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1 ÚVOD 

Cestování je spojeno s určitou formou odpočinku, získání pozitivní nálady a 

energie. Byla mi zadána bakalářská práce s názvem „Pivní turistika“. Turistika je 

neodmyslitelnou součástí cestovního ruchu, je velmi oblíbená, řadí se mezi základní 

potřeby člověka a má mnoho podob (např. vodní turistika, pěší turistika, cykloturistika 

apod.). V mé práci jsem se zaměřila na aspekty jak ekonomické, tak historické, 

geografické a společenské.  

Protože mé téma se řadí do cestovního ruchu, musím zmínit, že tato oblast je velmi 

pestrá, zajímavá a rozvíjející se. Co se týká piva, patří rozhodně k mezinárodně 

známým a obdivovaným specifikům České republiky. Dokazuje to i fakt, že každoročně 

se u nás spotřebuje v průměru 160 litrů piva na osobu, ale také příliv zahraničních 

turistů, kteří vedle obdivování unikátních památek dojíždí mnohdy právě za poznáním 

chuti českého piva. Navíc v roce 2008 byl název „České pivo“ nařízením Evropské 

komise zapsán do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 

označení.  

Po konzultaci a následné dohodě s vedoucím práce jsem se rozhodla zaměřit 

zejména na pivo, historii piva, ale také na postavení piva ve společnosti. V neposlední 

řadě jsem nezapomněla vyjmenovat slavnosti piva, které jsou rok od roku 

navštěvovanější.  

Cílem práce je na základě analýzy a komparace zhodnotit situaci a oblíbenost piva, 

českého i zahraničního, v České republice, ale i v ostatních zemích a případně 

navrhnout a naznačit možné směry zlepšení situace v pivním cestovním ruchu.  

Jako zdroje informací k této práci mi posloužila doporučená odborná literatura, ale 

také elektronické informace na webu. V mé praktické části jsem se soustředila 

především na české pivovary a minipivovary, na rozrůstající se pivní turistické stezky a 

na pivovarnická muzea. Také jsem se zabývala  celkovou roční návštěvností vybraných 

pivovarů. Z tohoto důvodu jsem kontaktovala pivovary s dotazem na jejich návštěvnost, 

porovnala výsledky mého průzkumu a vše zhodnotila v závěru.  

Z předchozího odstavce tedy vyplývá, že použitými metodami práce byl sběr 

informací, dotazování, zjišťování situace jednotlivých pivovarů a jejich následné 

srovnání v grafickém provedení a celkové zhodnocení výsledků. 
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Čísla, která jsou uvedena v hranatých závorkách, odkazují na seznam použité 

literatury, který je na konci práce. 
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2 PIVO A SPOLEČNOST 

2.1 Drogy a společnost 

Obyčejně je za drogu považována látka, která méně či více ovlivní vnímání a 

chování člověka. Jedná se zde o návykovou látku. Pod pojmem droga si můžeme 

vybavit každý něco jiného (např. heroin), jenže v naší společnosti existuje mnoho podob 

drog. Do návykových látek řadíme i takové látky jako je kofein (káva, čaj), alkohol, 

léky, ale i tabák. Užívání těchto látek je ve společnosti přijímáno a není pokládáno za 

špatné a ani považováno za drogy. [22]  

V publikaci Výrost, Slaměník [6] je základní rozdělení drog na: 

• legální, 

• nelegální. 

Za legální drogy se považují látky, které jsou společností akceptovány. V tomto 

případě se jedná o čaj nebo kávu. V případě tolerance se mluví o alkoholu a cigaretách, 

jako o legálních drogách.  

Druhou skupinou jsou drogy nelegální. Společnost nebere garance nad těmito 

látkami, užívání není žádoucí a výroba s distribucí jsou nelegální. [6] 

Zábranský [7] uvádí, že v roce 1969 zveřejnila Světová zdravotnická organizace 

definici, podle níž je drogou „jakákoliv látka, která, je – li vpravena do živého 

organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.“ (WHO, 1994)  

Dělení drog je různé, proto uvádím dělení drog dle Zábranského [7]: 

• podle vzniku (přírodní, semisyntetické, syntetické) 

• podle typu působení a chemického složení (tlumivé látky, stimulancia, 

halucinogeny) 

• podle stupně společenské nebezpečnosti (podle závažnosti společenských 

následků)  

Např. podle vzniku drog můžeme zařadit do přírodních drog konopné produkty 

jako je marihuana a hašiš, mezi semisyntetické řadíme morfin či heroin a do 

syntetických drog patří např. amfetaminy a jejich deriváty (pervitin).  
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2.2 Alkohol 

S alkoholem se setkáváme v průběhu dějin lidstva na mnohých místech světa. Už 

před tisíci lety byl znám v Babylonii, Egyptě, ve starém Řecku a Římě. Číňanům, kteří 

alkohol nejen znali, je připisován i vynález destilace alkoholických nápojů. Alkohol byl 

také znám i Indiánům v Americe. Pití alkoholu bylo dovoleno, avšak v uměřené míře. 

Opití však bylo vždy považováno za „faute grave“ – společensky nepřijatelný jev. [2] 

Křivohlavý [2] ve své publikaci uvádí, že se proti alkoholu bojovalo i prohibicí. 

Např. v USA prohibice zvedla na jedné straně vlnu bouří, na straně druhé ale vedla 

k trvajícímu snížení alkoholismu. V současné době hovoříme o příjmu alkoholu za 

pomoci termínu průměrná spotřeba alkoholu na osobu za časovou jednotku. Všeobecně 

je počítáno s tím, že v západním světě existují úplní abstinenti (zhruba necelých 40 %), 

občasní příjemci (necelých 35 %), umírnění pijáci (zhruba 17 %) a alkoholici (asi 6 %). 

Musíme však brát ohled na to, že příjem není u všech obyvatelů stejný. Nejméně pijí 

alkohol starší lidé, naopak tomu je u mladých lidí, kteří pijí alkohol ve velkém 

množství.   

Alkohol z počátku zpříjemňoval lidem život a pomáhal jim. I antický lékař 

Hippokrates ve svých pracích psal o účinnosti alkoholu a jeho blahodárných účincích. 

Lidé tehdy používali různé vínové obklady, ty přinášely pacientovi úlevu, navíc po 

samotném požití alkoholu se pacientovi trošku ulevilo a bolest pro něj byla snesitelnější. 

I bylinkáři a lidoví léčitelé zastupovali v rozvoji požívání alkoholických nápojů důležité 

místo. 

Alkohol činil lidem život příjemnější. Lidem se líbilo, že pod účinky alkoholu se 

mění jejich psychické vlastnosti. Po požití alkoholu měli vždy lepší náladu, byli 

veselejší, snadněji se sbližovali, a hlavně různé osobní problémy už je tak netrápily. 

[22] 

2.2.1 Vliv alkoholu na člověka 

Při příjmu většího množství alkoholu působí na člověka jak přímé, tak i nepřímé 

negativní účinky. 

Příkladem pro přímé rizikové působení je např. cirhóza jater a Korsakovův 

syndrom, který se projevuje poruchou dlouhodobé i krátkodobé paměti a neschopností 

si pamatovat zejména nové údaje. [66] Zároveň se v současné době hromadí také 
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doklady o nepříznivém vlivu alkoholu na vznik nádorového onemocnění a o negativním 

vlivu alkoholu na krevní oběhový systém. 

Vedle přímého působení alkoholu máme i působení nepřímé. Příkladem za vše 

může být vliv alkoholu na dopravní nehody. Ty se řadí mezi čtyři nejčastější způsoby 

úmrtí. Samozřejmě se nejedná jen o dopravní nehody, ale i o mnoho dalších případů 

(pracovní úrazy, zločiny spáchané pod vlivem alkoholu apod.)  

2.2.2 Alkoholické nápoje 

Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) se vyznačují různě vysokým 

obsahem ethanolu. Jejich požití způsobuje v menších dávkách (v závislosti na 

metabolismu jedince) uvolnění a euforické stavy, ve větších dávkách útlum, nevolnost 

až otravu. 

Jejich soustavným požíváním v nadměrné míře se může vyvinout (jak duševní tak i 

tělesné) onemocnění – alkoholismus. Naopak v přiměřené míře můžou některé 

alkoholické nápoje (např. víno) organismu prospět. [2] 

Mezi alkoholické nápoje počítáme takové, jež obsahují různě vysoké množství % 

C2H5OH (ethanol) a nepoužívají se ke kosmetickým či medicínským účelům (např. 

Alpa). Podle surovin a způsobu zpracování (technologie), je dělíme na: 

• lihoviny, 

• medovina,  

• víno, 

• pivo. 

 

2.3 Pivo 

Zýbrt [8] definuje pivo jako uměle připravený nápoj, v němž vzniká alkohol 

zkvašením cukru, který je obsažen ve sladu. Dle lidové definice byl pivem zván pouze 

pěnivý nápoj vyrobený z ječného sladu, kvalitního českého chmele a dobré vody.  

 Český svaz pivovarů a sladoven uvádí, že pivo i chléb patří k nejstarším známým 

potravinám, které se lidstvo naučilo vyrábět. Už odedávna je u nás pivo nazýváno 

tekutým chlebem. Také z pohledu výživy se dá tvrdit, že nutriční složení piva se velmi 
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podobá nutričnímu složení chleba. Dle svazu je pivo, především to české provenience, 

zjednodušeně definováno jako slabý alkoholický nápoj tvořící 92–93 % vody, 4 % 

alkoholu, 0,5 % oxidu uhličitého a 2,5–3,5 % tzv. zbytkového extraktu, ten obsahuje 

jednak látky z výchozích surovin jako je slad a chmel, jednak produkty metabolické 

činnosti kvasinek.   

Ing. Vladimír Kellner, CSc., jež je vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu 

pivovarského a sladařského v Praze, uvedl, že pivo je možné díky jeho složení 

považovat za vhodnou součást výživy. [20] 

2.3.1 Ingredience, proces vaření a druhy piva 

Většina publikací i webových stránek se shoduje na ingrediencích, procesu vaření a 

druzích piva.  

Základními surovinami pro výrobu piva je: 

• sladovnický ječmen, 

• chmel, 

• voda.  

 

Sladovnický ječmen  

Pro výrobu sladu se na našem území pěstují vybrané odrůdy ječmene. Latinsky se 

ječmen nazývá Hordeum vulgare a má 5 základních poddruhů. Ječmen, který pěstujeme 

u nás v České republice, se řadí k nejkvalitnějším sladovnickým odrůdám. Pro účely 

sladařského průmyslu se využívá ječné zrno - obilka, která se skládá z obalových částí, 

zárodku, z něj při klíčení vycházejí podněty k aktivaci enzymů v celém zrnu.  

Z fyziologických znaků je důležitá klíčivost a klíčivá energie, která udává 

procentický podíl zrn schopných vyklíčit za stanovených podmínek během 3 až 5 dnů. 

Kvalitní odrůdy ječmene obsahují 62 až 65 % škrobu v sušině. [62] 

Chmel 

V publikaci Večerkové, Kisse [4] se píše, že chmel otáčivý, latinsky humulus 

lupulus, popínavá rostlina, je jednou z nejdůležitějších surovin při výrobě piva. Jsou to 

vlastně usušené chmelové hlávky samčích rostlin chmele evropského, které poskytují 
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pivu jeho typickou hořkou chuť, která přispívá také k tvorbě charakteristického aroma a 

má další technologicky důležité vlastnosti. 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje kvalitu chmele, je obsah cenných složek, 

zejména pryskyřic. Zároveň je považován nízký obsah cizorodých látek pocházejících z 

ochranných postřiků.  

