 

penultimate chapter. 

 The last chapter is dedicated to the excursion to selected and specified historical 

museums and current important places for brewing. The excursion is primarily intended for 

students of the University of Ostrava. This chapter briefly describes each of the places that 

student could attend. There are two historical museums and one brewery. This excursion 

could be implemented in the lessons of Technical culture monuments. Which student 

encounter during their studies at VSB - Technical university of Ostrava. 

Keywords: brewing, history, beer production, excursion 

 

Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na historii a současnost pivovarnictví v České 

republice. Popisuje nezbytnost klíčových surovin a jejich využití ve výrobě. Definuje 

postupy zpracování potřebných surovin a konečně také výroby piva. Podrobně popisuje akt 

výroby piva od základní suroviny až po finální produkt. Zabývá se rozvojem pivovarnictví 

a to převážně v Česku, ale také v menší míře celosvětově. Moderní technologie a výroba 

jednoho z nejznámějších pivovarů v České republice je obsažena v předposlední kapitole.  

 

 Poslední kapitola je věnována odborné exkurzi po vybraných a blíže 

specifikovaných historických muzeích a také současných místech důležitých z hlediska 

pivovarnictví. Exkurze je především určena pro studenty Vysoké školy báňské v Ostravě. 

Tato kapitola stručně popisuje jednotlivá místa, které by studenti mohli navštívit. Jedná se 

o dvě historická muzea a jednu průmyslovou výrobnu piva. Tato exkurze by mohla být 

realizována v rámci výuky předmětu Technické kulturní památky, se kterým se studenti 

setkají v průběhu studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.  

Klíčová slova: pivovarnictví, historie, výroba piva, exkurze      
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1 ÚVOD 

 Výroba piva je stará jako historie civilizovaného lidstva. Jedná se o jeden z 

nejstarších lidmi vyrobený kvašený nápoj, stejně tak jako medovina a datlové víno.  

Samotná výroba piva je tak složitý proces, že se často zdá být překvapující, jak mohl být 

vůbec vymyšlen. Přesto se tak stalo již velmi dávno. Konzumace piva je tradicí lidstva již 

po mnoho tisíciletí. Prvopočátek objevení tohoto nápoje byl pravděpodobně náhodný, 

avšak původní recepty a postupy při výrobě tradičního piva se takřka nezměnily. 

 Každý den se v České republice prodají stovky litrů piva a tak tento tradiční nápoj 

patří neodmyslitelně do našich životů. V dnešní době existuje mnoho různých druhů piv, 

jako například pšeničná, kvasnicová, bylinná, nealkoholická či ovocná. Nespočet množství 

variací, ze kterých si vybere téměř každý. Uplatňují se různé postupy a suroviny, které se 

při výrobě dnešních piv používají. Já se však rozhodl pro výzkum tradičních metod vaření 

piva. 

 Předložená bakalářská práce je zaměřená na historický vývoj výroby piva a 

pivovarnictví v České republice. Taktéž důležitou součástí této práce je zrod odrůdy 

chmele, jež se používá i v dnešní době. Také bych neměl opomenout výrobu sladu a 

dalších klíčových surovin, bez kterého bychom tento lahodný nápoj nemohli konzumovat. 

V neposlední řadě jsem se zaměřil na současný pivovarnický průmysl a moderní postupy 

při výrobě piva. 

  

 Součástí mé bakalářské práce je také odborná exkurze po vybraných a blíže 

popsaných lokalitách, která by mohla sloužit jako exkurzní podklad pro studenty 

Geovědního a montánního turismu. Studenti navštíví zajímavá historická muzea, ale také 

nahlédnou do současné průmyslové výroby známé mezinárodní značky, přičemž si rozšíří 

znalosti od historie až po současnost. 

  

 Cílem mé práce je obeznámit studenty Geovědního a montánního turismu, tak i 

širší veřejnost se základními historickými fakty, které ovlivnily výrobu piva, tak jak ho 

známe dnes a také současnou průmyslovou produkcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Fejt: Historie pivovarnictví v České republice a turismus 

2016                                                                                                                                   9 

 

2 HISTORIE PĚSTOVÁNÍ CHMELE V PIVOVARNICKÝCH 

OBLASTECH 

 Chmel je jedna ze základních surovin k výrobě piva. Do piva se přidává během tzv. 

chmelovaru, kdy se vaří scezená sladina (vylouhovaný slad). Nejdůležitější složky chmelu 

jsou pryskyřice, třísloviny a silice. Chmelové pryskyřice dodávají pivu hořkost. Třísloviny 

při chmelovaru vysráží bílkoviny a tím pivo čistí, tento jev se nazývá „lom“. Chmelové 

silice jsou nejdůležitější skupinou látek odpovědných za aroma chmele. (Hasík, 2013).  

 Chmel je vytrvalá rostlina, která plodí cca 20-30 let. Pro pivovarnictví je důležité 

neoplodněné květenství, které obsahuje všechny důležité látky. Proto se využívají pouze 

samičí rostliny. Samčí se vyskytují v přírodě jako divoce rostoucí a je třeba je ničit, aby 

nedocházelo k opylení samičích rostlin a tím by docházelo k zhoršení jejich kvality.  

(Hasík, 2013) 

 Rozlišují se tři druhy chmele – zeleňák se zelenou révou, červeňák s červenou až 

červenofialovou révou a poločerveňák s révou zelenou a načervenalými řepíky listů. Dále 

se chmel ještě rozlišuje na odrůdy rané, polorané, pozdní a dále podle oblasti původu, např. 

Žatecký poloraný červeňák. Na našem území a přilehlých oblastech se převážně pěstuje 

výhradně červeňák (Hasík, 2013). Žatecký poloraný červeňák je speciální odrůda chmele, 

kterou jsme proslaveni po celém světě. Pěstuje se pouze v konkrétní oblasti Loun, 

Rakovníka, Chomutova, Kladna, Plzně a Rokycan. Jedná se o nejdražší chmel na trhu. 

Jeden kilogram podle sezóny stojí 150 – 250 korun českých (Hajn, 2015). 

Obr. č.  1 Chmel (gastrotrend.cz) 
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Chmel byl znám jako planě rostoucí rostlina již od středověku, za jeho pravlast se 

udává Mezopotámie, nížiny Kavkazu a jižní Sibiř (Chládek, 2007). První písemné zmínky 

o pěstování chmele se poprvé objevují v listině franského krále Pippina z roku 768, kde 

jsou vyjmenované první chmelnice na světě. Také je zde poprvé zřejmé, že se chmel 

pěstoval pro potřeby pivovarníků. V Babylonii se chmel pěstoval již v 6. století př. n. l. 

Chmel také znali Keltové, Germáni, Řekové a Římané. (Večerníček, 2015) 

       

 V polovině středověku mělo svoji chmelnici každé město i klášter, kde se vařilo 

pivo. Používání chmele pro výrobu piva dlouho zůstávalo zejména díky klášterním 

pivovarům doména naších zemí (Chládek, 2007). Teprve od 14. století se začal více 

rozvíjet obchod s chmelem i v jiných zemích. (Večerníček, 2015) 

2.1  Historie českého chmelařství 

 Pravděpodobně nejstarším dokladem o pěstování chmele na dnešním území našeho 

státu je nadační listina knížete Břetislava I., kterou byl kapitule sv. Václava ve Staré 

Boleslavi udělen desátek z chmele z dvorů v Žatci, Staré a Mladé Boleslavi (Basařová, 

2011). Chmel se nejprve pěstoval roztroušeně po celém území. Postupem času se pěstování 

soustředilo v Čechách do území mezi řekami Ohří, Labem, Berounkou a Vltavou, kde 

tento chmel vynikal jemnou vůní způsobenou jedinečnými klimatickými podmínkami. 

Postupně se jeho pěstování rozšířilo na Rakovnicku, Lounsku, Ústecku a Kladensku. 

Vytvářela se sdružení dozorců, cejchovníků a měřičů, kteří vydávali platné řády pro 

pěstitele chmele a zabezpečovali ochranu chmele. (Večerníček, 2015) 

 

Další chmelařskou oblastí bylo Jihlavsko, Olomoucko, Přerovsko a Lipník. 

V Brtnici ležící v okresu Jihlava byly ještě na přelomu tohoto století známy dvě tratě, U 

chmelnice pod rybníkem a Chmelnice vedle nivy panské. Další chmelnice v tomto století 

byly v obcích Klatovec, Horní Pole a Radkov. V Registrech Rudoleckého panství z roku 

1585 a 1616 se uvádí pivovar a sladovna v Černé, kde se pivo vařilo až dva krát týdně. 

(Večerníček, 2015) 

 Pěstování chmele na území dnešní České republiky má prastarou tradici. Od 12. 

století se již chmel z našeho území ve velké míře vyvážel. Jeho pěstování se rozšířilo 

hlavně ve 14. století za panování císaře Karla IV. a přes zákaz vývozu sazenic se české 

odrůdy chmele dostávaly především na území dnešního Německa, Polska, Švédska a 

dalších zemí, kde čeští pěstitelé předávali své zkušenosti. (Basařová, 2013) 

 Od 16. století začíná diferenciace pěstebních míst a zakládání chmelnic v půdně a 

klimaticky nejvhodnějších oblastech. Chmel pěstování na území dnešní České republiky, 

původně z oblasti Klatov a Rakovníka, ale potom už z dnešních hlavních pěstebních 

oblastí, na Moravě z Tršic, v Čechách z Ústecka a především ze Žatecka, byl velmi 

kvalitní. Žatecký chmel byl nejméně od 15. století považován za světový standard kvality 

svým jemným charakterem hořkosti a aroma, které dodává pivu. V Čechách a na Moravě 

se záhy začaly pěstovat výhradně polorané červeňáky. (Basařová, 2013) 
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Dlouholetou historii má i známkování chmele, které mělo za cíl chránit kvalitní 

odrůdu chmele před falšováním a znehodnocováním. Na území dnešní České republiky se 

např. Od 15. století zásilky chmele označovaly krajovými názvy a původ se potvrzoval 

vysvědčení s městskou pečetí. V roce 1750 až 1769 byla zakotvena právní ochrana proti 

falšování českých chmelů a nařízeno jejich známkování patenty vydanými císařovnou 

Marií Terezií. (Basařová, 2013) 

2.2  Žatecký poloraný červeňák 

 Nejrozšířenější odrůdou na českých chmelnicích je Žatecký poloraný červeňák. A 

pokud je řeč o Žateckém chmelu, musí také padnout jména dvou lidí, kteří se o jeho dnešní 

chuť zasloužili. (Večerníček, 2015) 

 

Otcem Žateckého poloraného červeňáku byl rolník Semš z Vrbice. Ten pozitivním 

výběrem jednotlivých keřů chmelových rév dává základ českému chmelařství. Na tyto 

základy navazuje Karel Osvald. (Večerníček, 2015) 

  Karel Osvald se narodil v roce 1899 v Domoušicích mezi městy Louny, Žatec a 

Rakovník. Byl zakladatelem českého chmelařského výzkumu. Studoval lounskou reálku. 

Po maturitě obdržel povolávací rozkaz na frontu a z vojny se vrátil v roce 1919. Studoval 

na Vysoké škole zemědělské v Praze se zaměřením na šlechtění rostlin. Pracoval u 

profesora Jelínka, kde působil jako asistent. Po vystudování nastoupil na pozici pracovníka 

výzkumu. (Večerníček, 2015) 

 V roce 1927 začal Osvald kombinovat klony různých odrůd chmele, které mu 

doporučili pěstitelé. Vypěstoval na sto třicet chmelových klonů. Tři z nich, pod čísly 31, 72 

a 114 patřící dodnes mezi významné odrůdy a zaujímají převážnou část chmelnic v České 

republice. Tyto odrůdy daly základ dnešnímu Žateckému poloranému červeňáku, který se 

rozšířil na většině českého území. Osvaldovy zásluhy o český chmel jsou pozoruhodné i 

proto, že jeho nejvýznamnější práce vznikaly nejprve v letech hospodářské krize a později 

za druhé světové války. Po té co úspěšně zaregistroval nové odrůdy, vedl dál chmelařský 

výzkum, publikoval v odborné literatuře a přednášel na vysoké škole. V dubnu roku 1948 

zemřel. Z mnoha jeho odkazů žije naše chmelařství dodnes. (Večerníček, 2015)
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Žatecký chmel získal v roce 2007 mezinárodní ocenění. Evropská unie zapsala 

Žatecký poloraný červeňák do rejstříku označení chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení. V rámci evropské unie se jedná o vůbec první označení 

týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo 

potravinářskému výrobku. (Žatecký chmel, 2007). 

