
 

 

  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko – geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÝ DOPAD NA ČESKÉ VÝROBCE 

PIVA A CELÝ ČESKÝ PIVNÍ TRH SE VSTUPEM 

DO TRŢNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 
ECONOMIC IMPACT UPON THE CZECH BEER PRODUCER 

AND THE WHOLE CZECH BEER MARKET AFTER 

TRANSFORMATION TO A FREE MARKET ECONOMY 

 

 

 

 
bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                                            Petr Mazanec 

Vedoucí bakalářské práce:                                      prof.Ing. Alois Burý, CSc 

 

 

 

 

Most 2010 



 

 

  

Prohlášení 
- Celou bakalářskou práci, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny pouţité 

podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon                 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. dubna 2010                                            ………………………… 

                                                                                                                   Petr Mazanec 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Anotace 

        V předloţené bakalářské práci je popisován vývoj a trendy na českém pivním trhu po 

vstupu celé české ekonomiky do trţního hospodářství (volný trh). V první části je popsána 

krátká historie vaření piva ve světě i v ČR, proces výroby piva a druhy piv. Následně je 

zde naznačen význam pivního trhu v České republice pro celou českou ekonomiku a 

význam a světovost našeho nejznámějšího pivovaru Plzeňského Prazdroje. Před samotným 

popisem vývoje na českém trhu s pivem je zde popsán stav před listopadovou sametovou 

revolucí v roce 1989. Při popisu samotného vývoje po vstupu na volný trh je věnována 

pozornost především českému největšímu výrobci piva – pivovaru Plzeňský Prazdroj. 

V závěru práce je popsán současný stav na českém pivním trhu a vyhlídky českého piva do 

budoucna. 

Klíčová slova: Plzeňský Prazdroj, výstav, český pivní trh, pivovar, české pivo 

 

 

 

 

 

Annotation 

        This bachelor thesis describes development and trends on the Czech beer market after 

the transformation of the Czech economy to a Free market economy. The first part includes 

history of brewing in the world and in the Czech Republic, brewing process and the 

assortment of beers as well. Secondly, this thesis mentioned the importance and global 

reputation of the Czech beer market for Czech economy. There is also mentioned our most 

widely known brewery – Pilsner Urquell. We also can not forget to describe the situation 

of the Czech beer market before the Velvet Revolution in November 1989. When 

describing the development of brewery on a Free market, attention is mainly paid to the 

largest producer of czech beer – Pilsner Urquell. The conclusion of this thesis describes the 

current state of the Czech beer market and prospects of czech beer for the furure. 

Keywords: Pilsner Urquell, beer, Czech beer market, Brewery, Czech beer 
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1. ÚVOD  
 

         

        Pivo bylo a je po léta významným fenoménem ovlivňující českou kulturu a 

ekonomiku a nepochybně ji bude ovlivňovat v celé její šíři i v budoucnosti. Stav a vývoj na 

pivním trhu je jedním z faktorů, se kterým musí ekonomové i politici počítat při plánování 

ekonomických výhledů a rozvoje české ekonomiky do budoucna. Brát v zřetel ho musí 

také zahraniční investoři a nadnárodní giganti při posuzování svých investic v České 

republice. 

        V minulosti kvalita různých piv hodně kolísala. Důvodem byla často nedostupnost 

kvalitních surovin, které pivovarům mnohdy zoufale chyběly. Ty stát raději vyváţel do 

vyspělých západních zemí, protoţe potřeboval devizy. Takţe se leckde vařilo z všelijakých 

náhraţek. To je však jiţ dnes minulost. V posledních dvou desetiletích doznalo české pivo 

významné změny. Na jedné straně se stabilizovala jeho chuť, k tomu přispěly nové 

technologie a také vyšší kvalita surovin, na druhé straně si zachovává i v době celosvětové 

globalizace své charakteristické vlastnosti, které jej odlišují od piv zahraničních. Svědčí o 

tom i vzrůstající zájem o české pivo v zahraničí. Rozdílné vlastnosti českého piva jsou 

dány nejen pouţitými surovinami, zvláštními odrůdami chmele a ječmene, ale také 

metodou dvoustupňového spodního kvašení, postupu odlišného od zahraničních výrobců. 