Voda 

Voda je rozhodně důležitou surovinou v celém sladařství a pivovarském průmyslu, 

protože ovlivňuje kvalitu piva a spotřebuje se jí celkově velké množství. Můžeme mít 

stejný postup výroby, stejné kultury kvasinek, ale nikdy neuvaříme stejné pivo s jiným 

zdrojem vody. 

 

Výrobu piva můžeme rozdělit do 2 fází: 

• výroba sladu, 

• výroba piva. 

  

Etapy výroby sladu: 

• čištění a třídění ječmene, 

• máčení, 

• klíčení, 

• hvozdění, 

• odkličování a drcení. 

 

Výroba sladu 

Čištění a třídění ječmene 

Sladovnický ječmen při dodání zvážíme, zbavíme nežádoucích příměsí a roztřídíme 

podle velikosti zrna. Po vytřídění uskladníme zrno v silech po dobu nejméně 6 týdnů 

(během toho se odbourávají látky, které brání zrnu v klíčení).  
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Máčení 

Hlavním cílem máčení je, aby se zvýšil obsah vody v ječném zrnu z 12 až 15 % na 

42 až 48 %. Tento obsah vody je nezbytný k zajištění optimálního průběhu sladařské 

klíčení. Důležitá je také přítomnost kyslíku, pro dýchání zrna. Proces máčení trvá 2 dny. 

Klí čení  

Klíčení ječmene  je prováděno na humnech – hladké podlahy v prostorných 

místnostech s účinným větráním. Probíhá na hromadách ve vrstvě asi 80 cm, při teplotě 

cca 14 °C, po dobu 5 – 7 dní. Hromady během klíčení dvakrát denně obracíme, tím 

dodáváme dostatečné množství vzduchu pro klíčení. Výsledkem klíčícího procesu je 

tzv. zelený slad. 

Hvozdění 

Při hvozdění je snižován obsah vody ve sladu pod 4 %. Dochází k zastavení 

vegetačních pochodů a vytvoření chuťových a barevných látek, které tvoří charakter 

sladu. Dosáhneme toho řízeným a šetrným způsobem sušení v nadbytku vzduchu při 

teplotách 20 – 60 °C. V další fázi provádíme hvozdění v slabém proudu horkého 

vzduchu pro světlý slad při teplotách 60 – 80 °C a pro tmavý slad 60 – 105 °C. Zelený 

slad je dopraven na hvozd (sušárna), tam se slad zbaví vody dodané pro klíčení a tím se 

proces klíčení zastaví. 

Odkli čování a drcení 

Po hvozdění zbavíme slad sladových klíčků, které pro další zpracování 

nepotřebujeme. Tento slad chladíme a dopravíme, kde ho necháme 6 týdnů odležet před 

jeho vlastním zpracováním. [62] 

Zjednodušené schéma výroby sladu viz příloha č. 1. 

 

Výroba piva 

Mladina 

Odleželý slad je zbaven prachových podílů a rozdrcen na sladový šrot. Ten je v 

průběhu vystírání dokonale rozmíchán s vystírací vodou. Tímto procesem vzniká směs 

tzv. rmut, který je postupně vyhříván na technologicky významné teploty. Ty jsou 

ideální pro působení enzymů. Důležité je i štěpení bílkovin. Ty jsou zvláště důležité pro 
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pěnivost piva a plnost chuti, jejich štěpné produkty (aminokyseliny) jsou důležité pro 

kvašení. Celý proces vystírání a rmutování trvá 4 hodiny. V tomto procesu nám vznikne 

sladina, kterou je nutno přefiltrovat na sladinovém filtru. Tu dále vaříme s chmelovými 

preparáty, kde dochází k převedení hořkých chmelových látek do roztoku. Výsledným 

produktem chmelovaru je mladina. Při chlazení mladiny je nutno odseparovat (oddělit) 

tzv. hořké kaly, které vznikly při chmelovaru. To probíhá ve vířivé kádi, kde se kaly 

usadí na dno a odtud je mladina odčerpána a ochlazena na teplotu 8 – 10 °C.  

Procesy kvašení a dokvašování 

Pro kvašení mladiny používáme buď svrchní kvašení při teplotách až 24 °C nebo 

spodní kvašení při teplotách kvašení 6 – 12 °C. Kvašení mladiny je při klasické 

technologii děleno do 2 fází – hlavní kvašení a dokvašování. 

Hlavní kvašení je prováděno v otevřených kvasných kádích v prostorách 

nazývaných spilky. Nejdůležitější reakcí procesu je přeměna zkvasitelných sacharidů 

glukózy, maltózy a maltotriózy na etanol a oxid uhličitý. Také v malé míře jsou tvořeny 

vedlejší kvasné produkty (aldehydy, mastné kyseliny, estery, atd.). Všechny tyto látky 

společně tvoří chuť piva a jeho aroma. Proces hlavního kvašení trvá 5 – 7 dní a v jeho 

průběhu se udržuje maximální teplota kvasící mladiny na 11 °C. Po ukončení kvašení se 

obsah zchladí na 5 – 7 °C a mladé pivo je sesudováno do ležáckého sklepa. 

Dokvašování a zrání mladého piva je prováděno v ležáckém sklepě, kde pivo velmi 

pozvolna dokvasí při teplotách 1 – 3 °C, zraje a sytí se pod tlakem vznikajícího oxidu 

uhličitého v ležáckých tancích, které jsou uzavřené. Oxid uhličitý, který vzniká, se 

hromadí v prostorách nad pivem, vytváří přetlak, začíná se vázat na bílkovinné složky 

piva a tím vytváří jeho charakteristický říz. Doba ležení je závislá na typu piva.  

Dokonale vyzrálé pivo je ještě zfiltrováno, případně pasterováno a nakonec stáčeno 

do transportních obalů. Filtraci piva provádíme nejčastěji na křemelinových a 

deskových filtrech různé konstrukce. Poté plníme do sudů či lahví. Pokud chceme 

zvýšit biologickou stabilitu piva, provádíme pasteraci. Stáčení piva do transportních 

obalů je konečnou fází výroby. 

Zjednodušené schéma výroby piva viz příloha č. 2. 

V České republice se převážně vyrábí pivo světlé technologií spodního kvašení. 

Podle koncentrace mladiny rozlišujeme piva výčepní, ležáky a speciální. [62] 
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Dle Večerkové a Kisse [4] může být pivo: 

• světlé, 

• tmavé, 

• řezané, 

• porter, 

• se sníženým obsahem alkoholu, 

• nealkoholické, 

• se sníženým obsahem cukrů, 

• pšeničné, 

• kvasnicové, 

• ochucené. 

 

Dále rozlišuje pivo podle extraktu původní mladiny v hmotnostních procentech: 

• lehká – do 7 % , 

• výčepní – 8 až 10 %, 

• ležáky – 11 až 12 %, 

• speciální – 13 % a více. 

 

2.3.2 Historie piva ve světě a u nás 

Dle Zýbrta [8] se za zemi původu piva považuje Mezopotámie, oblast tzv. 

úrodného půlměsíce mezi řekami Eufratem a Tigridem. V této oblasti vznikaly první 

zemědělské komunity. Už v 7. tisíciletí před naším letopočtem se zde pěstovalo obilí. 

Pivo bylo nejspíš objeveno náhodně, protože tehdy se obilí skladovalo v hliněných 

nádobách. Když později do těchto nádob natekla voda, došlo k samovolnému kvašení a 

později, když byla lidmi nádoba objevena, byl v ní nalezen produkt s příjemnou a 

omamnou chutí. 
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Další záznamy pocházejí ze starověkého Egypta, který je občas považován za 

původní zemi objevu piva.  

V současnosti je pivo nejvíce konzumováno v zemích střední Evropy – převážně 

tady má dlouholetou tradici jeho výroba a konzumace. Pivo má také silnou tradici na 

Britských ostrovech. 

Historie piva v Česku 

Prvním dochovaným dokladem, který potvrzoval pivo v českých zemích, je nadační 

listina, kterou vydal první český král Vratislav II. v roce 1088. Předpokládá se, že v 

Čechách vařili pivo už dříve před tímto rokem. Je také možné, že se vařením piva 

zabývaly ženy za dob prvního českého pivovarnictví. Pivo bylo vařeno nejspíš ve 

světnicích a kvašeno v komorách, kde byly tzv. pivní hrnce. [19] 

Zýbrt [8] také uvádí, že se pivo vařilo po celé 11. století v době, kdy začaly vznikat 

první kláštery a tím i domácí pivovárky. Dokonce píše, že pivo vařili zbožní, leč žízniví 

mniši. Traduje se, že pivo mnichů bylo nejlepší. Panovníci, ale také šlechta s bohatými 

obyvateli měst poznali, že vaření piva je ekonomicky významné. Zatímco dříve mohl 

vařit pivo každý, kdo měl potřebné prostředky, jak finanční tak prostorové, později 

začalo docházet k omezování volného vaření piva. Panovníci udělovali výsadu tzv. 

právo várečné - právo vaření piva nebo také právo jedné míle. To znamenalo, že 

v okruhu 1 míle od městských hranic nesměl nikdo vařit, dovážet, prodávat nebo 

konzumovat jiné pivo než to, které pocházelo z města. Tyto výhody si města přísně 

hlídala. Obdobná práva měla i šlechta. Ve 14. století požadovali bohatí měšťané, aby 

právo vařit pivo měl jen ten, kdo vlastní dům uvnitř městských hradeb. Později také 

došlo k tomu, že právo vařit pivo bylo upíráno právě těm, kdo nebyli občany města a 

nevlastnili zde dům. Majitelé právovárečných domů – určité domy, kde bylo právo vařit 

pivo, se nazývali právovárečníci. 

V 16. století se už pivo nevařilo doma, ale bylo lepší svěřit jeho přípravu do rukou 

odborníků. Každé město mělo hned několik pivovarů, což znamenalo, že občané měli k 

dispozici hodně piv, která se lišila svou chutí, jelikož každý vařil pivo trochu jinak. 

Když v roce 1517 byla podepsána svatováclavská smlouva, využila šlechta toho, že 

bylo městům omezeno právo vařit pivo a začala zakládat pivovary, palírny kořalky, 

začala také stavět hospody a nabádala své poddané k tomu, aby konzumovali více 
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alkoholu, než bylo obvyklé. Podnikání tohoto druhu (vaření piva, alkoholu) tvořilo 

později více než polovinu celkových příjmů české šlechty. 

V 2. polovině 18. století nastaly velké změny ve společnosti a v českém 

pivovarnictví. Josef II. vydáním dekretu v roce 1788 zrušil výhradní právo měšťanů na 

vaření piva a všeho ostatního, co s pivem souviselo. To znamenalo, že právovárečníci 

nesměli nutit ostatní obyvatele ke konzumaci jejich vlastního piva a lidé si sami mohli 

svobodně určit, které pivo budou pít. [8]. 

Už v 19. století byla ve všech druzích podnikání velká konkurence. Na jednu stranu 

si mohl zákazník svobodně vybrat, jaké pivo bude pít, ale na druhou se zase podnikatel 

musel rozhodovat mezi tím, zda bude vyrábět pivo nejlepší kvality a bude mít malý zisk 

nebo bude vyrábět pivo s nejnižšími náklady, s čímž souvisí nízká kvalita piva, ale 

velký přínos v podobě zisků. Vyrábět nejlevnější a zároveň nejlepší pivo totiž nelze. 