  Žatecký chmelem jsou míněny pouze klony vypěstované v Žatecké chmelařské 

oblasti. Jako Žatecký chmel se mohou označovat pouze tyto klony odrůdy Žatecký 

poloraný červeňák: Lučan (registrace v roce 1941), Blato (1952), Osvaldův klon 31 (1952), 

Osvaldův klon 72 (1952), Osvaldův klon 114 (1952), Siřem (1969), Zlatan (1976), 

Podlešák (1989) a Blšanka (1993). (Patent centrum, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  2 Karel Osvald 1899 – 1948 (destnice.cz) 
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2.3  Použití chmele v pivovarnictví 

 Technologicky nejdůležitějšími složkami chmelových hlávek jsou hořké látky nebo 

také nazývány chmelové pryskyřice, které dávají pivu, díky zpracování ve varně hořkou 

chuť. Chmelové silice zajišťují charakteristické aroma a polyfenolové sloučeniny pozitivně 

ovlivňují plnost chuti piva. Polyfenoly mají kladný nebo záporný význam podle změn v 

průběhu zpracování a skladování v oxiredukčních reakcích, jež vedou u piva po stočení k 

oddálení či k urychlení tvorby nebiologických zákalů. (Basařová, 2011) 

 Naše území je pro pěstování chmele velmi příznivé z hlediska složení půd, klimatu, 

množství srážek, směru větru a sklizně. Chmel se pěstoval nejprve jako vinná réva na 

„tyčkovkách“. Teprve v 19. století se zakládaly chmelnice v podobě, jakou známe v 

současnosti. V 16. století začíná diferenciace pěstebních odrůd s větším zakládáním 

chmelnic. Do roku 1890 byla plocha chmelnic na území našeho státu kole 8 000 až 10 000 

hektarů. Následně se zvyšovala a největší výměra byla před I. Světovou válkou 

zaznamenána v roce 1907, kdy chmelnice zaujímaly rozlohu 17 280 hektarů. Koncem 

války se pěstování plochy chmelnic na našem území zmenšily asi na polovinu a jejich 

rozloha se začala opět zvětšovat od roku 1924, takže v roce 1929 dosáhla 17 264 hektarů. 

V minulých stoletích z důvodu neošetřování chmelnic byl výnos velmi nízký. Ještě na 

přelomu 19. a 20. století činily výnosy průměrně 0,4 t z hektaru, vyšší 0,9 t/ha a nejnižší 

0,1 t/ha. Před I. Světovou válkou se pohybovaly okolo 1 t/ha, ale během války v důsledku 

vyčerpání půd a nedostatku hnojiv poklesla nejen plocha chmelnic, ale i výnos na 0,5 t/ha. 

(Basařová, 2011) 

 V polovině 20. století se začalo postupně nahrazovat ruční česání chmele česáním 

strojním, které je v současnosti výlučným procesem.  V roce 2010 sklizňová plocha chmele 

v České republice byla 5 210 ha. Během roku 1960 došlo k podstatným změnám v 

požadavcích pivovarského průmyslu na vlastnosti zpracovávaného chmele. (Basařová, 

2011)   

 

 Hlávkový chmel se postupně z větší části začal nejen v zahraničí, ale i domácích 

pivovarech nahrazovat mletým nebo granulovaným chmelem či chmelovými extrakty, 

hlavní předností je lepší využití hořkých látek. Chmelové extrakty se získávají převodem 

pivovarsky cenných látek do rozpouštědel, jejich následným odpařením a zkoncentrování 

preparátů. Přednosti obou těchto typů chmelových přípravků je větší stabilita vlastností 

chmelových látek během skladování, menší požadavky na přepravní a skladovací prostory, 

snazší manipulace při dávkování v pivovaře a asi desetiprocentní zvýšení využití hořkých 

látek chmele. Z celkového obsahu hořkých látek chmele a při výrobě piva využije 

maximálně 30 % až 40 %. Proto i mírné zlepšení převodu hořkých látek do piva při 

aplikaci chmelových přípravků je ekonomicky výhodné.  (Basařová, 2011) 

  

 V roce 1960 bylo v Lounech vybudováno a uvedeno do provozu první pokusné 

zařízení na dvoustupňovou extrakci chmele v tehdejším Československu. V prvním stupni 

se organickým rozpouštědlem methylenchloridem z hlávkového chmele extrahovaly hořké 
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látky a silice a po odstranění rozpouštědla extrakce polyfenolů horkou vodou. Smísením 

organické fáze s vodní fází se získal extrakt, jehož chemické složení a poměry hlavních 

složek byly obdobné jako v čerstvém chmelu. Vyráběné extrakty měly vydatnost obvykle 

1:4, to znamená, 1 kilogram extraktu nahrazoval 4 kilogramy hlávkového chmele.  

(Basařová, 2011) 

  

 V roce 1962 převzala pokusnou výrobu chmelových extraktů od pivovarského 

oboru Aroma Praha, n. p., která realizovala v Nižboru v roce 1963 provozní zařízení 

Strojíren Pacov, n. p., s celkovou kapacitou 1,2 až 1,5 t extraktu za 24 hodin a v roce 1969 

systém Hildebrand dodány ze strojíren v Magdeburku s celkovou denní kapacitou 7 tun.  

(Basařová, 2011) 

 

 V roce 1973 byla v odborovém podniku postavena první linka na výrobu mletého a 

granulovaného chmele. Zde se vyráběly granule s označením 90, tzn. 90 kilogramů granulí 

ze 100 kilogramů hlávkového chmele. Jednalo se o nejmodernější zařízení na světě a do 

úplného provozu bylo uvedeno v roce 1994.  (Basařová, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  3 Sklizeň chmele v roce 2011 (Basařová, 2011) 
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3 VÝVOJ PIVOVARNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Přesné a historicky doložené záznamy o tom, kde pivo vzniklo, a kdy se poprvé 

vyskytlo, na území našeho státu neexistují. Velké množství odborníků se snažilo 

z dostupných historických záznamů dohledat možné varianty vzniku piva. Všichni se 

shodují v tom, že příprava piva nebyla vynalezena, ale že pivo je výsledkem souhry náhod. 

(Basařová, 2011) 

 

Dnešní úvahy o znalosti zkvašeného obilného nápoje podobajícího se pivu jdou až 

do období neolitu, tedy mladší doby kamenné. V nádobách z té doby, pocházejících 

z Babylonie a údajně i z Bavorska, byly nalezeny zbytky jakéhosi rmutu. Zkvašený nápoj 

mohl vzniknout vniknutím dešťové vody do nádoby se sebíranými zrny divoce rostoucího 

obilí, které zřejmě patřilo mezi pokrmy tehdejších lidí. Na nádobu se zapomnělo, a když 

byla později náhodně nalezena, byl v ní objeven zkvašený produkt s příjemnou omamnou 

chutí. Toto vysvětlení by opravňovalo výrok autora knihy o světovém pivovarství 

Michaela Jacksona, že pivo znali lidé dříve než chleba. (Basářová, 2011)  

 

Všechny odhady a zprávy o pivu z pradávných dob se shodují v tom, že pivo 

připravovaly ženy. Tato tradice se zachovala až do dob, z nichž existují historické doklady. 

Ženy připravovaly a čepovaly pivo až do konce středověku. S rozvojem techniky pivovarů 

a v okamžiku, kdy se pivo stalo plnohodnotným obchodním artiklem, se ujali této práce 

především muži. (Basářová, 2011)  

 

Za kolébku piva se zpravidla považuje Mezopotámie, kde se již v 10. až 7. tisíciletí 

př. n. l. pěstovalo obilí. Později zde Sumerové, Akkadové, Babyloňané a Asyřané pěstovali 

především ječmen, pšenici a znali pravděpodobně také obilné kvašené nápoje. Přibližně 

3000 až 2800 let před naším letopočtem vařili Sumerové obilný kvašený nápoj kaš a 

později podobný nápoj s názvem šikarum připravovali Babyloňané. Ti znali tři druhy piva: 

černé, červené a husté. Základem piva té doby byl chléb, který se rozlámal na malé 

kousky, zalil vodou a nechal zkvasit. Díky rozluštění chetitského písma orientalistou 

Bedřichem Hrozným, víme, že již tyto národy pěstovali obilí a vařili různé druhy piv na 

vysoké úrovni. (Basářová, 2011)  

 

Nejvýznamnější panovník starobabylonské doby král Chammurabi (1792-1750 př. 

n. l.) který sjednotil území mezi Eufratem a Tigridem, pozvedl zemědělství, funkci státu a 

sociální poměry. Byl znám především jako zákonodárce. Ve svých zákonech, které patří 

k nejstarším dochovaným právním památkám na světě, stanovil za lichvu, falšování piva a 

přechovávání zločinců v krčmách trest smrti. Chammurabiho zákony jsou tak prvním 

dokladem o tom, že i nejvyšší vládcové měli již v těchto dobách pivo nejen v oblibě, ale že 

také v mnohých případech využívali ekonomických přínosů z výroby  a prodeje piva 

k rozvoji vlastních statků a svých zemí. Přidělovali výsady a oprávnění k přípravě a prodeji 

piva. Pivo plnohodnotně zasahovalo do hospodářského, sociálního a politického života 

mnoha národů a států, včetně našeho. (Basářová, 2011)  
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Pivo, chléb, a česnek tvořily základ stravy ve starobylém Egyptě. Podle Egypťanů 

pivo vynalezli bohové. Zvláštní zásluhy byly přičítány nejvyššímu vládci, bohu slunce a 

stvořiteli bohů i lidí, nazývanému Ra. Později byla zásluha za vynalezení piva přisuzována 

bohu Osirisovi a dále bohyním Menket a Tenemit. I. a II. dynastie se zasloužila o rozvoj 

pěstováním různých obilovin, z nichž se mimo jiné vyráběly kvašené nápoje (3200 až 2800 

před naším letopočtem). Za III. dynastie a IV. dynastie převládala výroba piva z ječmene 

(2800 až 2250 před naším letopočtem). Nejrozšířenějším nápojem všech vrstev 

obyvatelstva bylo pivo v období XIX. a XX. dynastie (1319-1085 před naším letopočtem). 

Za vlády Ptolemajovců, která je nazývaná zlatým věkem egyptského pivovarství (332-30 

před naším letopočtem), se stal monopolním výrobcem piva stát a do jeho pokladny 

plynuly značné zisky z daně z piva. Ve starověké Palestině se pivo připravovalo 

z praženého obilí. Rovněž Řekové vařili pivo převážně z praženého obilí a kořenili je 

různými bylinami. (Basářová, 2011) 

 

O starých Římanech většina publikací zabývajících se historií pivovarství uvádí, že 

dávali přednost vínu a pivo neměli ve zvláštní oblibě. Přesto jeden z nejslavnějších Římanů 

starověku Gaius Julius Caesar nazval pivo váženým a mocný nápojem. (Basářová, 2011) 

 

Indoevropské kmeny, které v době stěhování národů ve 4. až 6. století před naším 

letopočtem osídlily evropský kontinent – ať již to byli Gálové, Belgové a Aquitové na 

dnešním území Francie, Belgie a Itálie, Helvétové ve Švýcarsku, Keltové v Anglii, Skotsku 

a Irsku nebo Bójové a Kotinci na území našeho státu – znaly různé způsoby přípravy piva. 