        Tématem této bakalářské práce je posouzení vývoje českého pivního trhu po vstupu 

pivovarů a celé české ekonomiky na volný trh po sametové revoluci v listopadu roku 1989. 

Zjistit konkurenceschopnost pivovarů vůči nadnárodním pivovarským gigantům, význam 

českého pivovarnictví v české ekonomice, historický význam pro celosvětovou výrobu 

piva a boj pivovarů s celosvětovou hospodářskou krizí. 

       Neţ se dostanu k samostatnému vývoji a stavu na českém pivním trhu a v samotných 

pivovarech nebo pivovarských skupinách, popisuji krátkou historii vaření piva, 

technologický proces výroby, druhy piv a historii našeho největšího pivovaru – Plzeňského 

Prazdroje. V práci se také zmiňuji o dalších významných pivovarech v České republice, a 

to především z historického hlediska nebo z jejich podílu na celém pivním trhu v Čechách. 

Jako výchozí bod popisu vývoje na českém trhu s pivem je brán stav v roce 1989. V práci 

se také podrobněji věnuji jedničce na našem trhu s pivem, největšímu výrobci Plzeňskému 

Prazdroji. 
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2. VÝROBA PIVA 
        Kaţdý ví, ţe pivo se vaří v pivovaru, ale jen málokdo nějaký pivovar navštívil, nebo 

dokonce viděl, jak samotná výroba piva probíhá. Ať uţ je to v domácím minipivovaru, 

klášteře, regionálním pivovaru nebo v obrovském pivovarském koncernu. Právě prostředí, 

kde pivo vzniká, bývá jedním z rozhodujících faktorů, který určuje konečnou 

charakteristiku piva (chuť, říznost, hořkost, aroma). Kaţdé pivo má potom svůj specifický 

charakter daný především způsobem výroby a místními podmínkami. 

2.1.  Pivo jako jeden z nejstarších nápojů 

         Pivo patří k nejstarším nápojům na světě. Ačkoli se pití piva přisuzuje méně kulturní 

a bohatá tradice, neţ například kultura pití vína, získalo si pivo díky svým nespočetným 

variacím mnoho vyznavačů. Ročně se ho prodá přes 133 000 milionů litrů po celém světě. 

Pěnivý mok má dnes početnou základnu příznivců, počínaje těmi, kteří ho pijí na ţízeň, a 

konče skutečnými znalci, fajnšmekry a sběrateli [2]. 

        Pravděpodobnou kolébkou výroby piva je Mezopotámie, kde Sumerové a Asyřané 

pěstovali jiţ v 7. tisíciletí př. n. l. různé obiloviny, včetně ječmene. Předpokládá se, ţe 

výroba piva byla objevena náhodou, při zjištění, ţe v nádobce, ve které bylo rozemleté 

obilí a do které vnikla voda, vznikl příjemný nápoj s lehce omamným účinkem. Následně 

se z obilí začaly připravovat kvašené nápoje cíleně, coţ byl jakýsi druh piva Sumery 

nazývaný Kaš, Babylóňany Šikarum. Tehdy bylo na rozdíl od současného piva 

připravováno bez chmele (nebyl v té době ještě znám) a tím nezískávalo hořkou chuť. Té 

se dosahovalo praţením chleba v horkém popelu či přidáváním zelené hořčice nebo 

sezamových semínek. Vaření piva bylo do rozvoje technické metody jeho přípravy 

většinou doménou ţen. 

        Nejstarší písemné zprávy o pivu pak přicházejí z období přibliţně 3 000 let př. n. l. 

z Babylonu. V té době bylo pití piva poměrně rozšířeným zvykem. 