Tahle situace vedla k šizení piva, kdy pivovary, které produkovaly levné pivo, musely 

zachovat alespoň základní vlastnosti piva, začaly do piva přidávat různé nepovolené 

prostředky, které vylepšovaly chuť tohoto moku. Tohle vylepšení ale mohlo způsobit i 

nevratné škody na zdraví člověka, proto se hospodští i konzumenti začali bránit a 

provádět zkoušky kvality piva. 

Na konci století už působilo v českých zemích několik velkých pivovarů, které 

podnítily zánik pivovarů malých. V této době také vzniká 5 dnešních nejznámějších 

českých pivovarů: 

• Plzeňský Prazdroj (1842),  

• Smíchovský Staropramen (1869),  

• pivovar Gambrinus v Plzni (1869),  

• pivovar Velké Popovice (1874), 

• pivovar Budějovický Budvar (1895),  

Vedle těchto pivovarů vznikají i moravské pivovary: 

• Přerov (1872), 

• Starobrno (1872).  

I po roce 1948, kdy zvítězili komunisté, znemožnili přijmout Marshallův plán a 

mnoho potravin a dalších výrobků se vydávalo na příděl, se pilo pivo. Znárodněný 
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pivovarský průmysl se tak dostal z okruhu zájmu a došlo k násilné koncentraci 

pivovarského průmyslu. Na začátku 70. let 20. století byly postaveny další dva 

pivovary, z nichž pivovar Radegast se velice dynamicky rozvíjí a zařazuje se mezi 

největší pivovary. 

Dalším zlomem ve vývoji pivovarského průmyslu se stává rok 1989. Tehdy je v 

provozu už jen 71 pivovarů a konkurence mezi zprivatizovanými pivovary roste.  

Pivovarský průmysl, který se před rokem 1989 nemůže rozvíjet dle potřeb, nemá k 

zajištění své obnovy dostatek finančních prostředků. Přesto však postupně dochází k 

upevnění českého pivovarství. [19]   

 Dle Večerkové a Kisse [4] je u nás pivo vařeno na 110 ti místech po celé České 

republice. Z toho je 47 průmyslových pivovarů a 63 tzv. malých restauračních 

minipivovarů, jejichž počet se stále zvyšuje. Nejstarším minipivovarem u nás je 

nejznámější pivovar U Fleků, který byl založen v roce 1499. [41]  

2.3.3 Produkce a spotřeba piva 

Dle Berryho Verhoefa [5] je pivo produkováno po celém světě. Ve své knize uvádí 

také země, jako jsou např. Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie, jejichž pivo je méně 

známé. Právě v Austrálii, která má téměř 17 milionů obyvatel, není pro producenta piva 

s velkými ambicemi žádný enormní domácí trh. Proto se snaží australští pivovarníci 

pivo vyvážet. Na australském trhu převládají dvě skupiny: 

• Carlton and United Breweries, Ltd. (CUB) 

• Lion Nathan novozélandského původu. [5] 

Co se týče spotřeby piva, lidové noviny ze dne 15. října 2009 uvádějí, že nejvyšší 

spotřeba piva za celý rok byla v: 

• České republice – zhruba 160 l/osoba, 

• Irsku – 110 l/osoba, 

• Rakousku – 109 l/osoba, 

• Německu – 107 l/osoba. [38] 
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2.3.4 Pivní velmoci 

Do pivních velmocí, které souvisí s největší spotřebou piva, zahrnujeme především: 

• Německo, 

• Anglie, 

• Česká republika, 

• Belgie. 

O pivu, stejně tak o chmelu a sladu se traduje, že je to typický výrobek České 

republiky. Ta má dlouholetou tradici ve vaření piva, kde se jeho kvalita se stala 

světoznámou. 

Pivo je jedním z nejvíce konzumovaných alkoholických nápojů u nás. Největšími 

konzumenty jsou samozřejmě Evropané a v Česku je považováno pivo jako jeden ze 

symbolů. Dle internetového serveru http://eagri.cz je podle předběžných údajů firmy 

Hopsteiner Česká republika na osmnáctém místě ve světě z hlediska celkové produkce 

piva s roční produkcí cca 20,0 milionů hektolitrů. [55]. 

K roku 2008 drží obyvatelé Česka přední pozici ve spotřebě piva na osobu, která 

dosahuje v průměru 160 litrů na hlavu. 
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3 PIVNÍ TURISTIKA A CESTOVNÍ RUCH 

3.1  Cestovní ruch 

Cestovní ruch je pro jednotlivce, ale i pro společnost významným fenoménem, 

který představuje největší pohyb lidské populace za rekreací, poznáváním a naplněním 

vlastních přání z příjemně strávené dovolené. Vedle obchodu s ropou a automobilovým 

průmyslem je třetím největším exportním odvětvím ve světě. 

Rozvoj cestovního ruchu můžeme řadit do období 19. a 20. století. Tehdy se 

cestovní ruch ve vyspělých krajinách začíná formovat jako odvětví společenské 

činnosti. Cestovní ruch, mimo přírodní a kulturně-historické podmínky, vyžaduje také 

možnost volného pohybu, volnou kupní sílu na uspokojování potřeb, mezi které řadíme 

např.: výstavba a provoz dopravních, ubytovacích, stravovacích, zábavních a dalších 

zařízení v cestovním ruchu. 

3.1.1 Podstata cestovního ruchu 

Podstatou bylo správně definovat pojem cestovní ruch. Mnoho autorů se snažilo 

tento pojem definovat svérázně a originálně za každou cenu. V 80. letech minulého 

století uznalo Mezinárodní sdružení vědeckých pracovníků cestovního ruchu (AIEST) 

za oficiální definici švýcarského profesora C. Kaspara (1975), který navázal na práci 

Hunzikera a Krapfa a definoval cestovní ruch jako „souhrn vztahů a jevů, které 

vyplývají z cestování anebo pobytu osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani 

trvalým místem bydlení nebo zaměstnání“. [1] 

Jiná definice cestovního ruchu říká, že je to „komplexní společenský jev jako 

souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu , souhrn procesů budování a provozování 

zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které 

tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou 

zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně – správních aktivit a reakce 

místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity. [3] 

Za účelem sjednotit názory na definování pojmu a předmětu cestovního ruchu 

zorganizovala v roce 1991 Světová organizace cestovního ruchu (WTO) v kanadské 

Ottawě mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu. Všichni zúčastnění přijali 

návrh, že cestovním ruchem rozumíme „činnost osoby cestující na přechodnou dobu do 

místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je 
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stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v 

navštíveném místě“. Stanovenou dobou rozumíme jeden rok pro mezinárodní cestovní 

ruch a pro domácí cestovní ruch je doba stanovená na šest měsíců. Zároveň WTO 

vylučuje z cestovního ruchu cestování v rozsahu místa trvalého bydliště, pravidelně se 

opakující cesty do zahraničí, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. 

V současnosti je cestovní ruch předmětem zkoumání několika vědních oborů 

(ekonomie, geografie, psychologie, atd.). Každá disciplína ho zkoumá z určitého 

pohledu. Například ekonomie cestovního ruchu zkoumá ekonomické aspekty 

cestovního ruchu spojené s produkcí a realizací služeb a zboží. Naproti tomu 

psychologie cestovního ruchu studuje psychiku návštěvníků cestovního ruchu s 

důrazem na motivaci účasti, spokojenosti s dovolenou apod. Z toho vyplývá, že 

výsledky zkoumání cestovního ruchu jednoho vědního oboru využívají i jiné vědní 

obory, čímž obohacují své poznatky. 

Cestovní ruch můžeme chápat jako systém, který tvoří dva podsystémy – subjekt 

cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. [1] 

 

Obr. 3.1.1 Cestovní ruch jako systém (C. Kaspar, 1995) 

ekonomické prostředí      politické prostředí 

     Cestovní ruch 

                                        

                                       subjekt                           objekt 

                                   cestovního                        cestovního 

                                         ruchu                              ruchu 

                                            

 

sociální prostředí technicko-technologické prostředí ekologické prostředí 

3.1.2 Druhy a formy cestovního ruchu 

O druh cestovního ruchu se jedná tehdy, je – li za základ posuzování určena 

motivace, zejména účel, za kterým účastníci cestovního ruchu cestují a pobývají 
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přechodně na cizích místech. Z hlediska motivace se zde patří zejména rekreační, 

sportovní a dobrodružný, myslivecký a rybářský, kulturní a náboženský, lázeňský a 

zdravotní, obchodní, kongresový a stimulační cestovní ruch. Ve skutečnosti se tyto 

druhy nevyskytují samostatně, ale v kombinaci s jinými druhy cestovního ruchu, 

přičemž jeden má vždy dominantní pozici. Jako příklad může být uveden rekreační 

cestovní ruch, který je nejčastěji kombinován se sportovním, zdravotním a kulturním 

cestovním ruchem. 

Pokud hovoříme o formách cestovního ruchu, jedná se o různé příčiny, které ho 

ovlivňují a důsledky, které přináší. Umožňují tak lépe určit podstatu cestovního ruchu z 

hlediska potřeb a cílů účastníků a zároveň lépe připravit produkt a nabízet ho na trhu 

cílovým skupinám účastníků na trhu.  

Pro typologii forem je používáno více klasifikačních kritérií, podle kterých můžeme 

určitě formy cestovního ruchu. Jako příklad můžeme uvést formu z geografického 

hlediska, do něhož řadíme domácí, zahraniční, mezinárodní, vnitřní, národní a 

regionální cestovní ruch. Další formou cestovního ruchu může být forma podle délky 

účasti, do níž patří výletní, krátkodobý, víkendový a dlouhodobý cestovní ruch. Dále 

sem můžeme zařadit i formu ze sociologického hlediska, kde si pod tímto pojmem 

představíme návštěvy příbuzných a známých, sociální cestovní ruch, komerční cestovní 

ruch a etnický cestovní ruch.  Celé schéma typologie forem cestovního ruchu viz 

příloha. [1] 

 

3.2 Pivní turistika 

Pod pojmem pivní turistika si jistě každý představí určitou formu cestování za 

poznáváním a ochutnáváním piva. Ať už to jsou výlety do pivovarů, muzeí piva či pivní 

stezky. Těchto forem je mnoho, stačí si jen vybrat. K poznávání piva vede hned několik 

faktorů: 

• oblíbenost piva,  

• kvalita piva, 

• cena piva, 

• druhy piva. 
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Už v předchozí kapitole jsem se zmínila, že pivo patří do alkoholických nápojů. S 

pivem souvisí také typická jídla, která jsou k tomuto nápoji vhodná. Neodmyslitelně k 

pivu patří pečená kačena se zelím a bramborovým knedlíkem nebo také typické knedlo 

vepřo zelo. Navíc jsou k pivu podáváni utopenci nebo nakládaný hermelín. To ví každý 

Čech. Pivo je také možné přidávat při vaření do různých receptů, např. pivní guláš, kuře 

na pivu nebo také uzený bůček v pivu a zelí. Jelikož je pivo velmi oblíbené, existují 

také tzv. pivní kuchařky, kde je velké množství receptů na pochutiny s pivem. 