(Basářová, 2011) 

 

Tyto kmeny používaly ječmen, pšenici, oves, proso, ale i čočku (na území dnešní 

Francie) a ochucovaly svá piva různými bylinami, například šalvějí, pelyňkem, mátou 

peprnou, skořicí, anýzem, jalovcem, puškvorcem, pepřem, zázvorem, bobkovým listem, 

ale i jehličím smrků, kůrou z dubů, listím z olší, medem a semenem červené řepy. 

Především o Keltech se uvádí, že dávali do piva vyloženě zdraví škodlivé látky, jako jsou 

strychnin, opium a námel. Staří Germáni patřili snad vůbec k největším konzumentům 

piva, které konzumovali při všech příležitostech. Původ moku připisovali nejvyššímu bohu 

nordické mytologie Odinovi (v Německu nazývanému Wodan). Římský historik Tacitus 

(asi 55-120) ve své knize Germania popsal kmeny žijící na germánském území, jejich 

vlastnosti a zvyky. Uvedl mimo jiné, že se spokojovali nuznou, zvláštní, vínu podobnou 

omáčkou, kterou připravovali z ječmene nebo pšenice. Je zajímavé, že tento pivo milující 

národ ještě i v našem věku vyráběl piva nevalné pověsti, jak o tom svědčí popisy o 

německých pivech z doby 17. a 18. století ve spisech Chodounského, což tento autor 

připisuje nekvalifikované výrobě piva kýmkoli a kdekoli. K prapůvodní evropské historii 

pivovarství je třeba ještě připomenout oblast Finska. Známá národní hrdinská epopej 

Kalevala sestavená z karelských run (veršů) básníkem Lönnrotem ve dvou stech verších 

popisuje stvoření světa, ale čtyři sta veršů věnuje vzniku piva. Název epopeje se odvozuje 

od jména Kaleva, otce dvanácti bohatýrů, kteří podle pověsti byli zakladateli finského 

národa. (Basářová, 2011) 
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Kvašené nápoje z obilí, které jsou předchůdci dnešních typů piv, znaly nejen kmeny 

evropské a vyspělé populace Afriky, ale patřily od pradávna též do jídelníčků asijských 

národů a kmenů, které je připravovaly z ječmene (jako Číňané a Tibeťané), rýže, výhonků 

bambusu nebo prosa, ochucené kořením a možná i chmelem dříve, než tuto přísadu 

poznala Evropa, protože Asie je považována za pravlast chmele. Indiáni Severní a Jižní 

Ameriky vyráběli piva z kukuřice, třtinového cukru, v severních oblastech z určitých druhů 

aloe a zkvašováním sirupu z cukrového javoru. (Basářová, 2011) 

 

Slovanské kmeny, které sídlily především v Pobaltí, ve střední a jižní Evropě, znaly 

a v hojné míře připravovaly různé druhy piva z ječmene, ovsa a pšenice. Nejvíce používaly 

ječmen, který Slované znali od pradávna. Pšenice byla zřejmě surovinou pro lepší druhy 

piv a oves byl v dávných dobách surovinou pro výrobu piva ke zvláštním příležitostem. O 

tom, že Slované pěstovali oves, svědčí tzv. Traditiones Fuldenses, podle kterých Slované 

museli v 8. a 9. století platit benediktinskému klášteru ve Fuldě (založen v roce 744) daně z 

ovsa. V přípravě piva vynikali především Lotyši, kteří jako hlavní surovinu používali ječný 

slad a jejich pivo bylo již chmeleno. Obecně se Slovanům jako prvním připisuje spontánní 

ochucování piva chmelem, které se obecně rozšířilo v době stěhování národů. Jedna z 

nejstarších zpráv o pivu u Slovanů pochází z roku 448, kdy tímto nápojem uctili tehdejší 

slovanští obyvatelé uherské nížiny císařské posly z Byzance. (Basářová, 2011) 

 

Archeologické nálezy dokazují na území Čech a Moravy existenci původních 

praobyvatel doby kamenné, kteří byli podmaněni či vyhnáni na sever asi 1000 let před 

naším letopočtem vpádem indoevropských kmenů. Tito obyvatelé se zřejmě živili z 

hojných darů divoké přírody bez cílevědomého zpracování a zušlechťování těchto zdrojů. 

První přesnější údaje o obyvatelích na území našeho státu jsou ze 4. století př. n. l., kdy k 

nám z nynější Francie či Itálie pronikl galský kmen Bójů, podle kterých je v cizině mnohdy 

naše země i dnes nazývána Bohemia, Boheim, Bojohemum. Jeden z nejvýznamnějších 

římských historiků Titus Livius (59 př. n. - 1. 17 n. l.) v pověsti o galském králi 

Ambigatovi vypráví, že důvodem expanze Bójů bylo přelidnění galických národů. Byli 

stanoveni dva muži, kteří měli vybojovat nová sídliště. Podle národního obyčeje byla jim 

vůle bohů určena směrem letu posvátných ptáků. (Besářová, 2011) 

 

Přes řeku Rýn Hercynských do Hrcýnských lesů na území našeho státu přivedl Bóje 

asi roku 388 před naším letopočtem Sigoves. Významný český historik František Palacký 

(1798-1876) uvádí, že Bojové sice měli kruté náboženské obyčeje, ale nekočovali, 

pěstovali obilí, provozovali řemesla a kupectví. Je pravděpodobné, že si ze své původní 

země přinesli i znalost přípravy piva. Bojové postupně mizí z našeho území asi roku 48 př. 

n. l. po porážce od Dáků u řeky Raaby v dnešním Maďarsku. Zůstala nám po nich jen 

jména řek Jizery, Vltavy či Moravy a jména měst Brna, Berouna, Bzence a dalších. 

(Besářová, 2011) 

 

Kolem roku 12 př. n. l. vtrhli na území dnešních Čech a Moravy krutí a bojovní 

kočovníci německého kmene Markomanů. Po mnoha válkách s Římany a rozbrojích mezi 
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vlastními vůdci se ve 4. století vytrácí z historické mapy i jméno Markomanů. (Besářová, 

2011) 

 

Pivo připravovali a pili předslovanští obyvatelé našeho dnešního území i původní 

slovanské kmeny. Způsob přípravy zřejmě vycházel z tradic jednotlivých národů a 

etnických skupin, postupně se upravoval, zdokonaloval a rozšiřovala se i různorodost 

druhů vařených piv. (Besářová, 2011) 

 

První zmínka o výrově piva u nás se váže k Břevnovskému klášteru. Uvádí se, že 

v roce 993, kdy byl vysvěcen druhým českým biskupem Vojtěchem, vyráběli tamní 

benediktini pivo i víno. Ať již z obavy z nadměrného požívání alkoholických nápojů 

služebníky Páně, nebo ze strachu o ovečky patřící do diecéze, pravděpodobněji však 

vzhledem k nedostatku obilovin pro běžnou výživu, zakázal Vojtěch vaření piva pod 

trestem exkomunikace. Ačkoli tento citlivý, nenáročný a stále s mravy Čechů nespokojený 

biskup zahynul mučednickou smrtí v Prusku v roce 997, podařilo se jím údajně vydaný 

zákaz vaření piva zrušit až po dvou stoletích rozhodnutím papeže Innocence IV., které 

vyprosil pro své bohabojné a pivo milující poddané Čechy král Václav I. (1203-1253, 

panoval od roku 1230). Je pravděpodobné, že pivo se připravovalo i v řadě dalších zdejších 

klášterů, starších než Břevnovský, ale podrobnější zprávy se nedochovaly. Rozhodně je 

sporné, zda lze, jak to činí řada autorů, považovat pivovar založený v roce 1118 v 

Cerhenicích za nejstarší v Čechách a vlastně i v Evropě. Jednalo se zřejmě o panský 

pivovar, protože na onom místě stála tvrz a později šlechtický statek, avšak písemně z této 

doby není existence pivovaru v archivních materiálech doložena. (Besářová, 2011) 

 

Prvním historickým dokladem souvisícím přímo s výrobou piva je nadační listina 

Vratislava II. (kníže od roku 1061, první český král od roku 1085-1092) pro vyšehradskou 

kapitulu (založena 1070) z roku 1088. V této listině, která se zachovala ve třech přepisech 

z 12. století a ve čtvrtém exempláři z 13. století, se kromě mnoha darů, jako jsou 

nemovitosti a platy, kanovníkům vyšehradské kapituly přiděluje desátek chmele pro vaření 

piva. V této listině je také zmíněn pivovar na Trávníku, který se měl nacházet přímo pod 

Vyšehradem. (Besářová, 2011) 

 

Vaření piva v té době nebylo pochopitelně pouze výsadou kněží. Provozovali je i 

obyvatelé v pražském podhradí. Dokladem, který tuto skutečnost jasně dokumentuje, je 

listina českého knížete Soběslava I. (kníže od roku 1125-1140) z roku 1130, kterou syn 

krále Vratislava II. dále rozšířil majetek vyšehradské kapituly. Z jejího obsahu vyplývá, že 

od pivovarníků v podhradí má být vybírán desátek, původně desátý díl chmele, který 

pivovarníci odváděli nejdříve v naturáliích, později v penězích kanovníkům kapituly. 

Povinnost plateb církvi byla zrušena v Čechách až roku 1848. O velké oblibě piva u našich 

předků, která mnohdy vedla k nadměrnému holdování tomuto nápoji a k opilství, svědčí 

některé zákony vydané v roce 1039 knížetem Břetislavem I. Jsou v nich vymezeny tresty 

pro krčmáře, kteří přechovávají opilce, jako například rozbití veškerého hospodského 
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nádobí, oholení hlavy, pranýřování na veřejném místě, a stanoveno uvržení opilců do 

žaláře a pokutování. (Besářová, 2011) 

 

Mezi města s největší spotřebou piva v minulých stoletích patřily mimo jiné Žatec, 

Litoměřice, Nymburk a Louny. Výroba a pití piva nebyly tedy zdaleka jen specifikem 

Prahy. Historie zrodu piva a poznatky o jeho prvním výskytu na území dnešní České 

republiky však bez jakýchkoliv pochybností svědčí o tom, že tento nápoj se během věků 

stal společenským fenoménem, který si zaslouží naši pozornost. (Besářová, 2011) 

3.1  Vývoj daňových podmínek v Českém pivovarnictví 

 Pivo a slad byly již od středověku významným zdrojem příjmů. Od okamžiku, kdy 

se pivo a slad staly výhodným zbožím, plynuly z nich příjmy nejen pro výrobce a šenkýře, 

ale i pro města, královsky dvůr a šlechtu, protože na ně byly uvalovány různé poplatky. Ve 

středověku nebyly k dispozici dostatečné pomůcky pro hodnocení kvality, proto se i ke 

stanovení poplatků a daní používalo především kvantitativních kritérii. Pouze určité místní 

míry a jednoduché váhy byly používány již ve třetím až čtvrtém století před našim 

letopočtem. Například staří Egypťané používali váhy na vážení drahokamů. Jednoduché 

rovnoramenné váhy se objevuji i na různých archeologických místech na nástěnných 

malbách, znázorňujících například rozdělování duší mezi nebem a peklem jejich vážením. 