        Na území dnešní České republiky vařili pivo uţ Keltové, avšak chmelení piva se 

připisuje Slovanům. První zpráva o výrobě piva v ČR se váţe k Břevnovskému klášteru. 

Jiţ v roce 993 n. l. vyráběli údajně tamní benediktíni pivo a víno. Nejstarším písemným 

dokladem o výrobě piva je Nadační listina krále Vratislava II. z roku 1088 pro 

Vyšehradský chrám, ve kterém přiděluje kánovníkům desátek z chmele [13]. 

2.2. Technologický proces výroby piva 

        Předem je důleţité podotknout, ţe ačkoli existují v procesu vaření piva jisté odchylky, 

základní technologické procesy jsou od pradávna nezměněné. První doloţený 

technologický postup pochází z Číny a to přibliţně 300 let př . n. l..  

        Největším problémem ve výrobě piva byl přechod od vyuţití tzv. divokých kvasinek 

k čistým kulturám. Dále pak odstraňování a boj proti chorobám piva a samozřejmě také 

filtrace. Za průkopníka při řešení těchto problémů se všeobecně povaţuje Luis Pasteur, 

který je autorem díla Studie o pivu z roku 1876. V této publikaci popisuje novodobou 

technologii výroby piva. Základní suroviny výroby piva:  1) obiloviny 

                                                                                             2) chmel 

                                                                                             3) voda 

                                                                                             4) kvasnice 
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1) Obiloviny 

        Jedním ze základních prvků při výrobě piva je pouţitý druh obiloviny. Ta dodává 

škrob, a tím i cukry, které se později přeměňují na alkohol a oxid uhličitý. 

        Obiloviny patří do trav a vyskytují se v různých formách a v různé kvalitě. 

V pivovarnictví se pouţívá ječmen, oves, pšenice, rýţe nebo i kukuřice. Řada výrobců 

dnes pouţívá rýţi a kukuřici proto, ţe tyto suroviny jsou mnohem levnější. Jiní jejich 

vyuţití zdůvodňují tím, ţe z nich lze snadněji uvařit průzračné pivo. Piva uvařená z jiných 

druhů obilovin neţ z ječmene nebo i pšenice jsou často povaţována za méně hodnotná. Ne 

kaţdý pivovarník totiţ klade důraz na jakost jako svoji prioritu. Kvalitní suroviny pro 

kvalitní pivo jsou nezbytné. 

        Nejpouţívanější obilovinou v pivovarnictví je ječmen. Na našem území se pěstují 

vybrané odrůdy jarního dvouřadého ječmene HORDEUM DISTICHUM var. NUTANS. 

Ječmen se zhruba z 60 aţ 65% skládá ze škrobu, a dává tak pivu jemnou, nasládlou chuť. 

Existují různé druhy ječmene a sládek má obtíţný výběr z ječmene dvouřadého, 

šestiřadého (vysévají se na jaře nebo i v zimě), českého nebo kalifornského. Všechny mají 

svou osobitou chuť, a proto piva vařená stejným způsobem ale za pouţití jiného druhu 

ječmene mohou mít jinou chuť. 

 

2) Chmel 

        K ochucení piva se pouţívají různé byliny a koření. Ale nejvhodnější a 

nejpouţívanější je chmel. Chmel se k tomuto účelu pěstoval jiţ přibliţně před 1200 lety. 

        Chmel propůjčuje pivu hořkost a vůni jako ţádná jiná rostlina a zároveň působí jako 

konzervační prostředek. Díky této ideální kombinaci vlastností se chmel přisypává do piva 

téměř po celém světě. Chmel je popínavá rostlina, patří ke stejné čeledi jako konopí a nese 

latinský název HUMULUS LUPULUS. 