Pivní turistika je významným marketingovým nástrojem velkých, ale i malých 

pivovarů a s nimi spjatých míst a dalších aktivit. Těchto forem je mnoho, stačí si jen 

vybrat.  Většinou se jedná o: 

• návštěvy a exkurze pivovarů, 

• pivovarnická muzea, 

• společenské akce spojené s pitím piva, pivními soutěžemi apod., 

• gastronomické veletrhy a výstavy , 

• turistika na pivních stezkách. 

Dále zde můžeme zařadit i akce sekundárního charakteru jako jsou např. burzy 

sběratelů pivních tácků. 

3.2.1 Pivní turistika ve světě 

Jelikož je pivo velmi oblíbeným nápojem, je jisté, že pivní turistika je populární i v 

jiných zemích, např. Německo, Irsko, Dánsko, Rakousko, Anglie, Slovensko. 

U nás, ale zároveň také v zahraničí je pivo oblíbeným nápojem, proto není divu, že 

i jiné evropské země pořádají každoroční pivní slavnosti. Jako příklad bych chtěla uvést 

několik vybraných pivních slavností v Evropě.  

 

SLOVENSKO           

Nejznámějším slovenským pivním festivalem je určitě Junifest. Ten se již od roku 

2004 každoročně koná v bratislavském areálu Incheba. Je největším pivním festivalem 

na Slovensku a trvá 10 dní. Minulý rok byl pořádán 29. 5. – 7. 6. 2009. Na výběr je zde 

široká škála různých druhů piv, která se čepují do litrových sklenic. K pivu jsou také 

podávány různé gurmánské speciality, jako jsou např. vepřová žebírka, vepřová kolena, 
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nakládaný hermelín, pečená kuřata. Mimo jídlo a pití je zde k dispozici doprovodný 

program v podobě vystoupení různých českých a slovenských hudebních skupin 

různých žánrů (folklor, rock, country, apod.). Tento festival je inspirován německým 

Oktoberfestem, kterým se budu podrobněji zabývat později. [39, 53, 65] 

 Bohužel se mi nepodařilo zjistit, na kdy je tento festival plánován pro rok 2010, 

jelikož jejich oficiální stránky nefungují. (28. 1. 2010) 

 

DÁNSKO 

Mezi vyhledávané pivní festivaly v Evropě patří European Beer Festival, který se 

každoročně koná v hlavním městě, v Kodani. Tento festival ročně navštíví více než 20 

000 nadšenců a milovníků piva. Je zde prostor jak pro spotřebitele piva, tak pro kuchaře 

a majitele hospod. Festival obvykle trvá 3 dny. Zajímavostí tohoto festivalu je, že je zde 

nabízeno pivo jak domácí výroby, tak pivo zahraniční produkce z většiny evropských 

zemí. Můžeme se zde setkat i se zámořskými pivy.  

Slavnosti piva v Kodani pro rok 2010 jsou plánovány na období 6. – 8. 5. 2010.  

[16, 65] 

 

ANGLIE 

Mezi nejpopulárnější pivní festivaly v Anglii patří i Great British Beer Festival. 

Koná se v Londýně ve výstavním centru Earls Court, trvá 5 dní a jeho sponzorem je 

nezávislá společnost Campaign For Real Ale (CAMRA), která propaguje regionální 

pivní pestrost. Součástí festivalu je samozřejmě možnost ochutnávek různých druhů 

piva, moštů a mezinárodních piv. Nechybí zde také živá hudba, tradiční hospodské hry 

a k jídlu je podáváno tradiční hospodské občerstvení. V roce 2009 bylo vypito více než 

500 piv a moštů a tento festival navštívilo více než 64 000 lidí.  

Letos se bude konat 3. – 7. 8. 2010 v Earls Court. [23, 65] 
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BELGIE 

Všichni znají německý Oktoberfest, ale málokdo tuší, že v Belgii se skoro každý 

měsíc koná akce nebo festival, který je spojován s pivem. Belgie má již dlouholetou 

tradici a v současnosti vyrábí přes 450 druhů piva. Jednou ze zajímavých slavností 

Belgian Beer Festival, který se bude konat 25. května 2010 ve městě Lustin. Říká se, že 

v minulých ročnících bylo k dispozici až 850 druhů piva včetně pokrmů z něho 

vařených. Součástí tohoto festivalu je trh, kde spotřebitelé i milovníci piva mohou 

zakoupit pivní lahve, etikety, tácky, džbánky apod.  

Dalším festivalem, který stojí za zmínku je Meeting of the Breweries in Belgian 

Luxembourg (setkání pivovarů v belgickém Lucembursku). Při této příležitosti se v 

Hottonu scházejí pivovary, které patří do lucemburské provincie v provincii, na 

ochutnávku piva, vysvětlení různých způsobů vaření piva, samozřejmě s hudebním 

doprovodem a pouliční animací. Letos je plánován na 18. 7. 

Posledním belgickým festivalem, který jsem si vybrala, je Brassigaume – 

Mezinárodní festival malých pivovarů, který se každoročně koná v Rulles. V roce 2010 

je plánován na 16. 10. – 17. 10. Milovníci piva zde mohou navštívit různé stánky a 

setkat se s 22 pivovary, kde mohou ochutnat jejich výrobky, které čítají až 80 odlišných 

druhů piva. Na programu dne nechybí ani hudba, čtení s pivním historikem panem 

Philippem Voluerem a také jídlo uvařené z belgického piva. [12, 13, 65] 

 

ESTONSKO 

Poněkud zajímavějším a neobvyklým pivním festivalem je Ollesummer Festival. 

Koná se vždy na začátku července v hlavním městě Estonska, Tallinnu, a je to jedna z 

největších akcí v Pobaltí. Letos je plánován na období 14. – 17. 7. 2010. Kromě velkého 

množství piva se mohou návštěvníci festivalu těšit také na spoustu hudby a zábavy. 

Určitě velkým lákadlem bude finská skupina HIM, která zde vystoupí 15. 7. 2010. 

Tento festival ročně navštíví až 80 000 lidí a vystoupí zde až 100 hudebních skupin 

různých žánrů. [32, 33, 65] 
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AUSTRÁLIE 

Jedním z nejznámějších pivních festivalů v Austrálii je Tasmanian Beerfest. Velké i 

malé pivovary z celé Tasmanie se sjíždějí na nábřeží města Hobart, které se změní v 

centrum butiků a pivních řemesel. Tyto pivovary se snaží předvést pro milovníky piva 

tu nejlepší show v podobě vaření piva. Samozřejmě ani zde nechybí živá hudba různého 

zaměření, mezistátní, ale i zámořské značky piva, které dávají možnost porovnání chuti 

a stánky s tím nejlepším jídlem, které může festival nabídnout. [11] 

 

ŠVÉDSKO 

Také zde se pořádají pivní festivaly. Jeden z nich nese název Stockholm Beer and 

Whisky Festival. Tato výstava se již od roku 1992 koná dva víkendy na konci měsíce 

září a začátku října. K dispozici je až 500 druhů národních a mezinárodních piv, moštů a 

také různé druhy whisky. Je zde také možné navštívit různé semináře o výrobě těchto 

nápojů, ochutnávky nápojů a mnoho dalších možností. Podáváno je zde i jídlo jako 

např. klobásy, ale najdeme zde i ústřice. To vše se koná v areálu Factory Nacka Strand 

ve Stockholmu.  

Na rok 2010 v období 17. – 19. 9. 2010 a 24. – 26. 9. 2010 počítají pořadatelé až se 

1400 vystavovateli. Je to největší výstava piva, moštu a whisky v Evropě. [26, 61] 

 

RAKOUSKO 

Hodně navštěvovaný je také rakouský festival BierIG. Celým názvem je to 

Interessen-Gemeinschaft der Bier-Konsumenten, což by se dalo volně přeložit zájmová 

společnost spotřebitelů piva. Je to nezávislý spolek, který mohou používat jak pivovary, 

tak jiné společnosti. Cílem tohoto spolku je zachovat pivní kulturu a podporovat zájmy 

a přání pivních spotřebitelů. Tato událost se koná v Salzburgu a v roce 2009 to byl již 7. 

ročník a trval dva dny (23. 10. – 24. 10. 2009). K dispozici bylo až 250 druhů piv 

domácí i zahraniční produkce, možnost navštívení různých seminářů a přednášek. Je 

zde možnost i zakoupení upomínkových předmětů a suvenýrů. Pro členy spolku BierIG 

je vstupné zdarma, pro ty, co nejsou členy je vstupné 10 Euro/den. [65, 67] 
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NĚMECKO 

Canstatt ve Stuttgartu 

Druhý největší pivní festival v Německu známý též jako „trávník“ se koná každý 

rok na konci září. Trvá 2 týdny, ale 3 víkendy. Letos pořadatelé plánují na 24. 9. – 10. 

10. 2010 již 165. ročník. Minulý ročník navštívilo na 4 miliony lidí. Tento festival 

nabízí 7 velkých slavnostních stanů, 2 vínové stany a velký počet potravinových stánků. 

Každým rokem je tento festival populárnější. V roce 2009 byl zaznamenán nárůst o 30 

% pro autobusové zájezdy v době, kdy se koná festival. Většinu návštěvníků tvoří 

především zahraniční turisté, hlavně Italové. [14, 15, 65] 

 

Oktoberfest v Mnichově    

Oktoberfest je jedním z nejznámějších festivalů každoročně konán v Mnichově a je 

znám jako největší pivní festival světa. Je to jedna z nejoblíbenějších slavností piva a 

proto není divu, že každoročně tento festival navštíví na 6 milionů lidí, z nichž 70% 

jsou obyvatelé Bavorska. Ve velkých počtech se zde sjíždějí i Američané, Italové a 

Japonci. V roce 2010 je 177. ročník mnichovského Oktoberfestu plánován od 18. září 

do 4. října.  [31] 

Historie Oktoberfestu je spojována s datem 17. října 1810, kdy se konala svatba 

korunního prince Ludvíka Bavorského a princezny Terezy Sasko-Hildeburgské, po 

které je také pojmenována půda, kde se každoročně tato slavnost koná, tedy 

Theresienwiese. Ludvík měl z celé této události tak velkou radost, že na oslavu pozval 

nejen celý dvůr, ale i měšťany, aby bylo vše řádně zapito. Právě těmito velkolepými 

oslavami vstoupila celá svatba do historie, která se stala důvodem pro každoroční 

opakující se slavnost. Celá slavnost byla za účasti královské rodiny zakončena 

koňskými dostihy.  