Poplatky původně nebyly trvalé, ale určovaly se v různých obdobích a v různých městech i 

na šlechtických panstvích podle místních podmínek a potřeb královského dvora či 

šlechticů. (Chládek, 2007) 

  

 V roce 1228 museli například pivovarníci platit královskému číšníkovi z každé 

prodané várky piva 12 denárů. V Praze se platil ze sudu (sud žitavský = 992 litrů) piva 

poplatek nazývaný ungelt, který sice v roce 1329 král Jun lucemburský zrušil, ale opět jej 

zavedl v roce 1339, nikoli už jako poplatek ze sudu piva, ale z každé várky piva. (Chládek, 

2007) 

  

 Již připomínaný živnostenský řád z roku 1353 z Brna nařizuje, kolik měřic ječmene 

musí být použito na výrobu sladu a jaké množství sladu se z této dávky ječmene musí 

vyrobit. Počínaje rokem 1481 uvalila šlechta na města tzv. povárné, povinnost platit z 

každého strychu obilí použitého na výrobu „bílého piva“ ročně jeden groš. Tento poplatek 

se také nazýval berně. Platila jej pouze města a měl umořovat dluh království. V roce 1491 

stanovily stavy ve výši 1 groše povárné, které již musela platit nejen města, ale i šlechtici, 

duchovní a ostatní výrobci piva. Tyto poplatky byly pak vybírány v letech 1497, 1513 a 

1515. V roce 1522 byla státní pokladna opět prázdná, a stavy proto zatížily výrobu piva 

dalším poplatkem, tzv. posudným. Každý sládek i šenkýř musel na základě této nové 

úpravy z každého čtyřvěderního sudu piva (vědro = 46,5 l) odvádět platbu ve výši jednoho 

groše českého. (Chládek, 2007) 

  



Jiří Fejt: Historie pivovarnictví v České republice a turismus 

2016                                                                                                                                   20 

 

 V roce 1534 za vlády Ferdinanda I. (I503-1564, českým králem od roku 1526) pak 

bylo zavedeno opět povárné z každého strychu ječmene nebo pšenice, resp. příslušných 

sladů zpracovaných ve varně. Toto rozhodnutí bylo označeno za první zjistitelný počátek 

všeobecné daně na pivo. V té době se však téměř všichni občané privilegovaných měst 

zabývali sladováním a vařením piva, proto bylo vybírání daně téměř nemožné. Obecně se 

přiznává, že veškeré záměry rakouských zákonů o zdaňování výroby piva vycházely z 

vývoje daní v Království českém. (Chládek, 2007) 

  

 Na Moravě stavové v roce 1567 stanovili poplatek 3 groše, téhož roku zvýšený na 4 

rose z každého vyrobeného sudu piva, v letech 1590 až 1617 ve výši 5 grošů s určením pro 

vydržování dvora a umořování státních dluhů. Dále pak bylo stanoveno posudné 2 groše za 

sud pšeničného a 1 groš za sud ječného piva jako příspěvek na věno královských dcer. 

Roku 1620 požádal královský dvůr moravský sněm o odsouhlasení tzv. císařského 

posudného z každého čtyřvěderního sudu (vědro 46,5 l, ale v 17. století i 62 l) při prodeji 

piva v ceně 5 grošů, a navíc 6000 moravských zlatých na dobu tří let na výchovu dvorské 

šlechty. 

 Ve Slezsku povolil sněm stavů králi Vladislavu II. Jagellonskému v roce 1491 

uplatňovat poplatek ze sladu, který platil výrobce této suroviny, a z piva jakousi pivní daň, 

kterou platil prodejce. Daň ze sladu byla zrušeno v roce 1546 a poplatky nadále zatěžovaly 

pouze prodejce piva. (Chládek, 2007) 

 

 V královských městech, kde byl povolen šrotýřský úřad, platili mleči sladu, tzv. 

sladomelové, do městské pokladny poplatek, ze kterého měli konšelé povinnost udržovat 

věže a hradby. Za Ferdinanda I. byly uvaleny poplatky na pivo k výčepu, a to 7 bílých 

nebo 14 trojníků ze čtvrtky bílého a 5 a 1/2 bílého nebo 14 malých trojníků z ječného piva. 

Před každou várkou si musel sládek od výběrčího posudného vyzvednout tzv. cejch na 

zeměpanskou daň. Kdo tak neučinil, mohl přijít nejen živnost, ale i měšťanství. Každá 

várka musela být zapsána, a kde neuměli psát, vedli evidenci pomocí zářezů na dřevěné 

laťce (tzv. roubiči). Množství uvařeného piva kontrolovali úředníci, kteří byli ve městech 

jmenováni konšely a na vesnicích šlechtou. (Besařová 2010) 

 

 Do roku 1546 byly poplatky z výroby a čepování piva mimořádné, měnily se 

každým rokem, rušily se či zaváděly podle usnesení sněmu stavů. Od uvedeného roku se 

již povolovaly průběžně, takže rok 1546 lze považovat za zahájení pravidelného vybírání 

poplatků, ze kterých se odvíjely pozdější daňové soustavy. Vybírání a kontrola poplatků se 

postupně upřesňovaly a zpřísňovaly. V roce 1547 zavedl Ferdinand I. řádnou daň z nápojů 

bez svolení stavů a proti jejich vůli. Trvalým poplatkem se stal tzv. akcíz z piva v 

Království českém uvařeného nebo tam dovezeného. (Besařová 2010) 

 

 V letech 1552-1583 se platilo dva až pět grošů z každé čtvrtky (štrýchovaná = 5,85 

l, vrchovatá 6,72 l, rakouská - Achtelmetzen 7,6858 l) ale již bez rozdílu, zda jde o pivo z 

ječného či pšeničného sladu. Od roku 1583 činila dávka 6 grošů. Stejná zůstala i po 

měnové reformě v roce 1615, pouze se přepočítala na 15 krejcarů nové měny. Současně 
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byly zavedeny přísné předpisy pro stanovení obsahu a míry sudů. O tom, že únik daní od 

nepoctivých výrobců byl problémem odnepaměti, svědčí skutečnost, že v roce 1548 byl 

celkový příjem království z poplatků za výrobu piva 17 823 kop českých krejcarů, v roce 

1558 stoupl na 31787 kop, ale v roce 1560, ačkoliv se poplatky zdvojnásobily, bylo 

vybráno pouze 34 870 kop českých krejcarů. Do roku 1567 se vybíraly poplatky převážně 

za pivo k výčepu. Od tohoto roku, za panování císaře Maxmiliana II. (I527-1576, českým 

králem od roku 1564), byla země rozdělena na berní okresy v nich určení výběrčí vybírali 

daň podle množství vyrobeného piva. Sládek obdržel od úředníka poukaz (později 

nazývaný boleta) a teprve na základě tohoto povolení směl zahájit várku. (Besařová 2010) 

3.2  Vývoj přípravy pivovarského sladu 

 V dávnověku se připravovalo pivo ze sladů z různých obilovin. Ječmen setý 

(Hordeum sativum, L., lipnicovité, Poaceae), který je dnes základní surovinou pro výrobu 

sladu v tradičních pivovarských zemích, je jednou z nejstarších kulturních plodin. Lze 

předpokládat, že již mnoho let před naším letopočtem byl pro výrobu sladu používán. Po 

pravěkém období přípravy sladu z ječmenů šestiřadých (Hordeum hexastichum) a 

čtyřřadých (Hordeum tetrastychum) nastoupila ve středověku éra šestiřadých a dvouřadých 

ječmenů (Hordeum distichum) a v novověku se hlavně v Evropě (včetně území Čech, 

Moravy a Slezska) uplatnily pro výrobu pivovarského sladu ječmeny dvouřadé (Hordeum 

distichum var. nutans), které vystřídaly ječmeny vzpřímené (Hordeum distichum var. 

erectum) a zřídka pěstované ječmeny paví (Hordeum distichum breve Alef., dříve 

zeocriton). Rozvoj pěstování sladovnického ječmene na území dnešní České republiky i v 

řadě evropských a zámořských zemí je spojen s pěstováním této obiloviny ve značné míře 

již od 11. století na moravské Hané. (Besařová 2010) 

  

 V Evropě i na území české republiky převládala do konce 18. století výroba sladů 

z pšenice seté (Triticum aestivum L., lipnicovité, Poaceae). Z nich se vyráběla svrchně 

kvašená piva, zvaná bílá. Piva z ječného sladu se připravovala v menší míře, patřila však 

ke kvalitním výrobkům této doby jako piva zvaná marcovní, neboli březňáky, neboť se 

vařila pouze v optimální době, v zimních měsících. Pro speciální piva se používal i oves 

setý (Avena sativa, L., lipnicovité, Poaceae), což u nás vymizelo v 17. století. Díky 

reformátorovi českého pivovarství Františku Ondřeji Poupěti (1753-1805), který razil 

zásadu „pšenice na koláče, oves koňům a ječmen na pivo“, se od 18. století v Českém 

království připravoval slad hlavně z ječmene, snižovala se výroba pšeničných sladů a 

současně i výroba svrchně kvašených piv a rostla výroba spodně kvašených ležáků. 

(Besařová 2010) 

 

 Původně si slad pro svoji potřebu vyráběl každý pivovar, prodával se nebo vyvážel 

surový ječmen. V polovině 19. století s nástupem průmyslové výroby v tzv. strojních 

pivovarech i výroba sladu velký modernizační pokrok. Byly zakládány samostatné 

obchodní sladovny, které prodávaly slad nejen domácím pivovarům, ale vyvážely ho do 
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celého světa. V rámci oboru vzniklo další průmyslové odvětví  - výroba sladu. (Besařová 

2010) 

3.3 Využití vody při přípravě piva 

 V době domácí výroby až do éry řemeslné výroby se pro přípravu piva používala 

voda bez zásadních úprav ze zdrojů, které byly v blízkosti. K docílení čistoty zařízení a 

výrobku se voda pro přípravu piva i vymývání nádob (vesměs dřevěných) opakovaně 

převařovala. V té době sice nebyla známa existence mikroorganismů, ale v praxi si naši 

dávní předkové ověřili, že příprava piva musí být prováděna v čistém prostředí, jinak se 

pivo zkazí. V době řemeslné výroby byly stále hlavním zdrojem vody studny nebo vodní 

plochy a toky v blízkosti právovárečných a nákladnických domů. V pozdější době se 

společně se zakládáním městských pivovarů stavěly jednoduché vodovody s dřevěným 

potrubím. Úpravy varní vody se začaly uplatňovat s rozvojem průmyslové výroby od 

poloviny 19. století a dále se rozšiřovaly ve 20. století v souvislosti s poznáním účinku solí 

ve varní vodě a také se zhoršováním kvality především povrchových vod. První úpravy se 

týkaly odželezňování vod a snížení tzv. tvrdosti. Následovaly chemické úpravy biologické 

čistoty vod. V současnosti je k dispozici řada moderních postupů úpravy varních vod s 

možností zajištění standardního zastoupení nejvýznamnějších iontů v technologii. Rovněž 

zpracování odpadních pivovarských vod se postupně rozvíjelo se zvyšováním kapacit 

pivovarů a se zpřísňujícími se požadavky na vlastnosti vod vypouštěných zpět do 

přírodních toků. (Basařová 2010) 

3.4 Příprava pivovarské mladiny 

       V dávných dobách, kdy se vařilo pivo v každé domácnosti, se připravoval slad 

převážně pšeničný a namačkával se tlučením ve hmoždířích. V době řemeslné výroby až 

do přelomu 18. a 19. století se slad vozil do mlýnů na mouku, kde se mlel na mlýnských 

kamenech. Již v této době sládkové z praxe poznali, že je třeba zachovat obalové části 

zrna, tj. pluchy, nenarušené, aby se dobře oddělovala sladina od zbytků sladu, tj. mláta. 