        Pro vaření piva se pouţívají neoplodněné samičí šišky, které se suší (neoplodněné = 

před opylením, aby nedošlo k znehodnocení hořkých látek). Chmel se můţe do piva 

přidávat v různých formách, přičemţ celé hlávky chmele přidává v současné době do piva 

jen několik málo sládků. Většina sládků pouţívá chmelový extrakt nebo chmelové granule. 

        Nejslavnější českou odrůdou chmele je poloraný červeňák, který se pěstuje v ţatecké, 

roudnické a úštěcké oblasti. Tato odrůda patří k pilsenerům (spodně kvašená piva), která 

tvoří naprostou většinu piv uvařených v České republice. 

3) Voda 

        Pivo obsahuje 80 aţ 90% vody a proto je v pivovarském průmyslu velmi důleţitou 

surovinou. Přímo ovlivňuje kvalitu piva a má i jinak široké uplatnění. Spotřebuje se jí 

celkově velké mnoţství. Kvalita piva způsobuje i kvalitu piva. 

        K výrobě piva se pouţívá voda ze studní, z pramenů i z vodovodní sítě. Sloţení vody 

se v jednotlivých oblastech liší. Charakter výsledného produktu – piva určují především 

minerální látky a soli. Tvrdá voda je ideální pro výrobu svrchně kvašených piv, zatímco 

voda měkká se více hodí pro leţáky. Sloţení vody můţe způsobit, ţe pivo je buď jemnější, 

tvrdší anebo sladší. 

        Kvalita a sloţení vody zůstávají jedním z aspektů, s nimiţ zkušený sládek počítá. 

Sládci mají několik moţností jak vodu dle potřeby opravit podle svých potřeb. 
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4) Kvasnice 

        U většiny piv nelze kvasinky povaţovat za skutečnou surovinu. Kvasinky jsou 

jednobuněčné houby, jeţ přeměňují cukry na alkohol a oxid uhličitý. Kvasinky jsou 

základem kvasného procesu a do značné míry určují charakter výsledného nápoje. 

        Kvasnicemi se sládci zabývali dlouhá staletí, protoţe je to jeden z nejobtíţněji 

kontrolovatelných prvků při vaření piva. V minulosti vznikala piva víceméně spontánním 

kvašením, coţ znamená, ţe kvasnice z prostředí zpracovávaly substanci obsahující cukr. 

Důleţitý krok učinil v tomto procesu na konci předminulého století Emil Hansen 

v laboratořích pivovaru Carlsberg. Hansen byl první, kdo vypěstoval kmen kvasnic, 

v němţ byl přítomen pouze jediný jejich druh. Díky tomuto kroku mohou sládkové 

ovlivňovat proces kvašení a mají zaručenou identickou chuť piva. Kaţdý pivovar si svoji 

kulturu kvasinek pečlivě chrání. Kromě vlastních laboratoří vyuţívají výrobci piva 

k uchování kultur kvasinek také speciální banky (sbírky kultur), aby při eventuálním 

nakaţení pouţívaných kvasnic mohl být ihned vypěstován nový kmen. 

        Pro kvašení mladiny se pouţívají buďto svrchní pivovarské kvasinky Saccharomyce 

Cerevisce nebo spodní pivovarské kvasinky. Svrchní kvasinky – pracují při teplotách 15 – 

25 °C a stoupají k hladině piva. Spodní kvasinky – účinkují při teplotě 5- 12 °C a po 

kvašení klesají na dno. Účinkují pomaleji ale důkladněji, takţe se na alkohol přemění více 

cukru[2], [3]. 

        Samotnou výrobu piva můţeme rozdělit na 2 fáze :  a)  výroba sladu 

                                                                                            b) výroba piva 

a) Výroba sladu (sladování) 

        Účelem sladování je vyrobit řízeným procesem klíčení a hvozdění z ječmene slad, 

obsahující potřebné enzymy a aromatické i barevné látky nezbytné pro výrobu určeného 

druhu piva. Jinými slovy řečeno zaktivovat enzymy potřebné k přeměně škrobu 

v rozpustné cukry. Zjednodušené schéma výroby sladu je na obr. 1 [12]. 