 

V současnosti to již není jen svátek piva, ale je spojen i s pořádáním pouťových 

atrakcí z celého světa. Dřív na těchto slavnostech bývaly malé stánky, které byly v roce 

1896 nahrazeny tzv. pivními stany, kterých je celkem 14 a pojmou až 7 000 

návštěvníků. Místa do těchto stanů bývají zamluveny měsíce dopředu. Slavnosti jsou 

zahájeny naražením prvního sudu a tradičním zvoláním:“ O'Zapft is!“, „Je naraženo!“ a 
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pivo na tyto slavnosti dodává 6 předních pivovarů Oktoberfestu – Augustiner, Spaten, 

Löwenbräu, Paulaner, Hofbräu a Hacker-Pschorr. [10] 

 

Oktoberfest v číslech: 

• během dvoutýdenních oslav se vypije okolo 30 % roční produkce piva velkých 

mnichovských pivovarů,  

• očekává se, že cena za litr piva se bude pohybovat mezi 7.7 a 8 Eury, 

• na Oktoberfestu vás obslouží přibližně 1600 servírek od 18 do 80 let, které se 

skrz hlučné davy prodírají i s 10 holbami najednou, přičemž v každé z nich je 

litr pivního moku, 

• stany pojmou až 94 000 návštěvníků, 

• na ploše 104 akrů se nachází 1 440 toalet, 

• během Oktoberfestu vznikne přibližně 900 tun odpadků. [30] 

Nejsledovanějším mužem je mnichovský starosta, který podle půl století staré 

tradice narazí první sud piva v pravé poledne. Když se konal 175. Oktoberfest, 

mnichovský starosta Christian Ude překonal svůj dosavadní rekord a dvousetlitrový sud 

se mu podařilo narazit na dva údery. [10] 

Vše ale začíná ráno. Vůz plný sudů, který je tažen trojspřežím statných valachů 

francouzského plemene, vyjíždí z mnichovského pivovaru. Spřežení doprovází sbor 

bubeníků. Jakmile spřežení dorazí na Tereziinu louku, pozornost se upoutává na výše 

zmíněného starostu a jeho tradici narazit první sud. Po naražení prvního sudu a 

tradičním zvoláním může Oktoberfest začít. [30] 

 

3.2.2 Světová pivovarnická muzea 

Tak jako v České republice, tak v zahraničí existují tzv. pivní muzea. Tyto muzea s 

historií piva, jeho výrobou, různých sbírek pivních suvenýrů a všeho ostatního 

týkajícího se piva, jsou velice populární. Jelikož nás spíše zajímají česká muzea, 

zahraniční pouze vyjmenuji.  
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Zahraniční muzea jsem náhodně vybrala: 

• Milwaukee Beer Museum (Wisconsin),  

• East Taunton Beer Can Museum (Massachusetts), 

• Sapporo Beer Museum (Japonsko), 

• The National Brewery Centre – otevírá se 1. května 2010 (Velká Británie). 
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4 PIVNÍ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE 

4.1 Pivní slavnosti a pivní turistické stezky  

Slavnosti piva jsou oblíbené jak v zahraničí, tak i u nás. V předchozí kapitole jsem 

se zabývala pivními slavnostmi v zahraničí, proto se teď zaměřím na pivní slavnosti 

v České republice. Myslím, že pivní festivaly, ale také pivní stezky, jsou nejen pro 

české obyvatele čím dál populárnější, a proto se pokusím přiblížit průběh těchto 

festivalů a v druhé části tohoto bodu zachytit rozvoj pivních stezek.  

 

Olomouc 

Říká se, že olomoucký pivní festival je největším svátkem piva a hudby v České 

republice a v roce 2010 se pořádá již devátý ročník. Každoročně se na bývalé dostihové 

dráze v olomoucké části Lazce sejde na 30 domácích i zahraničních pivovarů. Když se 

v roce 2008 konal sedmý ročník, navštívilo tento festival dokonce 18000 lidí.  

Součástí programu je také vystoupení hudebních skupin, burzy sběratelů a možnost 

občerstvení v podobě různých pochutin vhodných k pivu. K dispozici jsou také 

vstupenky v předprodeji, které si mohou budoucí návštěvníci koupit v Olomouci a 

v Přerově nebo si je také mohou objednat pomocí e-mailu, kdy při objednání 10 

vstupenek dostanou 1 vstupenku zdarma. Vstupné v předprodeji stojí 80 Kč a na místě 

100 Kč/den. Pro letošní ročník se počítá až se 100 druhy piv. Na místo konání je možno 

se dostat vlakem, autobusem nebo autem. Na webových stránkách festivalu je i 

dopodrobna vysvětleno, jak se dostat přímo na místo. Festival trvá 4 dny a je zde i 

možnost přespání v beerfest campu, který zhruba 10 minut chůze od areálu, který je 

hlídaný. Cena v campu je 150 Kč na osobu/den. Články o tomto festivalu, např. v Mladé 

frontě DNES a Olomouckém deníku, jsou zajímavé a určitě stojí za přečtení. Letos je 

tento festival naplánován na 12. 5. – 15. 5. 2010, kdy slavnostním naražením dřevěného 

soudku Starobrno primátor města Olomouce zahájí slavnosti. [17] 

 

Tábor 

Tyto slavnosti piva jsou známé největším setkáním pivovarníků a výrobců piva, 

které jsou spojené s degustací a udělováním ocenění jako je Zlatá pivní pečeť a Zlatý 

český pramen. Pro veřejnost jsou přístupné všechny prostory hotelu Palcát, kde se tato 

událost každoročně koná. Letos se konal již dvacátý ročník od 2. 2. do 5. 2. 2010. 
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Pořadatelé předpokládali, že o ocenění se bude ucházet více než 300 vzorků piva ze 75 

pivovarů a minipivovarů. Většina uchazečů byla z České republiky, ale přihlásilo se i 6 

pivovarů ze Slovenska, 2 z Německa, 3 z Polska a 2 z Belgie. Ty pivovary, které tuto 

prestižní soutěž vyhrají, mají právo užívat ocenění na etiketách i k propagaci. Celkem 

bylo vyhlášeno 16 kategorií a navíc samostatná sedmnáctá kategorie je zvláštní cena 

velké poroty THE GOLD BREWERS SEAL 2010. O cenu se zde ucházela všechna 

piva, která vyhrála v jednotlivých kategoriích. 

Slavnosti byly po dobu konání otevřeny každý den od 16 hodin. Veřejnost měla 

možnost vybírat z více než 90 druhů piva. Do kulturního programu bylo také zařazeno 

hudební vystoupení různých kapel a připraveny byly také soutěže s pivní tématikou, 

které jsou velmi oblíbené. Předprodej vstupenek byl zahájen již 12. ledna. [58] 

 

Praha 

Jednou z největších gastronomických událostí roku je jistě český pivní festival 

v Praze. Tento již třetí ročník je letos pořádán v období 14. 5. – 30. 5. 2010 na výstavišti 

v Letňanech. Návštěvníci se zde mohou setkat až s 50 druhy piv. Každý stánek bude mít 

své vlastní podium, kde bude připraven pestrý zábavný program. Celkově zde bude 

připraveno 6 velkých stanů s kapacitou až 10000 míst. Po celou dobu konání zde bude 

k dispozici i to nejlepší od českých kuchařů, řezníků a pekařů. Zajímavostí je, že se na 

festivalu platí tzv. pivním tolarem, který má hodnotu 40 Kč. Tolary jsou baleny po pěti 

kusech, což je minimální množství k zakoupení a je za ně možné koupit cokoliv 

(počínaje pivem, jídlem a konče pivními suvenýry).  

V tiskové zprávě je dále uvedeno, že prvního natočení se ujme pražský primátor 

Pavel Bém, který tak oficiálně zahájí tento festival. Novinkou oproti minulému ročníku 

je to, že je připraven stan pro pivní profesionály, kde mají lidé možnost degustovat pivo 

pod odborným dohledem pivních sommelierů. Samozřejmě nebude chybět doprovodný 

kulturní program v podobě různých atrakcí, které jsou vhodné také pro rodiny s dětmi. 

Oficiálním pivem pro tento festival se stal ležák Lobkowicz premium. Vstup na tuto 

akci je zcela zdarma a předpokládá se, že tento festival navštíví nejen čeští, ale i 

zahraniční turisté. [18] 
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Ostrava 

Ostravský pivní festival se v roce 2009 konal v klubu Rock and Roll Garage 

v Ostravě – Martinov 3 dny o víkendu 17. 4. – 19. 4. Účast potvrdilo zhruba 15 

minipivovarů, které přislíbily alespoň 2 druhy piva, takže návštěvníky čekaly opravdové 

pivní žně. Na programu nechyběly ani soutěže a kvízy, upomínkové předměty pivovarů. 

Jednodenní vstupné vyjde na 80 Kč, víkendové vstupné pak na 150 Kč. Točí se zde 

např. piva značky Garážmistr a Qásek (Ostrava), Vulkán (Kopřivnice), Moritz 

(Olomouc). [35]  

 

Žatec  

Chmelfest Žatec jsou oslavy probuzení piva ze zimního spánku. Jedná o slavnosti 

Žateckých chmelařských oblastí a jsou naplánovány na 8. 5. 2010. Program desátého 

ročníku je pestrý. Začne se průvodem za doprovodu dechovky a alegorického vozu, dále 

požehnání nové úrodě chmele a symbolické zahájení Chmelfestu naražením sudu 

s Májovým ležákem. Po skončení průvodu jsou na programu různé soutěže, tance a 

zábava pod heslem „Jaro-pivo-láska“. Chystá se zde také otevření chmelařského muzea.  

[25] 

Další zajímavou akcí je Žatecká Dočesná, která se koná 3. 9. – 4. 9. 2010. Tradičně 

se zde schází 15 až 20 pivovarů, které představí zhruba 30 druhů piv. Součástí Dočesné 

je také degustace. Této soutěže se celkově účastní 120 laických i odborných degustátorů 

a koná se pod odborným dozorem poroty, která je složená z odborníků na pivo a chmel. 

[21] 

 

Roštín – Kamínka   

Pivní Kamínka 2010, jak se této slavnosti piva také říká, jsem si vybrala proto, že 

jsou tyto slavnosti asi nejznámější ve Zlínském kraji, kde také bydlím. V tomto roce se 

koná už patnáctý ročník a je naplánován na 6. 8. – 8. 8. 2010. Provozovatelem tohoto 

areálu je RUDOLF JELÍNEK a. s. a předprodej vstupenek bude zahájen v červnu.  

V roce 2009 zde bylo k dispozici zhruba 20 druhů piv, jako obvykle zde vystoupilo 

mnoho hudebních umělců jako např. Tři sestry, Horkýže Slíže, David Koller. 

Nechyběly ani zajímavé pivní soutěže a hlavní atrakcí bylo vystoupení Martina Dejdara 

v podobě Ozzáka z televizního sitcomu Comeback. Cena jednodenního vstupného byla 

270 Kč. [54, 57] 
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Pivní turistické stezky 

Pivní turistika je významným marketingovým nástrojem velkých, ale i malých 

pivovarů. Pomocí pivních turistických stezek si jednotlivé pivovary utvářejí a rozšiřují 

skupinu vyznavačů konkrétní značky piva. Samy pivovary podněcují k projektům 

realizace pivních stezek, které souvisejí s úzkou spoluprací s příslušnými úřady a 

s existujícím zařízeními cestovního ruchu, jako jsou např. ubytovací a stravovací 

zařízení, turistické zajímavosti apod. Stezky jsou realizovány z toho důvodu, aby se 

právě značka piva a jméno jeho výrobce dostala do podvědomí potenciálního zákazníka. 

Tyto pivní stezky však nejsou určeny jen pro české turisty. Především rakouští, polští a 

němečtí turisté často navštěvují Prahu a další centra cestovního ruchu a hledají nová 

zajímavá místa.  

Prezident Českého svazu malých nezávislých pivovarů Ing. Jiří Fusek říká, že 

samotné pivní stezky nejsou záchranou pro pivovary, ale představují projekt, který 

podporuje povědomí o značce piva a jméně jeho výrobce, také že stezky mohou 

ovlivňovat zákazníka, který tím, že pivní stezku absolvuje, objeví nový druh piva a 

možná si ho oblíbí. Fusek dodal, že cestovní ruch je navíc velmi významným prvkem, 

který pozitivně ovlivňuje ekonomiku a zaměstnanost v regionech a skloubení piva s 

kulturou dokazuje, že to může fungovat.  