Proto se slad před odvozem do mlýna vlhčil a tím se zajistila elastičnost pluch. Protože se 

pivovarníci báli, aby se navlhčený slad nezapařil, dožadovali se ve mlýně přednosti v mletí 

před sedláky, kteří čekali na semletí svého obilí na mouku. (Basařová 2010) 

 

 První mačkadla na slad byla v pivovarech instalována přibližně od poloviny 18. 

století. Zajištění mletí sladu přímo v pivovaře v českém pivovarství inicioval známý český 

sládek František Ondřej Poupě (1753-1805), protože to považoval za ekonomické a 

technologicky výhodné. Následně prodělala konstrukce šrotovníků velký vývoj od 

dvouválcových až po dnes nejvíce rozšířené čtyřválcové a především šestiválcové mlecí 

stolice pro mletí suchého a zvlhčeného sladu. Další variantou jsou kladívkové mlýny pro 

jemný šrot a zařízení pro mletí sladu za mokra. (Basařová 2010) 
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 Až do 19. století se používala pro přípravu mladiny pouze jedna kovová nádoba, na 

rmutování i na chmelovar, obvykle železná nebo měděná, ostatní nádoby byly dřevěné. S 

přechodem na průmyslovou výrobu piva v polovině 19. století a s rozvojem strojírenství, 

které se např. na území dnešní České republiky orientovalo na zařízení pro pivovarství, se 

používaly jednoduché varní soupravy se dvěma kovovými nádobami. Jedna nádoba na 

horním peronu sloužila pro vystírání a scezování, v druhé vyhřívané nádobě na úrovni 

podlahy probíhalo rmutování a chmelovar. (Basařová 2010) 

 

 V polovině 20. století se v pivovarech instalovaly varny se čtyřmi nádobami, z 

nichž na horním peronu byly nádoby na vystírání a scezování a v úrovni podlahy vyhřívané 

nádoby na rmutování a chmelovar. Toto uspořádání umožňovalo uvařit denně čtyři várky. 

Pro zvýšení kapacity varny se doplňovala varní souprava o sběrač sladiny. Další zvýšení 

kapacity varen znamenaly soupravy s pěti až osmi nádobami, např. ze šesti nádob byla 

jedna vystírací, jedna rmutovací, dvě scezovací a dvě na chmelovar. Na této varně se zvýšil 

počet várek za 24 hodin v průměru na osm. (Basařová 2010) 

 

 V 50. letech 20. století se v některých pivovarech postavily varny, které 

uspořádáním do bloků šetřily místo a částečně energii na vyhřívání, ale hůře se prováděly 

jejich opravy. Byly to např. blokové varny s varními nádobami v jednom bloku a spádové 

varny s dvěma nádobami v jednom sloupci. Dalším typem byla tzv. hydrovarna, ve které 

probíhalo vystírání společně s mokrým šrotováním sladu, rmutovací a mladinová pánev 

měla hranatý tvar, scezovací nádoba byla válcová. Pro infuzní postup byla jedna nádoba 

pro rmutování a chmelovar. Tyto varny převážně z pivovarů vymizely. V padesátých 

letech 20. století rovněž probíhaly intenzivní výzkumy kontinuálních varen vesměs v 

poloprovozních podmínkách. Skončily okolo sedmdesátých let neúspěchem, hlavně proto, 

že vývoj strojního zařízení neměl potřebnou gradaci a technologické výsledky nebyly 

přesvědčivé. (Basařová 2010) 

 

 V současnosti dospěl vývoj zařízení varen k velkokapacitním konstrukcím s plně 

automatizovaným provozem, s možností programovat a řídit proces výpočetní technikou. 

Převládají varny z korozivzdorné oceli, ale pivovary s dlouhou tradicí výroby a 

specifickým charakterem piva zachovávají i v nově rekonstruovaných varnách tradiční 

měděné varní pánve nebo varny s kombinací obou materiálů. Rozšířily se i varny s malou 

kapacitou v restauračních pivovarech. (Basařová 2010) 

 

 Vyvíjel a zdokonaloval se také způsob vyhřívání varních nádob. Původně přímý 

otop spalinami z uhlí byl nahrazen vyhříváním topnými oleji nebo plynem, což se uchovalo 

i na modernizované varně z roku 2004 ve světoznámém Plzeňském Prazdroji, a. s. 

Postupně však v pivovarech převažovalo nepřímé vyhřívání s nízkotlakou a vysokotlakou 

párou, s podpůrnými vnitřními vařáky až po speciální vařáky vnější. Od konce 20. století 

směřoval vývoj varního zařízení a technologických procesů nejen k úspoře energií, ale 

především k zajištění snížené tvorby či odstraňování sloučenin, které nepříznivě ovlivňují 

senzorické vlastnosti piva. (Basařová 2010) 
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 Mláto se od sladiny v dávnověku oddělovalo cezením přes slaměný věchet, v 18. 

století bylo zajišťováno jednoduchým dřevěným zařízením s kovovou perforovanou 

vložkou (nazývalo se kněz a poupě), na přelomu 18. a 19. století se začaly ve varnách 

uplatňovat jednoduché scezovací kádě a filtry. Po druhé světové válce se proces scezování 

začal výrazně automatizovat, až po dnešní výpočetní technikou dokonale řízený provoz 

separace mláta na moderních scezovacích kádích a filtrech. (Basařová 2010) 

 

 Velké změny od dob řemeslné výroby zaznamenalo vaření sladiny s chmelem, 

zvané chmelovar. Původní způsob chmelení upraženou, téměř černou hmotou z 

hlávkového chmele a sladiny byl postupně nahrazen (v Českém království podle návrhu F. 

O. Poupěte) chmelem svařeným za mírných podmínek se sladinou, což přispělo k snížení 

barvy světlých piv. Pokusy s výrobou chmelového extraktu prováděné např. na Pražské 

technice již na konci 19. století se realizovaly až v padesátých letech 20. století. Dnes již 

málo pivovarů používá hlávkový chmel a převažuje chmelení granulemi či různými druhy 

chmelových extraktů. (Basařová 2010) 

 

 Chlazení mladiny na zákvasnou teplotu a oddělování kalů se primitivním způsobem 

provádělo tak, že se horká mladina nalila do dřevěných mělkých nádob a ochlazený roztok 

nad usazeným kalem se slil. To bylo v 19. století nahrazeno dvoustupňovým postupem na 

otevřených zařízeních, kde se v první fázi mladina ochladila na mělkých železných vanách 

zvaných stoky na teplotu okolo 60 °C a spodní vrstva s kaly - kalová mladina - se 

zfiltrovala na kalolisu. Mladina se pak dochladila na otevřených sprchových, později 

uzavřených proti proudných chladičích. Následoval vývoj dalších zařízení s použitím 

odstředivek a dochlazovačů. V současnosti převládá v první fázi oddělení kalů 

tangenciálním nátokem mladiny do vířivé kádě s minimálním poklesem teploty a 

dochlazení na výkonném deskovém výměníku tepla. (Basařová 2010) 

3.5 Pivovarské kvasinky 

       Kvasinky jako živé organismy pozoroval už Antonie van Leeuwenhoek (1632-

1723). Další vývoj v poznání podstaty kvašení je spojen se jmény Georg Ernest Stahl (660-

1734), Cag niard de la Tour (1777-1859) a Antoine Lavoisier (743-1794). Gay-Lussac 

(1778-1850) sestavil základní bilanci alkoholového kvašení založenou na vzniku dvou 

molekul oxidu uhličitého a dvou molekul ethanolu z jedné molekuly sacharidu. Objevil 

také, že potraviny se po zahřátí bez přístupu vzduchu nekazí, ale neznal princip inaktivace 

mikroorganismů. (Basařová 2010) 

 

 Teprve Louis Pasteur (1822-1895) definitivně rozhodl spor o podstatu kvašení 

jakožto činnosti živých mikroorganismů. Prokázal, že potraviny se po zahřátí nekazí ani za 

přítomnosti vzduchu, zabrání-li se dalšímu vstupu mikroorganismu. Věnoval se výrobě 

piva a své poznatky shrnul ve slavné Studii o pivu (Etudes sur la biere) z roku 1876. Z té 

doby také pochází požadavek co nejvyšší čistoty provozního pivovarského zařízeni, ze 

kterého později vzešly zásady sanitačních prací. Později Buchner (1860-1917) objevil, že 

cukr se může přeměnit na alkohol a oxid uhličitý i působením bezbuněčného kvasničného 
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extraktu bez živých kvasinek, a zdůraznil tak biochemickou podstatu kvasného procesu. 

(Basařová 2010) 

  

 V historii se postupně oddělily a do dnešní doby se používají dvě základní 

technologie výroby piva. Použití kyselého praní kvasnic, kterou anglické pivovary 

převzaly již od Pasteura, zvýšilo biologickou stabilitu piva a vedlo ke kvašení při vyšších 

teplotách. Tyto kvasinky vytvářely na povrchu média kvasnou deku, a proto se vzniklá 

piva označovala jako svrchně kvašená. České a německé pivovary zajišťovaly biologickou 

stabilitu studeně vedeným kvašením a vyšší dávkou chmele. Kvasnice sedimentovaly na 

dno kvasných nádob, sbíraly se po stažení piva a označovaly se jako kvasnice spodního 

kvašení. Samotný název kvasinky nebo kvasnice souvisí v různých jazycích se slovesy 

zdvíhat, vynášet, kvasit, popř. souvisí s názvy pro pěnu. (Večerníček, 2015) 

 

 Původní název rodu pivovarských kvasinek pochází z roku 1837 od Schwanna 

(Zuckerpils – cukerná houba). Tyto kvasinky v roce 1838 označil berlínský botanik J.F. 

Meyen názvem Saccharomyces cerevisiae, což je vlastně latinský ekvivalent původního 

označení, spojený s druhovým názvem souvisejícím s latinským názvem pro pivo. 

Specifikaci rodu upřesnil roku 1870 Rees. (Večerníček, 2015) 

 

 Ze spodně kvasících kvasnic z pivovaru Spatenbrau používaných v kodaňském 

pivovaru Carlsberg izoloval Emil Christian Hansen dva kmeny spodně kvasících kvasinek. 

Kmen č. 1 získal název Saccharomyces carlsbergensis, zatímco kmen č. 2, používaný dále 

v mnichovských pivovarech, nazval Saccharomyces monacensis. Oba názvy později 

splynuly pod jediné označení, Saccharomyces carlsbergensis. Z anglických piv Hansen v 

roce 1883 izoloval a popsal druh svrchních pivovarských kvasinek Saccharomyces 

cerevisiae. (Večerníček, 2015) 

 

 Od dob Hansena se k výrobě piva používaly čisté kmeny pivovarských kvasinek. 

První propagační stanice zahájila provoz v Carlsbergu 12. listopadu 1883. Hansen také v 

roce 1895 vydal taxonomickou studii kvasinek. I dnes se však lze setkat s pivy vyráběnými 

záměrně směsí kvasinek a bakterií jako typickou mikroflórou místních pivovarů. Podobné 

rozdílné vlastnosti měla také piva po tisíciletí před zavedením čistých kmenů kvasinek do 

průmyslové praxe. (Večerníček, 2015) 

 

 Do roku 1952 se tedy pro spodní pivovarské kvasinky používal název 

Saccharomyces carls- bergensis, pro svrchní kvasinky Saccharomyces cerevisiae a ostatní 

rody se v pivovarství považovaly za cizí nebo za divoké kvasinky. Podle taxonomické 

studie Lodderové a Kreger van Rijové z roku 1952 se za cizí kvasinky např. považovaly S. 

uvarum a S. logos, které se pak v roce 1970 spolu se S. carlsbergensis zařadily pod 

společný druh S. uvarum. V roce 1984 splynul i tento druh pod společný název S. 

cerevisiae, kam se do té doby zařazovaly svrchní pivovarské kvasinky. (Večerníček, 2015) 
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3.6 Mikrobiologie v pivovarské výrobě 

 Historie pivovarské mikrobiologie je úzce spjata s rozeznáním kvasinek jako 

původce kvašení. Leuewenhoek (1632-1723) pozoroval svým primitivním mikroskopem 

nejen kvasinky, ale i další druhy mikroorganismů, i když ještě neznal jejich pravý význam 

v přírodě i v lidské činnosti. Za zakladatele pivovarské a vinařské mikrobiologie lze 

považovat L. Pasteura (1822-1895), který v sedlinách kvasnic nalezl kontaminující 

bakterie a popsal postup jejich eliminace kyselým praním kvasnic. V pivu se přesto mohly 

pomnožovat cizí kvasinky, které byly v kyselé lázni mnohem odolnější. (Večerníček, 

2015) 

 

 V té době v pivovarech často pivo zkyslo a bakterie se považovaly za původce 

nemocí piva. Technická mikrobiologie se rozvíjela souběžně s lékařskou mikrobiologií, do 

níž Robert Koch (1843-1910) v roce 1883 zavedl tuhé půdy. K rozvoji pivovarské 

mikrobiologie dále přispěl Christian Hansen (1842-1909), který v pivovarství začal 

používat čisté kvasničné kultury. Lindner (1861-1945) použil zřeďovací metodu ve visuté 

kapce pro přípravu čistých kultur a od té doby se také začínají používat přirozené 

pivovarské substráty pro přípravu živných půd v pivovarské mikrobiologii. (Večerníček, 

2015) 

 

 Spolu se stále se zdokonalujícím světelným mikroskopem se techniky pěstování a 

průkazu mikroorganismů staly účinným nástrojem kontroly výroby piva. Ve zkažených 

pivech se často nacházely koky a jejich tetrády, které Hansen nesprávně považoval za 

sarciny, ale Balcke je v roce 1884 správně zařadil k druhu Pediococcus cerevisiae. 