Některé pivovary už s budováním pivních stezek začaly a mnohé mají již 

vybudované zázemí pro pěstování turistiky. [56] 

Je zde nutné připomenout, že i na pivních cyklostezkách musí cyklisté dodržovat 

pravidla silničního provozu. 

Jako příklad pivní stezky bych uvedla první pivní cyklostezku v Beskydech, kterou 

vybudoval pivovar Radegast. Cyklisté projíždějí krajinou a mohou se zastavit až ve 40 

hospůdkách. Trasa začíná v Nošovicích a zhruba po 53 km zde i končí. Jako nejvyšší 

místo je označen vrch Malá Prašivá (nadmořská výška 706 metrů), dále trasa vede 

mírně zvlněnou krajinou poblíž vodních nádrží Žermanice a Těrlicko. Na vybudování 

stezky se podílel Klub českých turistů společně s Nadací Partnerství a splňuje evropské 

standardy pro značení cyklotras. Výhodou je, že stezka je napojena na cyklistický okruh 

Euroregionem Těšínské Slezsko a cyklistickou Beskydsko – karpatskou magistrálu. [64] 

Další zajímavou stezkou je pivní stezka Petra Bezruče. Investorem stezky je 

Pivovar Černá Hora, a. s. a autory stezky jsou RNDr. Tomáš Rusek a Václav Knobloch. 
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Délka stezky je 28 km a začíná na vlakovém nádraží ČD Brno – Řečkovice a končí u 

pivovaru Černá Hora, Centrum Sladovna. V charakteristice stezky je také popsána trať, 

která vede přes Mokrou Horu, Jehnice, Lelekovice, Babí lom, Vranov u Brna, Šebrov, 

vrch Jedle (561,  5 m. n. m.), vrch Bukovice (501 m. n. m.) a Černou Horu. Povrch 

stezky je z 65 % asfaltový a z 35 % je nezpevněná cesta s kvalitním povrchem. Schéma 

trati pivní stezky viz příloha č. 3. [37] 

I město Plzeň pořádá tématické akce s názvem Po stopách piva. Díky tomu, že 

plzeňské pivo je populární po celém světě, míří nejvíce zahraničních turistů právě do 

Plzně. Na webových stránkách města Plzně mají dokonce tři typy těchto pivních cest, 

které se nazývají: 

• pánská jízda – tato varianta trvá 3 dny a začíná návštěvou pivovarského 

muzea. Možnost večeře je v restauraci Na Parkánu, kde nechybí tradiční 

plzeňský pivní guláš s variacemi knedlíků. Poté je na programu návštěva 

pivovaru Purkmistr, která zahrnuje ochutnávku místních piv (např. 12 ° světlý 

ležák Purkmistr, 12 ° pšeničné pivo Písař, ochucená piva – borůvkové, 

medové) a bowling s noclehem. Druhý den následuje prohlídka nové 

expozice pivovaru Plzeňský prazdroj a ochutnávka piva přímo ve sklepích. 

Návštěvníci potom poobědvají v největší české restauraci Spilka, odpoledne 

si prohlédnou historické památky v centru města a tento den zakončí 

návštěvou pivovaru Lautensack, kde ochutnají 13 ° pivo Lotr. I pro tento den 

je zajištěný nocleh. Poslední den odjedou na nejdelší motokárovou dráhu 

v ČR, kde budou mít možnost jezdit na motokárách. V pivovaru Modrá 

Hvězda v Dobřanech bude následovat oběd, ochutnávka místních piv a 

pivních specialit. Odpoledne je zde příležitost ochutnávky piva v pivovaru U 

rytíře Lochoty. Poté je naplánován odjezd domů, 

• pivní romantika – třídenní plán je v podstatě stejný jako u předchozí varianty 

s tím rozdílem, že dámy mohou v centru Kalikovský mlýn využít užití 

kosmetického salonu, nehtové modeláže či cvičení a pánové si mohou zahrát 

ve sportovním centru squash. Třetí den je na programu také vyzkoušení pravé 

pivní lázně či originálního léčebného zábalu s použitím sladového mláta a 

nákupu pivní kosmetiky, 
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• pivo i pro dámy – tato varianta má první dny stejné jako u předešlých typů na 

výlet a navíc si ženy mohou zajít nakoupit do obchodního centra Olympie. 

[52] 

 

Dalšími pivními stezkami, které stojí za povšimnutí, jsou: 

• stezka ve Vrbně pod Pradědem, 

• síť stezek Chmelovelo – žatecká obdoba moravských vinných stezek, 

• Jihočeské pivní stezky, které jsou velmi známé. 

 

4.2 Topografie produkce piva s akcentem na malé pivovary 

Je patrné, že přední české pivovary, jako je Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar 

nebo přerovský Zubr, mají roční produkci v několika set tisících až milionech hektolitrů 

piva. Naopak tomu je u malých pivovarů nebo tzv. minipivovarů, jejichž průměrná 

produkce se pohybuje ve stovkách, nanejvýš tisících hektolitrů piva ročně. Je nutno 

poznamenat, že v době ekonomické krize produkce a export piva klesá.  

V této kapitole se proto chci soustředit především na malé, rodinné pivovary v 

České republice, zejména na kraj Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Zlínský 

kraj. Poté shrnu celkový počet pivovarů a minipivovarů v České republice v přehledné 

tabulce.  

Kontaktovala jsem samotné pivovary, ale také Český Svaz Pivovarů a Sladoven 

s dotazem na produkci jednotlivých výrobců, bohužel mi žádný z dotazovaných 

doposud neodpověděl, tudíž nemohu uvést produkci jednotlivých podniků. (1. 4. 2010).  

4.2.1 Praha 

Bezpochyby nejznámější hospodou v Praze je pivovar a restaurace U Fleků. První 

zmínka o tomto pivovaru pochází již z roku 1499 a původními majiteli je rodina 

Brtníků. Známý je především tím, že už přes 500 let vaří pivo bez přestávky.  
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Dům je rozdělen na 8 hostinských sálů, které jsou pojmenovány následovně: 

• Kabaret, 

• Staročeská, 

• Velký sál,  

• Kufr, 

• Akademie, 

• Rytířský sál, 

• Jitrnice,  

• Václavka. 

Každý z těchto sálů má různý počet míst, ale dohromady pojmou až 1200 hostů. 

Zcela nově je zrekonstruován Velký sál, který patří mezi nejoblíbenější.  

Místnosti a sály jsou vhodné k různým tematickým oslavám, banketům a 

koktejlům. Je zde přihlíženo i na jídlo, především tradiční staročeské pokrmy, které je 

vhodné zapít Flekovským ležákem. V jídelníčku, který je dostupný online na oficiálních 

webových stránkách, tak můžeme např. najít domácí tlačenku s octem a cibulí, 

svíčkovou na smetaně s houskovým knedlíkem, ale i takovou specialitu jako je 

flekovská bašta, která se skládá z 1/4 pečené kachny, 100 g vepřové plece, 50 g klobásy, 

bílého a červeného zelí a nakonec houskového a bramborového knedlíku. 

Pivovar také spolupracuje mimo jiné s agenturou Czech Tourism, která propaguje 

české subjekty v zahraničí. S tím souvisí i zájezdy zahraničních turistů do těchto 

pivovarů. Návštěvy zahraničních turistů pivovarnických muzeí mám jako samostatné 

téma, proto se tomuto budu věnovat v následující kapitole. [41, 42, 43, 44] 

V Praze je celkem 1 pivovar a 11 minipivovarů, z nichž jsou to např. Pivovar U 

Bulovky, Minipivovar U Medvídků nebo Klášterní pivovar Strahov. 

4.2.2 Středočeský kraj 

Z tohoto kraje jsem si vybrala minipivovar U Kozlíků nebo též nazývaný 

Starokladenský městský pivovar, jehož majitelem je pan Petr Macháček. Tato sportovní 

pivnice vznikla v roce 2007 a je umístěna přímo v centru města na Náměstí Svobody.  
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Dřevěný interiér, kamenné obklady a staré pivovarské obrazy navozují skvělou 

atmosféru k posezení s přáteli i rodinou. K dispozici je i teplá kuchyně a k tomu 

možnost výběru piva: 

• Starokladenského, 

• Ležák starosty Pavla, 

• Ležák mistra taviče, 

• Černý havíř. 

Nemohu také zapomenout na ležáky ochucené (medový, borůvkový). Pivovar se 

také může pochlubit mědí zdobenou dvounádobovou varnou, která se nachází v zadní 

části restaurace, kde je za sklem k nahlédnutí. [59, 60] 

4.2.3 Jihomoravský kraj 

Jedním ze zajímavých minipivovarů v tomto kraji je bezesporu Zámecký pivovar 

Oslavany s. r. o. První důkaz existence pivovaru je z roku 1547, kdy zámecký pivovar 

vařil zhruba 645 sudů piva ročně. Avšak v roce 1860 tento pivovar zlikvidován dědici 

Jana Scharffa. K rekonstrukci došlo až v roce 2004 a výroba piva byla opět obnovena. 

Pivovar nabízí pivní tácky pro sběratele, dále po telefonické dohodě také exkurze 

v Zámeckém pivovaru, které probíhají v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hodin. 

Když se konaly XX. reprezentační slavnosti piva 2010, získala piva z tohoto 

pivovaru i následující ocenění: 

• 1. místo – Zámecké černé 15° (kategorie "tmavé pivo z minipivovaru"), 

• 3. místo – Zámecká dvanáctka (kategorie "světlý ležák z minipivovaru"), 

• 4. místo – Zámecká třináctka (kategorie "speciální z minipivovaru"). 

Nutno podotknout, že pivo je vařeno z tradičních českých surovin, jako je žatecký 

chmel, moravský slad a oslavanská voda. [68, 69] 

 

4.2.4 Zlínský kraj 

První z pivovarů Zlínského kraje bych chtěla zmínit pivovar Janáček v Uherském 

Brodě. Tento pivovar má více než 100letou tradici ve vaření piva a vybudoval ho v roce 
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1895 František B. Janáček. Uherskobrodské pivo má typicky nahořklou chuť a vysokou 

plnost. Na tohle i na tradiční postup při vaření dohlíží již 13 let sládek pivovaru, 

Jaroslav Horehleď.  

Pivovar prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která skončila v roce 1993 a patří dnes mezi 

nejmodernější pivovary svého druhu ve Střední Evropě. Získal také v předchozích 

letech řadu ocenění, jako příklad bych uvedla pár ocenění z roku 2008: 

• 3. místo Janáček Prima 10 % v kategorii Pivo České republiky 2008, 

• 1. místo Janáček Tmavé 10 % v kategorii České Pivo 2008, 

• 3. místo Janáček Patriot 11 % v kategorii České Pivo 2008, 

• 1. místo Janáček Prima 10 % v kategorii Cena českých sládků 2008,  

• 1. místo Janáček Tmavé 10 % v kategorii Cena českých sládků 2008,   

• 2. místo Janáček Comenius 14 % v kategorii Cena českých sládků 2008. 

 

Druhy piv, které Janáček produkuje: 

• Prima – světlé výčepní pivo, 

• Extra – světlý ležák, 

• Patriot – světlý ležák, 

• Comenius – světlý speciál,  

• Olšavan – světlé výčepní pivo. 