(Večerníček, 2015) 

 

 V tomto počátečním období pivovarské mikrobiologie se podařilo určit význam 

hlavních skupin kontaminujících mikroorganismů v pivovarství, a to cizích kvasinek, 

mléčných a mladinových bakterií. Rozvoj pokračoval v šedesátých letech minulého století, 

kdy do pivovarské mikrobiologie pronikly biochemické a molekulárně genetické metody, 

např. stanovení obsahu jednotlivých bází DNA, imunochemické metody a později genové 

metody založené na specifičnosti genetického kódu. Kontaminující mikroorganismy se 

zařazovaly podle tehdy známých systémů, i když podle technologických vlastností se 

mohly jednotlivé mikroorganismy lišit. (Večerníček, 2015) 

 

 Během vývoje pivovarské mikrobiologie se používaly nové živné a diagnostické 

půdy, často založené na přirozených pivovarských substrátech, nebo se přejímaly již 

známé půdy vyvinuté v lékařství nebo v různých odvětvích potravinářské výroby 

(Večerníček, 2015) 

  

 Koncem minulého století nastal opět částečný útlum klasické pivovarské 

mikrobiologie, přičemž například výrazně poklesl počet nově navržených živných půd. 

Nově se naopak vyvíjejí genové metody (PCR), metody založené na stanovení klíčových 
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komponent buňky, stanovení sloučenin typických pro jednotlivé druhy mikroorganismů a 

podobně. (Večerníček, 2015) 

3.7 Historický vývoj filtrace piva 

 Do poloviny 19. století se většinou vystavovalo pivo nefiltrované, což později, v 

době zvýšeného mezinárodního obchodu, omezovalo jeho transport na větší vzdálenosti. 

Občas se používaly bukové hobliny nebo rybí vyzina na částečné vyčiření piva. Rozvoj 

filtrace piva nastal ve druhé polovině 19. století, kdy se zvýšila poptávka po čirém pivu. 

Používaly se jednoduché plachetky, až v roce 1892 firma Enzinger přišla na trh s filtrem na 

filtrační hmotu (Kutter 1959, De Clerck 1962), která se používala v širokém měřítku až do 

padesátých let 20. století a v některých zemích a malých pivovarech se používá dodnes. 

Filtrační hmota se připravovala z odtučněných vyčištěných odpadů pro filtračního účinku 

se přidávalo 0,5 až 0,2 azbestu. (Večerníček, 2015) 

  

 Po druhé světové válce se začala uplatňovat naplavovací filtrace piva pomocí 

speciálních sypkých materiálů přírodního původu, především křemeliny a perlitu. Tyto 

sypké materiály se používaly v USA již před druhou světovou válkou k předfiltraci piva. 

Teprve s rychlým vývojem filtračního zařízení pro aplikace sypkých materiálů v druhé 

polovině 20. století se stala filtrace křemelinou při filtraci piva nejpoužívanější a rozvíjela 

se i automatizace provozu či sanitace filtračních stanic. (Večerníček, 2015) 

 

 Později byla zavedena dofiltrace piva pomocí odzárodkovacích desek. Tím se 

dosáhlo několikatýdenní až několikaměsíční trvanlivosti piva bez použití pasterace. Kromě 

filtrace se v některých zemích uplatňovaly postupy separace piva pomocí různých typů 

odstředivek, což byla výhodná bezodpadová technologie, měla ale vyšší energetické 

nároky i vesměs nižší úspěšnost v jiskrnosti a trvanlivosti piva. (Večerníček, 2015) 

 

 V posledních letech se začíná v pivovarství ve větší míře uplatňovat membránová 

technika, kterou v šedesátých letech 20. století popsala řada autorů. Při tomto způsobu 

filtrace je možné přesně vymezit velikost pórů, takže se mohou specificky odstranit látky o 

určité velikosti molekul. Nejdříve se v pivovarství používaly membrány pro přípravu 

sterilního vzduchu, dále se membránová technika rozšířila při výrobě nízkoalkoholických a 

nealkoholických piv na principu odstraňování alkoholu z hotového piva a občas i pro 

dofiltraci piva obecně. Kromě toho se zkouší k zajištění zvýšené koloidní stability piva. 

Membránová technika představuje v pivovarských separacích vývojový trend sice 

prozatím ekonomicky nákladný, nicméně výhodný z ekologického hlediska, protože 

odpadají problémy s likvidací filtračního materiálu, jak je tomu u doposud 

nejpoužívanějšího sypkého filtračního materiálu, křemeliny. K novým postupům patří v 

Japonsku vyvinuté keramické filtry ve tvaru svíček, které zajišťují sterilní filtraci. 

(Večerníček, 2015) 
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3.8 Stáčení a expedice piva 

 Výčepní obal, dřevěný sud, byl nejprve ležáckou nádobou a pivo se čepovalo přímo 

z ležáckých sudů. Při snaze zásobovat i vzdálenější odběratele se pak dřevěné sudy stal i 

transportními obaly. U nefiltrovaných piv se tak s výhodou prolínala a využívala 

transportní doba s dobou ležení. (Besářová, 2011) 

 

 Po 2. světové válce, hlavně od šedesátých let 20. století, se dřevěné sudy 

nahrazovaly hliníkovými s upraveným vnitřním povrchem. Později se uplatňovaly sudy 

z korozivzdorné oceli a především došlo ke změně tvaru a způsobu plnění a čepování sudů. 

(Besářová, 2011)  

  

 Od ručního jednoduchého plnění se později přecházelo k zařízením na principu 

vyrovnávání hladin a stálého přetlaku nad hladinou v zásobním sudu a nad hladinou v 

menším sudu či Ovládání těchto jednoduchých zařízení bylo zcela závislé na obsluze. 

Charakteristické bylo (a u malých zařízení to platí dodnes) nožní ovládání přítlaku lahví k 

plnicímu ventilu. Přetlak bránil nežádoucímu vypěňování. První ruční plničky lahví 

používali hospodští a pivovary až postupně převzaly celé plnění lahví, a s tím i jejich mytí 

a expedici, podobně jako dříve u sudů. (Besářová, 2011) 

 

 Od druhé poloviny 20. století se dynamicky změnily podmínky konzumace piva i v 

tradičních pivovarských zemích střední Evropy. Spotřeba piva se přesunula z restauračních 

zařízení a typických pivovarských hospod i do domácností a postupně rostl podíl 

konzumovaného piva v lahvích a plechovkách na úkor piva sudového. (Besářová, 2011) 

 

3.9 Vývoj rozdělování piv na různé druhy 

 Pivo je jedním z nejstarších a současně cíleně připravovaných nápojů pocházející z 

doby před 7 000 lety. Pivo se původně připravovalo jako významná potravina. Podle 

doložených nálezů se rmutování za studena čili dlouhodobá digesce sladu vodou, při které 

se degradoval škrob, používala již před 3 200 roky. Rozdílné druhy piv vznikaly již v 

samém počátku jeho výroby v závislosti na lokalitě, pěstovaných surovinách a 

klimatických podmínkách. K tomu přistupovaly změny v technologii, např. strojní chlazení 

umožnilo výrobu spodně kvašených piv i v krajinách s teplým klimatem. Pivo rovněž 

inspirovalo umělce k hodnotným výtvarným dílům. (Hasík, 2013) 

 

 Rozdělení piv mezi typ Ale a klasický ležák pochází z dob Pasteura, kterého si 

pozvali angličtí sládci, aby je naučil kyselé praní kvasnic používané dodnes. Kyselé praní 

kvasnic také umožnilo kvasit i při vyšších teplotách bez výraznějšího ohrožení biologické 

stability piva. Vyšší teplota kvašení také znamenala nižší obsah oxidu uhličitého a pro 

dosažení do statečné pěnivosti se začal používat dusík. Naproti tomu němečtí sládci 
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docilovali biologickou stabilitu snížením teploty, zvýšením obsahu oxidu uhličitého a 

velkou dávkou chmele. (Hasík, 2013) 

 

 

 Na světě se vyrábí několik set druhů piv v mnohonásobném počtu značek. Dělení 

(typů) piv se u jednotlivých autorů liší, přičemž se vychází ze základního rozdělení na piva 

typu Ale a na ležáky, což zhruba odpovídá dělení na spodně kvašená a svrchně kvašená 

piva. Vyskytují se i hybridní druhy, protože typické spodní kvasinky se používají i k 

výrobě svrchních piv a naopak svrchní kvasinky k výrobě ležáků. (Hasík, 2013) 

 

 V Čechách a na Moravě se např. dříve vařila pšeničná svrchní piva, ale od poloviny 

19. století převládla výroba spodně kvašených piv a teprve v současnosti se zase v několika 

menších či restauračních pivovarech připravují malé partie svrchně kvašených piv. V 

Německu i jinde ve světě jsou však svrchně kvašená piva velmi oblíbená, podobná situace 

je u anglických piv. (Hasík, 2013) 

 

Popis chuti a vůně jednotlivých piv naráží na obtíže, neboť přes podrobný popisný 

systém hodnocení chutí a vůní nelze přesně vyjádřit charakteristiku jednotlivých druhů piv. 

Podrobný popis jednotlivých složek může mýt uspořádán do senzorického kola chutí a 

vůní. (Hasík, 2013) 

 

 Nevhodné je hodnocení podle subjektivního dojmu, protože obliba určitého druhu 

piva závisí na místních zvyklostech. Dokladem tohoto vlivu je i skutečnost, že při 

pronikání nadnárodních pivovarských společností do jednotlivých zemí přebírají noví 

vlastníci původní značky a jejich vlastní domácí výrobky zřídkakdy naleznou větší obliby. 

Stejný efekt se projevuje i v tzv. degustační slepotě, při níž domácí hodnotitelské komise 

hodnotí anonymně obvykle piva z domácího pivovaru. (Hasík, 2013) 

 

3.10 Dozrávání piva 

 Konzumenti obvykle požadují jiskrné pivo s čerstvou chutí nejen po jeho stočení, 

ale i na konci záruky, která u lahvového piva může činit až jeden rok. K zajištění čirosti 

piva jsou k dispozici zařízení a speciální přípravky, mikrobiologickou trvanlivost velice 

spolehlivě zajišťuje tepelná úprava pasterací. K oddálení tvorby nebiologických zákalů je k 

dispozici řada stabilizačních přípravků a postupů, které při vhodné a odzkoušené aplikaci 

umožňují garantovat oddálení tvorby nebiologických zákalů až nad hranici jednoho roku 

od stočení piva. Poměrně složitější je zajistit čerstvou chuť po dlouhou dobu od stočení až 

do spotřeby, protože organoleptické vlastnosti a jejich změny během skladování ovlivňuje 

velké množství faktorů, počínaje kvalitou surovin, podmínkami celého výrobního procesu 

až po podmínky skladování stočeného piva. Přitom nejsou k dispozici žádné přípravky, 

které by průkazně oddalovaly tvorbu staré chuti piva. (Hasík, 2013) 

 



Jiří Fejt: Historie pivovarnictví v České republice a turismus 

2016                                                                                                                                   30 

 

 Stárnutí piva se začalo zkoumat teprve s rozvojem pivovarství jako průmyslové 

výroby. Před zavedením filtrace pivo vždy obsahovalo kvasinky, které je chránily před 

oxidací. V této době se pivo kazilo převážně mikrobiologicky pomnožením nežádoucích 

mikroorganismů. (Hasík, 2013) 

 

 

 Filtrace sice umožnila získat jiskrný nápoj, ale zvyšovala náchylnost piva ke kažení 

nežádoucí a pokles čirosti se mohl snadno zjistit. Situace se dále zhoršovala vlivem 

kyslíku, se kterým pivo po odstranění kvasnic přicházelo do styku. Pivo se také stalo 

náchylnější k mikrobiologickému poškození. Teprve zavedením pasterace bylo možné 

získat biologicky stabilní pivo. (Hasík, 2013) 

 

 Ale i pasterované pivo se kazilo účinkem chemických pochodů, zejména tvorbou 

tříslovino- bílkovinných zákalů. Moderní stabilizační techniky zaručily koloidní stabilitu, 

ale nezabránily chuťovým změnám. (Hasík, 2013) 

 

 Teprve v posledních deseti letech graduje poznání o reakcích, které se podílejí na 

změně organoleptických vlastností piva a tvorbě komponent tzv. staré chuti a zvyšují se i 

poznatky o možnosti tyto změny zpomalit a zmírnit úpravami surovin a jednotlivých 

technologických kroků. (Hasík, 2013) 

 

 

4 SOUČASNOST PIVOVARNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

      Výroba piva v současnosti v principu zůstává stejná, pouze technologie pivovarnictví 

se posunuly dopředu. 

4.1 Postup výroby piva v současnosti 

      Principem jeho výroby je rozštěpení složitých cukrů obsažených v obilných zrnech na 

jednoduché zkvasitelné cukry a následné zkvašení těchto jednoduchých cukrů pomocí 

kultury mikroorganismů – použití pivovarských kvasinek. Nedílnou součástí výrobního 

procesu je smíchání surovin s vodou a tím převedení využitelných látek do vodného 

roztoku. Základní suroviny pro výrobu piva je obilný slad (ječný), voda, chmel, kvasnice 

popřípadě koření. (Budweiser Budwar, 2015) 

Prvotní surovinou je slad, který vzniká ve sladovně naklíčením obilných zrn a jejich 

šetrným usušením za určité teploty v závislosti na druhu sladu. Základní obilninou je 

ječmen. Cílem sladování je přeměnit ječmen na slad. V tomto procesu dochází k rozštěpení 

škrobů na jednoduché, zkvasitelné cukry, které se později přeměňují na alkohol a oxid 

uhličitý. (Budweiser Budwar, 2015) 
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4.1.1 Druhy sladů 

 Světlý český (plzeňský) slad je nejužívanější druh sladu a základní surovinou je 

jarní sladovnický ječmen. Jedná se o základní surovinou pro výrobu všech druhů piv. 

(Budweiser Budwar, 2015) 

 

 Tmavý mnichovský (bavorský) slad užívaný při výrobě tmavých piv, jehož 

základní surovinou je také jarní sladovnický ječmen. (Budweiser Budwar, 2015) 

  

 Speciální slady k výrobě tmavých a speciálních piv se většinou se přidávají k 

běžným sladům. (Budweiser Budwar, 2015) 

 

 Pro použití v jiných oborech kvasného a potravinářského průmyslu se používá tzv. 

„Karapils“ karamelový slad a barevný slad pro výrobu nealkoholického piva. Tyto slady se 

připravují pražením v pražícím bubnu. Slady karamelové dají použít v cca 12 odstínech. 

Dávají pivu odstíny barev od červené až po tmavě hnědou, či černou. (Budweiser Budwar, 

2015) 

 

4.2 Proces výroby piva plzeňského typu 

      Uvedený postup se se může mírně lišit v závislosti na pivovaru, typu piva nebo 

použité výrobní technologii Následuje vystírání, tedy proces míchání sladu s vodou, které 

probíhá ve vystírací kádi při teplotě 38 až 53°C. Jeden díl sladového šrotu bývá obvykle 

sypán do čtyř dílů vody. Důkladným promícháním sladu s vodou vzniká v kádi hustá kaše 

tzv. vystírka, která se v dalším procesu nazývá také jako rmut či dílo. (Budweiser Budwar, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č.  4 Scezovací káď (foto autor 2016) 
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4.2.1 Šrotování 

 Slad se nechává asi 4 až 6 týdnů odležet. Důvodem je snaha o snížení vlhkosti zrn a 

tím i snížení míry poškození obalů zrn při šrotování. Obal zrna je nutné zachovat, při 

následném scezování slouží jako důležitá filtrační vrstva. Před samotným mechanickým 

rozdrcením zrn jsou ze sladu odsáty nečistoty. (Budweiser Budwar, 2015) 

4.2.2 Vystírání 

 Následuje vystírání, tedy proces míchání sladu s vodou, které probíhá ve vystírací 

kádi při teplotě 38 až 53°C. Jeden díl sladového šrotu bývá obvykle sypán do čtyř dílů 

vody. Důkladným promícháním sladu s vodou vzniká v kádi hustá kaše tzv. vystírka, která 

se v dalším procesu nazývá také jako rmut či dílo. (Budweiser Budwar, 2015)  

 

 

4.2.3 Rmutování 

 Další fází výroby je rmutování. Jedná se o proces, při kterém enzymatický komplex 

obsažený ve sladu štěpí složité škroby na zkvasitelné cukry. Třetina vystírky je přečerpána 

do rmutovacího kotle, kde se po dobu asi 30 minut zahřívá na 70 až 73 °C. Dochází zde k 

ztekucení škrobu. Poté se teplota zvýší až k bodu varu a následně se tento rmut přečerpá do 

zbylé vystírky, jejíž teplota se tak zvýší na 63 až 65 °C. V této fázi dochází k dalšímu 

štěpení polysacharidů. Následuje další přečerpání třetiny vystírky s prvním rmutem do 

rmutovacího kotle a celý proces se opakuje. Po přidání druhého rmutu se zvýší teplota 

vystírky na 73 až 75 °C. (Budweiser Budwar, 2015) 

Obr. č.  5 Pohled do rmutovací kádě (foto autor 2016) 
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4.2.4 Scezování a chmelení 

 Při 30 minutovém scezování dochází k oddělení kapalné části rmutu od pevných 

zbytků sladu (sladového mláta). Proces probíhá ve sladinové kádi a výsledkem je sladina, 

čirý roztok sladké chuti. Povařením sladiny s chmelem v mladinové pánvi po dobu 120 

minut přechází ušlechtilé hořké látky chmele do roztoku a výsledkem je horká mladina. 

Mladina je zchlazena v jednostupňovém deskovém chladiči na zákvasnou teplotu 8 °C. 

(Budweiser Budwar, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Kvašení a dozrávání piva 

 Zchlazená a provzdušněná mladina se po zakvašení pivovarskými kvasnicemi 

přečerpává do otevřených nádob (spilka), kde pivo bouřlivě kvasí. Některé, zejména 

průmyslové pivovary místo otevřených kádí používají uzavřené nerezové cylindrokonické 

tanky, kde pivo kvasí působením jiných tlaků a teplot rychleji. Při kvašení dochází k 

přeměně zkvasitelných cukrů na alkohol a CO2. Teplota kvasícího zeleného piva se 

udržuje na max. 11 °C. Hlavní kvašení probíhá u výčepních piv 7 dnů u speciálů 7 – 14 

dnů. Vzniklý plynný CO2 je jímán a několika stupňovou kompresí zkapalněn. Takto 

získaný CO2 se využívá jako tlačné medium při manipulaci s pivem. Po prokvašení se pivo 

zachladí a po odčerpání sedlých kvasnic se suduje do ležáckého sklepa. Dozrávání probíhá 

v uzavřených tancích při tlaku 1,0 bar a teplotě do 2 °C. Výčepní piva leží přibližně 20 

dnů, ležáky až 60 dnů. (Budweiser Budwar, 2015) 

Obr. č.  6 Pohled do scezovací kádě (foto autor 2016) 
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4.2.6 Dozrávání, filtrace a stáčení piva 

 Dozrávání probíhá v uzavřených tancích při tlaku 1,0 bar a teplotě do 2 °C. 

Výčepní piva leží přibližně 20 dnů, ležáky až 60 dnů. Následuje filtrace na svíčkovém 

Křemelinovém filtru, kde se odfiltrují kvasinky. Následně se pivo stáčí do sudů, lahví či 

plechovek.(Budweiser Budwar, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  7 Otevřené kvasné nádoby (foto autor 2016) 



Jiří Fejt: Historie pivovarnictví v České republice a turismus 

2016                                                                                                                                   35 

 

 

4.3 Výroba piva v pivovaru Budweiser Budvar 

      Výroba piva v pivovaru Budweiser Budvar začíná šrotováním. Šrotovníky pracují na 

stejném principu jako dříve, jen jejich výkon se výrazně zvětšil. Nyní dokáži sešrotovat 

několik tun sladu za hodinu. Mlynář obsluhuje celý provoz z velící místnosti. Šrot padá do 

vystírací kádě. Ve varně Budějovického Budvaru jsou nádoby, jejichž pláště jsou vyrobeny 

z tradičního materiálu, tedy z mědi. Podstatně se zvětšila velikost jednotlivých várek z 

několika desítek řádově na stovky. Dnes se v pivovaru za jeden den uvaří takové množství 

piva, kolik by v minulosti uvařil malý pivovar za celý rok. Všechny výrobní procesy jsou 

řízeny počítačem a obsluhou, která průběžně vyhodnocuje vzorky. (Budweiser Budwar, 

2015 

 V průběhu rmutování se nerozpustný a nezkvasitelný škrob obsažený ve sladu za 

pomoci enzymů štěpí na jednoduché zkvasitelné cukry. Na konci procesu rmutování 

vznikne sladká nealkoholická tekutina – sladina. (Budweiser Budwar, 2015) 

  

 Dále nastává proces dávkování sušeného hlávkového chmele. Sladina je v 

mladinové pánvi uvedena do varu. Poté se ve třech dávkách přidává navážený chmel, jehož 

množství závisí na receptuře piva. Při teplotě 100 °C se společně vaří 1,5 hodiny, tím 

vzniká tzv. mladina, která se následně zbavuje kalů ve vířivé kádi. (Budweiser Budwar, 

201 

Obr. č.  8 Ležácké tanky (foto autor 2016) 
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 Pivovar čerpá vodu ze dvou artéských studní, které dosahují hloubky 312 až 320 

metrů. Voda má stálou teplotu mezi 12 – 14 °C. Obsahuje minimální množství dusičnanů, a 

proto se už nemusí chemicky upravovat. Tvrdost vody je přibližně okolo 4°, je neutrální a 

její pH je přibližně 6,8. Tato voda se skladuje ve dvou zásobnících, z nichž každý má 

kapacitu 2500 m3. Před použitím se voda filtruje přes křemičité písky a tím se zbavuje 

nadbytečného železa. Ochlazení mladiny se provádí v uzavřeném sytému. Mladina se 

zchlazuje v deskových chladičích z 94 °C na 7,5 °C a poté se přečerpává do tanků. 

(Budweiser Budwar, 2015) 

 

 Pivovar používá vlastní pivovarské kvasnice, které vyrábějí ve vlastní propagační 

stanici. Z propagační stanice putují k cylindrokónickým tankům, kde probíhá hlavní 

kvašení. Tank je vyroben z nerezové oceli a kapacita jednoho tanku je přibližně 2 400 hl. 