Za zmínku stojí i fakt, že pivovar v roce 2009 pořádal tradiční Pivní slavnosti, které 

se uskutečnily 28. – 29. srpna přímo v areálu samotného pivovaru. [45, 46, 48] 

Jako druhý podnik jsem si zvolila minipivovar Valášek ve Vsetíně. Pivo se zde 

vařilo už v 17. století, ať už doma nebo v místním pivovaru. Současný pivovar stojí na 

místě bývalého pohostinství, které zde bylo už v roce 1920. Tohle pohostinství bylo ale 

roku 1982 uzavřeno na celých 14 let. Až v roce 2002 před Vánocemi byl zahájen 

provoz a následující rok dostal Valášek od starosty města Vsetína udělení „právo 

várečné“. Nutno dodat, že základní kámen pivovaru Valášek byl položen v roce 2001. 

[28] 
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Výroba piva je založena na tradičním postupu a surovinách (slad, chmel, kvalitní 

měkká voda, kvasnice), tudíž nejsou používány žádné extrakty a proces vaření není 

urychlován. Je zde produkováno pivo typu: 

• ležák světlý,  

• ležák tmavý,  

• ležák višňový,  

• ležák kávový,  

• ležák mandlový. 

Sběratelé si mohou zakoupit různé druhy samolepek, etiket a sklenic pivovaru 

Valášek. Restaurace a penzion Valášek poskytuje kvalitní gastronomické a ubytovací 

služby pro ty, kteří požadují vysokou kvalitu služeb. Mezi poskytované služby 

pivovarem patří např. možnost uspořádání rautů, svateb a dalších společenských akcí, 

dále neomezené připojení k internetu a také restauraci s celodenním provozem. Hosté se 

zde také mohou ubytovat, jelikož penzion má k dispozici 5 dvojlůžkových pokojů a 1 

apartmán. Do ceníku ubytovacích služeb a jiných je možno nahlédnout přímo na 

internetových stránkách minipivovaru. [29] 
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V současné době je v České republice 126 minipivovarů a pivovarů, včetně těch, 

které vznikly do dubna 2010. V následující tabulce je celkový počet všech 

pivovarnických subjektů v jednotlivých krajích České republiky. 

  

 Tab. 4.2 Počet pivovarů a minipivovarů v ČR 

Kraj Minipivovar Pivovar Celkem 

Jihočeský 3 6 9 

Jihomoravský 7 3 10 

Karlovarský 4 - 4 

Královéhradecký 8 5 13 

Liberecký 2 3 5 

Moravskoslezský 9 3 12 

Olomoucký 5 3 8 

Pardubický 3 3 6 

Plzeňský 6 4 10 

Praha 9 2 11 

Středočeský 7 9 16 

Ústecký 2 4 6 

Vysočina 4 6 10 

Zlínský 5 1 6 

CELKEM 74 52 126 

 Zdroj: http://www.pivovary.info/ 
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4.3 Pivovarská muzea v České republice 

4.3.1 Pivovarské muzeum v Plzni 

Plzeňské muzeum piva patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším u nás. Vedle 

českých turistů zde přijíždí i mnoho zájemců ze zahraničí, kteří se zajímají nejen o chuť 

samotného piva, ale také o historii českého pivovarnictví, jeho vývoj, výrobu a způsoby 

podávání piva. Návštěvníci muzea zde mohou vidět pozdní gotickou sladovnu, která je 

jeho součástí, dále hvozd, původní valečku, ležácké sklepy, laboratoř z 2. poloviny 19. 

století a navíc také repliku hospody z přelomu 19. a 20. století. Součástí prohlídky je 

také ochutnávka 0,3 l piva Pilsner Urquell (samozřejmě, že je zde dodržován zákon o 

ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/1989 Sb., který zakazuje 

podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let). 

V původním právovárečném domě, který se nachází v historickém jádru města 

Plzně, je pivní muzeum umístěno. První myšlenka, která podněcovala k založení tohoto 

muzea, pochází z roku 1929 a o 5 let později byl ustaven pivní muzejní výbor, který měl 

za úkol shromáždit různé předměty, které se týkají pivovarnictví. Tento úkol se povedl 

výboru splnit i díky výzvám v tisku. Oficiálně tedy bylo Pivovarské muzeum v Plzni 8. 

května 1959 slavnostně otevřeno u příležitosti 100. výročí ochranné známky „Plzeňské 

pivo“.  

Možnost prohlídky mají jak individuální návštěvníci, tak početné skupiny, které si 

mohou prohlídku rezervovat online na stránkách pivovaru. Cena prohlídky pro dospělé 

se pohybuje v rozmezí 70 – 250 Kč podle toho, jaký okruh prohlídky je zvolen, v jakém 

jazyce a délce výkladu. Cena vstupného pro děti od 6 let, studenty a seniory nad 70 let 

je v rozmezí 50 – 130 Kč, pro které platí stejné podmínky jako je výběr trasy prohlídky, 

jazyku atd. Trasa prohlídky začíná historií muzea, výkladem o vzniku piva 

v Mezopotámii a Egyptě, pokračuje do prostorů původní Tázlerovy pivnice, ve které je 

instalována historická hospoda s využitím původního zařízení, poté prohlídka pokračuje 

do sladovny, kde se nacházejí tzv. humna (zde probíhalo máčení a klíčení obilí), dále je 

ve sladovně instalováno technické zařízení, které v minulosti sloužilo k výrobě a 

zpracování piva. Část expozice je také věnována českému a obzvlášť plzeňskému 

pivovarnictví s ojedinělou zvláštností, kterou je 18 m hluboká studna, ze které se brala 

voda k namáčení sladu. Při prohlídce se také dozvíme, že město Plzeň mělo dvojité 

hradby a široký příkop, dále že hvozdy sloužily k zastavování klíčícího procesu a 
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valečka sloužila k uložení a přesušení zeleného sladu. Do trasy prohlídky patří i galerie, 

kde byly umístěny původní valečky. Dnes slouží k výstavním účelům. Jedním ze 

zajímavých vystavovaných expozic je laboratoř, která připomíná, že je nezbytnou 

součástí pivovaru. Nemůže chybět ani zmínka o založení Měšťanského pivovaru 

(později Plzeňský prazdroj) a jeho úspěších, který proslavil svým pivem město Plzeň po 

celém světě. Při prohlídce dále shlédneme kolekci pivních lahví, které pocházejí 

z různých českých pivovarů, restauraci z 30. let 20. století, plzeňské hospody, nádoby 

na pití piva, sklepy a celou exkurzi zakončíme na dvoře, kde najdeme celou řadu 

exponátů souvisejících s transportem piva. [51] 

Muzeum také nabízí možnost virtuální prohlídky pivovaru. V současné době nabízí 

Plzeňský Prazdroj nově od 1. dubna 2009 také možnost prohlídky Plzeňského 

historického podzemí. Návštěvníci se dozví, jak vypadal labyrint chodeb, sklepů a 

studní, jež byly budovány již od 14. století a neodmyslitelně patří k městu Plzni. [50] 

Dalším hodně navštěvovaným muzeem je pražská Restaurace a pivovar U Fleků, o 

němž jsem se zmínila již v předchozí kapitole. 

4.3.2 Žatec a jeho chmelařské muzeum 

Žatecké chmelařské muzeum rozhodně patří k největším expozicím svého druhu a 

představuje celkový vývoj chmelařství od raného středověku až do současnosti. Když 

vstoupíme do muzea, tak hned v uvítací místnosti můžeme shlédnout animovaný film o 

chmelařském skřítku Hopovi, který nás provede všemi fázemi růstu, sběru a zpracování 

chmele. Je zde také možnost využití informačního kiosku s dotykovým displejem, který 

je přímo ve vstupní místnosti. Cena základního vstupného činí 50 Kč, snížené vstupné 

je 30 Kč a rodinné vstupné je 110 Kč. 

V prvním patře jsou umístěny doklady o tom, kdy započalo pěstování chmele 

v českých zemích, o jeho sběru, mapa archeologických nálezů zbytků chmele. Můžeme 

zde najít i soubor rytin a kreseb českých měst. U vchodu do druhé místnosti expozice si 

každý povšimne žaluziové sušárny a pece (sloužily v 19. století pro sušení chmele), 

předmětů a písemností, které souvisejí s ochranou chmele před jeho falšováním. Jedná 

se zejména o razítka, visačky, pečetě aj. Na zemi jsou také k vidění nářadí k ruční práci 

s chmelem. Pokud chceme vidět další expozici tohoto muzea, musíme projít přes sirné 

komory, ve kterých jsou umístěny drátěné koše, v nichž se chmel siřil. Asi 
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nejvýznamnějším předmětem expozice je dřevěná voznice, která od 18. století byla 

používána pro postřik chmele. 

V druhém patře se vystavovatelé zaměřili na chmelnicové konstrukce, různé typy 

sloupů, kotvy, které upevňovaly konstrukci v zemi, a na nářadí pro stavbu chmelnic. 

Dále je zde vystaveno potažní zařízení (např. pluh pro odorávání chmele, polní dřevěný 

válec, dřevěná plečka a další různé zemědělské nářadí), různé typy latí a tyčí s vázacím 

ústrojím i bez něj, které sloužily k zavěšování a zavádění chmelovodů. Expozice se také 

věnuje krajině, chmelu, sladu, pivu, chmelovým známkám atd. 

V podkroví se expozice soustřeďuje na pěstování chmele v tyčových chmelnicích. 

Jsou zde vystaveny tyče pro chmel, které pocházejí z Tršicka a Rakovnicka, různé 

nářadí, páčidla, háky na vytahování tyčí, ale také nejstarší potažní zařízení z 19. století. 

V poslední místnosti celého podkroví můžeme shlédnout znázornění tyčových chmelnic 

a černobílé fotografie velkých rozměrů dokládající sběr chmele, které pořídil Josef 

Wara – učitel na žatecké Chmelařské a zelinářské škole. Chmelařské muzeum stejně 

jako Plzeňský Prazdroj, nabízí virtuální prohlídku expozic přímo na webových 

stránkách.  [24]  

V únoru 2010 také vyšel na serveru www.cestovani.denik.cz článek o rozhovoru 

s Tomiem Okamurou, který zde hovoří o nevyužití potenciálu Žatecka. Článek napsal 

Hynek Dlouhý. V článku pan Okamura mluví o tom, jak by využil toho, že Žatec je 

hlavním městem chmelu a diskutuje o tom, proč tamní restaurace dosud nenabízejí 

speciality připravené s pivem. Právě to, že člověk je hladový a žíznivý celoročně 

několikrát denně, by pomohlo zvýšit návštěvnost Žatecka, ze které by profitovali i 

místní občané. [63] 

 

4.3.3 Dalešické pivní muzeum 

Pivovar Dalešice nebo také Pivovar filmových Postřižin je znám díky natáčení 

filmu Postřižiny režiséra Jiřího Menzela, který se pro natočení tohoto filmu inspiroval 

knihou spisovatele Bohumila Hrabala. Pivovar nabízí ubytovací a stravovací služby. 

V okolí pivovaru je také dostatečné množství cyklostezek pro milovníky cykloturistiky. 

Samotné muzeum pivovaru nabízí 3 okruhy prohlídek. První okruh prohlídky je 

zaměřen na Muzeum rakousko – uherského pivovarnictví. Patří sem parostrojní výroba 
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piva, starý pivovarský provoz a místo natačení slavné „koupající scény“ z filmu 

Postřižiny. Délka prohlídky trvá 20 – 30 minut. 