Je zde použito výkonné čpavkové chlazené, prostřednictvím kterého se reguluje teplota v 

rozmezí od 9,5 °C do 3 °C. Během hlavního kvašení vzniká díky metabolismu kvasinek 

alkohol, oxid uhličitý a menší míře další těkavé látky. Na jejich vzájemném poměru a 

jejich koncentraci pak závisí senzorická kvalita piva a buket, který je charakterem této 

značky. Po ukončení hlavního kvašení je mladé pivo přečerpáno do ležáckého sklepa, kde 

dozrává neboli dokvašuje a získává správnou chuť a vůni. Teplota v sklepě se pohybuje v 

rozmezí 1 – 3 °C, při kterých pivo dozrává několik měsíců. U ležáku to bývá 90 dní. 

(Budweiser Budwar, 2015) 

 

 Nerezovým potrubím proudí k filtrační stanici až 500 hektolitrů piva za hodinu. Ve 

filtrovně jsou plně automatické stanice. Garanci mikrobiologickou jakost stáčeného piva 

zajišťuje křemelinový a stabilizační filtr. Mytí nerezových sudů, jejich následné plnění, 

obsluhování výtahu, kontrolních přístrojů a peletizátoru obsluhuje jeden pracovník. Také 

stáčení do láhví je plně automatizováno. Každá linka je schopna naplnit až 40 000 láhví za 

hodinu. (Budweiser Budwar, 2015) 

 Přes veškerou modernizaci zůstává i dnes výroba piva především řemeslnou a 

profesionální dovedností.  
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5 ODBORNÁ EXKURZE 

Odborná exkurze je určená studentům Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava, konkrétně oboru Geovědní a montánní turismus. Exkurze je zaměřena na historii 

piva a proces výroby piva. Studenti navštíví dvě muzea zaměřená na pivo a jeho historii a 

budou mít možnost projít si samotným výrobním procesem piva. 

 

      Exkurze bude rozdělena do dvou dní a kvůli velké vzdálenosti všech tří cílů bude 

zajištěn nocleh na jednu noc. Z hlediska finančních nákladů, budou mít studenti povinnosti 

zaplatit pouze nocleh v hotelu (v ceně i snídaně), ostatní finanční položky (vstupy do 

muzeí, doprava) budou hrazeny školou. Veškeré finanční náklady budou oznámeny 

přibližně dva týdny před začátkem exkurze, a to z důvodu možné pohyblivosti cen. Stravu 

si řeší každý student individuálně. Program exkurze je navržen v č. 12. 

Studenti budou seznámení s výrobou piva od jejího samého počátku až po dnešek a dozví 

se spoustu informací o pivu obecně. 

5.1  Beer museum Prague 

 Muzeum piva situováno v Praze. Každý student bude seznámen s výrobou českého 

piva a to z hlediska současnosti i historie. Studenti budou také mít možnost ochutnat různé 

druhy českých piv a nakonec si také nalahvovat vlastní pivo. (Internet-1) 

Obr. č.  9 Schéma výroby piva (budejovickybudvar.cz) 
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 Hlavní expozice muzea je zaměřená na pivovarnictví a trendy v tomto oboru. 

Studenti budou seznámeni s tajemstvím výroby českého piva a na modelu pivovaru jim 

bude ukázáno, jak se vyrábí slad a jak voní chmel a slad. Součástí expozice je prohlídka 

mnoha historických artefaktů a atmosféru muzea dokreslují figuríny v autentickém 

prostředí a video prezentace. (Internet-2) 

 

 Prohlídka končí ve sklepech, kde je možnost ochutnat několik druhů českých piv v 

hospodě z 19. století a také si prohlédnout, jak vypadaly hospody za komunismu. (Internet-

2) 

5.2  Chmelařské muzeum Žatec 

 Dnešní chmelařské muzeum postupně vznikalo v rozmezí přibližně dvaceti let na 

konci 19. století a za různých majitelů. Původně sloužily objekty muzea jako sklady a 

balírny chmele. (Internet-3) 

 

 V roce 1945 byl areál rozdělen na dvě samostatné části, přičemž téměř totožné 

provozy vlastnily dvě různé firmy. V obou firmách probíhal v podstatě stejný výrobní 

proces, který začínal skladováním sušeného chmele od pěstitelů, pokračoval kontrolou 

kvality, sířením, lisováním a končil ukládáním chmele do vývozních balení. Oba provozy 

měly vlastní sklady, sirnou komoru i balírnu. (Internet-3) 

 

 Během prohlídky přízemí muzea budou studenti seznámeni s expozicí česacích 

strojů BRUFF z Anglie, s osobnostmi českého chmelařství a obecně s chmelem - důležitou 

surovinou pro české země. (Internet-3) 

 

 V 1. patře muzea studenti uvidí doklady o počátcích pěstování chmele a jeho sběru. 

Mnoho map a archeologických nálezů zbytků chmele apod. Nachází se zde i soubor kreseb 

a rytin českých měst od Jana Willenberga, pořízených na přelomu 16. a 17. století. Kresby 

a rytiny jsou dokladem toho, jak se v této době chmel pěstoval. V dalších místnostech se 

pak nachází první písemné doklady o pěstování chmele v českých zemích „Hospodářské 

instrukce“, které se používaly od 15. století, reprodukce Knih hospodářských a dále Knih o 

chmelu a zahradnictví. Patro nabízí i mnoho dalšího, jako například předměty a písemnosti 

spojené s chmelem, žaluziové sušárny a pece apod. (Internet-3) 

 

 Z 1. patra se studenti přesunou do 3. patra po kamenném schodišti. Studenti zde 

uvidí tyče pro pěstování chmele, různá nářadí na samotné pěstování a také běžné nářadí 

používáno domácnostmi v minulosti. (Internet-3) 

 Z 3. patra se studenti podívají do 2. patra, kde je expozice věnovaní chmelnicovým 

konstrukcím. Další expozicí v tomto patře je expozice věnovaná zavěšování a ukotvování 

chmelovodů. (Internet-3) 
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5.3 Pivovar Budweiser Budvar 

 Budějovický pivovar nabídne studentům pohled na příběh tohoto osobitého piva. 

Studenti uvidí, jakým pokrokem prošlo vaření piva v tomto pivovaru. (Internet-4) 

 

 Studenti nahlédnou do tajemství výroby budějovického ležáku, který je známý po 

celém světě. Uvidí, jak se za použití těch nejkvalitnějších surovin rodí jedno z 

nejznámějších českých piv. (Internet-4) 

 

 Studenti nahlédnou do tajemství výroby budějovického ležáku, který je známý po 

celém světě. Uvidí, jak se za použití těch nejkvalitnějších surovin rodí jedno z 

nejznámějších českých piv. (Internet-4) 

 

 Zdejší expozice je multimediální a má název Příběh budějovického piva. Studenti 

zažijí velkoplošnou projekci výroby piva uvnitř měděné varné pánve a virtuálně se 

projedou klecí do 300 metrové hloubky, kde leží zdroj unikátní vody pro výroby piva 

Budweiser Budvar. Dalším bodem expozice je historický sál, ten přenese studenty do roku 

1265, kdy bylo založeno město České Budějovice a zároveň začala tradice vaření piva v 

tomto městě. Další zastávkou je goticko-renesanční sál, kde budou studenti provedeni 

expozicí středověkého pivovarnictví. Z historie se studenti přesunou do nedávné minulosti, 

kde se seznámí s vařením piva za dob průmyslového věku. Sál 20. století je klíčovým 

sálem vypovídajícím o minulosti samotného pivovaru. (Internet-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Program exkurze 

Den 1. 
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      Odjezd od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v 5:00 ráno. 

Následovat bude cesta do Beer muzea v Praze, kde bude předpokládaný příjezd v 10:30. Po 

skončení prohlídky prvního muzea (13:00) budou mít studenti jednu hodinu volno a 

opětovný odjezd od muzea v 14:00. Z pražského Beer muzea bude následovat přesun k 

chmelařskému muzeu v Žatci. Předpokládaný příjezd k žateckému muzeu je 16:00 a ihned 

po příjezdu je naplánovaná prohlídka muzea. Po skončení prohlídky (18:30) se celá 

skupina přesune na ubytování do hotelu Černý orel. 

 

Den 2. 

      Na 8:00 je v hotelu naplánovaná snídaně pro celou skupinu a hned po snídaně 

následuje odjezd do Českých Budějovic. Předpokládaný příjezd do Českých Budějovic je 

naplánován na 12:00 a studenti budou mít dvě hodiny volno na oběd a prohlídku města. V 

14:00 se všichni přesunou na prohlídku pivovaru Budweiser Budvar a ihned po skončení 

prohlídky (16:30) bude následovat přesun zpět k Vysoké škole báňské - Technické 

univerzitě v Ostravě, kde je předpokládaný příjezd ve 21:00. 
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5.5  Trasa exkurze 

Den 1. 

      Výjezd je stanoven od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odkud 

zamíříme autobusem do Prahy k Beer museum Prague. Z pražské muzea přesun do Žatce a 

po skončení prohlídky žateckého muzea bude následovat přesun k ubytování - hotelu 

Černý orel v Žatci. (mapa celé trasy prvního dne viz obrázek č. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  10 Mapa trasy prvního dne exkurze (mapy.cz, upraveno autorem) 
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Den 2. 

 

 Odjezd od hotelu Černý orel směr České Budějovice a poté přesun k pivovaru 

Budweiser Budvar. Z muzea bude následovat cesta zpět k Vysoké škole báňské - 

Technické univerzitě v Ostravě. (mapa celé trasy prvního dne viz obrázek č. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  11 Mapa trasy druhého dne (mapy.cz, upraveno autorem)  
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5.6  Plán exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  12 Plán exkurze (autor) 
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6 ZÁVĚR 

 V průběhu historie pivo získalo značnou oblibu ve společnosti. Rozšířilo se téměř 

do všech koutů světa. Některé národy mají ve výrobě a spotřebě piva stoletou tradici. Jsou 

pořádány různé festivaly a slavnosti, kde se tomuto nápoji holduje ve velkém, aby 

návštěvníci mohli vyzkoušet nepřeberné množství druhů piv. Česká republika 

neodmyslitelně patří mezi jeden z největších pivařských národů. Ač ne svou velikostí, zato 

spotřebou litrů piva na osobu ročně. Taktéž Česko patří k největším producentům a 

vývozcům piva do celého světa. 

   

 Základnu práce stavím na historických informacích, jež jsem získal o samotných 

počátcích zrodu tohoto tradičního kvašeného nápoje. Z počátku se zabývám historií 

pěstování a použití chmele ve výrobě a zpracováním sladu, rozdělením a rozlišením druhů 

nejčastěji používaného chmele. K získání těchto informací mi posloužily odborné 

publikace, jež se tímto tématem zabývají.  

 

 Další část práce je zaměřena na raný vývoj vaření piva. Vybral jsem nejdůležitější 

události, týkající se těchto počátků zahrnující celý svět. Konkrétněji se pak zabývám 

vývojem pivovarnictví v Českých zemích. Dále je také popisováno tajemství výroby piva. 

Jako za důležitý také považuji aspekt vývoje filtrace piva a konečného stáčení. 

 

 V následující kapitole již moderní technologie postoupily a dozvídáme se o 

současné situaci při postupu výroby piva. Následně také popisuji výrobu piva v jednom z 

našich největších pivovarů v republice. 

 

 V praktické části se věnuji odborné exkurzi do objektů s pivovarnictvím úzce 

spojených. Je zde navrhnut kompletní dvoudenní harmonogram této exkurze a podrobný 

plán. Vzhledem k velké vzdálenosti jednotlivých expozic je nejvhodnější autobusová 

doprava. Exkurze není fyzicky náročná a mohou ji absolvovat také lidé s tělesným 

postižením.  

 

 Cílem mé práce bylo zaznamenat podrobnou historii a také postupy výroby piva. 

Pěstování chmele a jeho další zpracování k výrobě piva, výroby sladu a dalších důležitých 

surovin.  
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