Druhý okruh prohlídky se týká Nového provozu. Tady je výklad soustředěn na 

dnešní výrobu piva a na středověké ležácké sklepy. Prohlídka je možná pouze po 

předchozí dohodě a trvá maximálně 40 minut. 

Poslední možný typ prohlídky je stejný jako předchozí s tím rozdílem, že je zde 

možnost ochutnávky piva přímo z ležáckého tanku a jako dárek obdrží návštěvníci 

upomínkovou sklenici, která je v ceně prohlídky. I tato prohlídka je možná pouze po 

předchozí dohodě a délka trvání je cca 60 minut. 

Ceny vstupného se pohybují v rozmezí 100 – 300 Kč na osobu, záleží zde však na 

výběru okruhu prohlídky. Otevírací doba je však závislá na tom, zda je hlavní sezona 

(červen – srpen) nebo ne. Podrobnosti o otevírací době jsou uvedeny taktéž na 

oficiálních stránkách pivovaru. [9] 

Mezi další navštěvované muzea patří také: 

• Šumavské pivovarnické muzeum v Kašperských horách, 

• muzeum pivovaru Ostravar v Ostravě, 

• Salesiánské pivní muzeum v Praze 8 – Kobylisy, 

• Malé pivní muzeum pivovaru Klášter Hradiště v okrese Mladá Boleslav. 

 

S exkurzemi do pivovarů souvisí také nabídka a realizace zájezdů cestovních 

kanceláří pro zahraniční turisty, kteří mají možnost navštívit vybraný pivovar. Např., 

jak jsem uvedla již v předchozím textu, pivovar U Fleků v Praze spolupracuje 

s agenturou Czech Tourism, dále s více než 100 cestovními kancelářemi, hotely, 

penziony, svatebními agenturami v celé ČR. Pivovar U Fleků samozřejmě není jediný 

v České republice, který spolupracuje s agenturami. Zejména velkovýrobci piva jako 

Plzeňský prazdroj či Budějovický Budvar a jiní jsou také ve spolupráci s různými 

zařízeními, které nabízejí služby pivovarů. 

Považuji za vhodné zmínit také to, že v Hanušovicích, které se nacházejí 

v Olomouckém kraji, se v budově bývalé školy, kterou odkoupil pivovar Holba, konají 

rozsáhlé rekonstrukce z důvodu připravovaného pivního muzea. Celková investice do 
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projektu přesáhne 17 milionů korun, část z toho ale pokryjí dotace z evropských fondů 

na podporu regionu. Muzeum ještě nemá oficiální název a slavnostní otevření je 

plánováno na měsíc září roku 2010. [40] 

 

4.4 Vlastní průzkum návštěvnosti pivovarů 

Jelikož cílem mé bakalářské práce je zjištění a následné srovnání výsledků 

návštěvnosti vybraných pivovarů za rok 2005 – 2009, kontaktovala jsem desítky 

pivovarů s dotazem na roční návštěvnost.  

 

Z dotazovaných mi odpověděly jen 4 pivovary a to: 

• Pivovar Ostravar (Ostrava), 

• Pivovar Janáček a. s. (Uherský Brod), 

• Pivovar Litovel a. s. (Litovel), 

• Jelínkova vila (Velké Meziříčí), která je zároveň hotelem i pivovarem. 

4.4.1 Pivovar Ostravar 

Tento pivovar patří mezi 10 největších pivovarů v ČR a od svého založení v roce 

1897 je vyhlášený kvalitou produkce, která uspěla v mnoha degustačních soutěžích a 

byla mnohokrát oceňována. Ostravar je od roku 1997 součástí společnosti Pivovary 

Staropramen a. s., který je druhým největším výrobcem piva u nás, a je součástí přední 

pivovarnické belgické skupiny InBev. [34] 

V kontaktu jsem byla s asistentkou vrchního sládka Radkou Šotkovskou, která mi 

poskytla informace týkající se návštěvnosti tohoto pivovaru. Návštěvnost byla 

následující: 

• rok 2005 – 2130 návštěv, 

• rok 2006 – 2575 návštěv, 

• rok 2007 – 2420 návštěv, 

• rok 2008 – 2880 návštěv, 

• rok 2009 – 2696 návštěv (leden – listopad, v prosinci byla vyhlášena 

chřipková epidemie). 
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Důležitá je cena vstupného, která činí: 

• obyčejné vstupné 60 Kč,  

• vstupné pro důchodce a studenty 30 Kč. 

 

4.4.2 Pivovar Janáček a. s.  

Tento pivovar se sídlem v Uherském Brodě vaří pivo více než sto let a v roce 1993 

prošel rozsáhlou rekonstrukcí, díky které patří k nejmodernějším pivovarům u nás. Je 

držitelem certifikátů jakosti a životního prostředí ISO 9001:2001 a 14001:2005 a také 

má stanovenu politiku jakosti a politiku ochrany životního prostředí. Samotný pivovar 

je součástí skupiny K Brewery (ryze česká společnost, která má podíly nebo vlastní 

v několika dalších pivovarech, např. Lobkowicz, Černá Hora, Vysoký Chlumec a další). 

[47] 

Informace o návštěvnosti mi poskytl inženýr Jaroslav Horehleď, který je sládkem 

pivovaru. Návštěvnost za rok 2005 – 2009 byla: 

• 2005 – 2286 návštěv,  

• 2006 – 2593 návštěv,  

• 2007 – 2310 návštěv,  

• 2008 – 3200 návštěv,  

• 2009 – 4200 návštěv. 

Cena prohlídky pivovaru včetně ochutnávky byla jednotná pro všechny a to 50 Kč. 

Termín prohlídky je nutno domluvit předem se sládkem a minimální počet návštěvníků 

musí být více než 10 osob. 

4.4.3 Pivovar Litovel a. s.  

Zde se pivo vaří již od roku 1893 a díky své kvalitě pivo proniklo i za hranice 

hanáckého regionu. Královské pivo Litovel (značka, kterou se Pivovar Litovel 

prezentuje na tuzemském i zahraničním trhu) má výjimečnou kvalitu, jež byla 

v minulosti několikrát oceněna předními odborníky z oblasti pivovarnictví na 

prestižních výstavách a soutěžích.  Litovelské pivo má výjimečné postavení na trhu. 

Dokazuje to i fakt, že při státních návštěvách České republiky zahraničními 

představiteli je podáváno právě Královské pivo Litovel. [49] 
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Paní Elgnerová Zdena, která má na starost exkurze v Pivovaru Litovel, byla 

ochotná poskytnout informace o návštěvnosti, které jsou: 

• 2005 – 9430 návštěv,  

• 2006 – 9206 návštěv, 

• 2007 – 9490 návštěv, 

• 2008 – 10120 návštěv, 

• 2009 – 10680 návštěv. 

Informace, které se týkají vstupného na exkurzi, nejsou na internetových stránkách 

pivovaru k dispozici. (2. 4. 2010) 

4.4.4 Jelínkova vila 

Posledním, kdo mi odpověděl na dotaz návštěvnosti, byl správce hotelu a pivovaru 

pan Požár Vlastimil. Pivovar, který je součástí Jelínkovy vily, byl zprovozněn 

v průběhu let 2003 – 2004 a první vaření piva zde proběhlo 9. dubna 2004. Řadí se do 

skupiny minipivovarů a ročně vyprodukuje maximálně 4000 hl piva. V současné době 

nabízí možnost ochutnávky tří druhů piv (světlý ležák, tmavý ležák, speciál), které 

nesou stejný název Velkomeziříčský Harrach. [27] 

Následující údaje o návštěvnosti pivovaru Jelínkova vila: 

• 2005 – 11 návštěv, 

• 2006 – 10 návštěv, 

• 2007 – 15 návštěv,  

• 2008 – 17 návštěv,  

• 2009 – 18 návštěv.    

Chtěla bych ještě podotknout, že vstupné do pivovaru je zdarma. 
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Tab. 4.4 Návštěvnost pivovarů v letech 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Ostravar 2130 2575 2420 2880 2696 

Janáček a. s. 2286 2593 2310 3200 4200 

Litovel a. s. 9430 9206 9490 10120 10680 

Jelínkova vila 11 10 15 17 18 

Zdroj: data poskytnutá jednotlivými pivovary, vlastní zpracování. 

 

Grafická podoba tabulky 4.4.  

Graf. 4.4 Srovnání počtu návštěv pivovarů 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: viz výše, vlastní zpracování. 

 

Z grafu a zjištěných informací vyplývá, že za období let 2005 – 2009 byla nejvyšší 

návštěvnost v Pivovaru Litovel, zhruba na stejné úrovni návštěvnosti jsou pivovary 

Janáček a Ostravar a pivovarem s nejmenší návštěvností je Jelínkova Vila.   
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem definovala základní pojmy jako je pivo, historie piva, 

postavení piva ve společnosti, cestovní ruch a pivní turistiku.  

Pivní turistika je mladý obor, který se postupně rozvíjí. Je prezentována jako 

příjemný způsob relaxace a odpočinku, kdy máme možnost spojit kulturní nebo přírodní 

prostředí s ochutnávkou piva. Je také výborným marketingovým nástrojem pro 

pivovary, pro které je důležité, aby byla právě jejich značka piva co nejznámější jak 

mezi obyvateli České republiky, tak mezi zahraničními turisty.  

V zájmu producentů pivovaru je podporovat pivní cestovní ruch, protože z rostoucí 

pivní turistiky mohou profitovat také samotné pivovary. Fakta také dokazují, že 

cestovní ruch v současnosti patří mezi nejperspektivnější oblast příjmů v sektoru služeb. 

Navíc také cestovní ruch můžeme považovat za odvětví budoucnosti. 

Cílem mé práce byla mj. analýza a srovnání výsledků návštěvnosti vybraných 

pivovarů. Tento cíl jsem splnila, informace shrnula do přehledné tabulky a následně 

použila v grafickém zobrazení pro lepší představu výsledků průzkumu návštěvnosti 

všech 4 pivovarů. 

Pro zlepšení situace pivní turistiky a pivovarnictví celkově bych navrhovala 

některým pivovarům lepší marketingovou strategii. Např. strategie Plzeňského 

Prazdroje je dobře propracovaná a navrhnuta tak, aby jejich pivovar, ale také pivovarské 

muzeum navštěvovalo co nejvíce turistů. Výhodou plzeňského piva je jednoznačně jeho 

známost po celém světě.  

Také instituce, které mají v popisu práce rozvoj a zkvalitnění služeb cestovního 

ruchu by se mohly více zainteresovat na fungování pivovarů, plánování pivních 

slavností a jejich propagaci. Naopak i pivovary, které exportují do zahraničí, by se měly 

účastnit zahraničních akcí týkajících se piva, aby se právě jejich značka piva dostala do 

podvědomí potenciálního spotřebitele. 

Aby se pivní turistika, ale i samotný cestovní ruch plně rozvinul, je potřeba 

investovat i do infrastruktury, zejména dopravní a informační, jelikož budování 

dopravní infrastruktury je velmi důležité pro budoucnost. Právě investice do těchto 

odvětví infrastruktury by jistě umožnila lepší vnímání oblasti jako místa vhodného 

k pěstování turistiky, ať už pivní nebo jiné.  