 

 

                            Obr. 1 – Schéma výroby sladu 
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. Čištění a třídění ječmene 

        Sladovnický ječmen se při dodání váţí, zbavuje neţádoucích příměsí a třídí podle 

velikosti zrna. S pomocí dmýchadel a sít se vyčistí a roztřídí dle velikosti. Poté se na čas 

uskladní, coţ je nutné pro navození dojmu zimního období. To trvá 6 aţ 8 týdnů. Čerstvě 

sklizené obilí neklíčí tak dobře. 

. Máčení 

        Cílem máčení je zvýšit obsah vody v obilovině z 12 aţ na 50%, coţ je hodnota 

zajišťující optimální průběh sladařského klíčení. Nepřetrţité proplachování tekoucí vodou 

zabrání zvýšení kyselosti. Tento proces trvá 2 aţ 4 dny, podle druhu pouţité obiloviny. U 

nás výhradně ječmene. 

. Klíčení 

         Tradiční sladovací metodou klíčení sladovnického ječmene je rozprostření obilek 

v prostorách klíčíren (tzv. humnech), coţ jsou hladké podlahy v prostorných místnostech 

s účinným větráním. Klíčení probíhá ve vrstvě do 80 cm (u nás 10 – 14 cm) při teplotě cca. 

14 °C. Tato fáze trvá 5 aţ 14 dní. Během klíčení jsou hromady několikrát denně obraceny. 

Tím se dodává dostatečné mnoţství vzduchu a zabraňuje se srůstání klíčících obilek. 

Kontroluje se velikost klíčků, která je zhruba 3/4  délky obilky. Výsledný produkt je tzv. 

zelený slad. 

. Hvozdění 

        Při hvozdění se sniţuje obsah vody ve sladu na asi 4%. Tím dochází k zastavení 

vegetačních pochodů (obilky ještě nevyčerpaly příliš velkou část zásob cukru) a vytvoření 

chuťových, barevných a oxiredukčních látek tvořící charakter sladu. Dosahuje se to 

způsobem sušení v nadbytku vzduchu při teplotách 20 – 60 °C. V další fázi hvozdění 

v slabém proudu horkého vzduchu se tvoří finální barva sladu. Světlý slad se suší při 

teplotách 60 – 80 °C, tmavý slad při 60 – 105 °C. Tzv. zelený slad je dopraven na hvozd, 

coţ je vlastně sušárna, ve které se slad zbaví vody dodané při klíčení. Proces hvozdění trvá 

1 aţ 2 dny. 

. Odkličování a drcení (šrotování) 

        Slad po hvozdění se zbaví sladových klíčků, které jsou pro další výrobu piva 

bezcenné. Dále se zpracovává šrotováním (drcením), aby se uvolnil přístup extraktivním 

látkám. Při tomto procesu je rozdrcen měkký vnitřek obilky, ale plucha zůstává 

nepoškozena, coţ je velmi důleţité, neboť pluchy napomáhají číření sladiny při filtraci. 

Šrotování se provádí v pivovaru těsně před rmutováním, a to proto, ţe rozemletý slad je 

náchylný k plesnivění [2], [3]. 

b) Výroba piva 

        V této druhé fázi, za předpokladu hotového sladu, dochází k vlastní výrobě piva. Ta 

se skládá z procesu vystírání, rmutování, scezování (čištění), vaření (chmelovar), filtrace, 
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chlazení, hlavní kvašení, dozrávání (leţení), filtrace, pasterizace a stáčení. Kaţdý sládek 

má svá specifika a tajnosti, které si pečlivě chrání a ošetřuje. 

        Schéma výroby piva a postupně na sebe navazující procesy jsou znázorněny na 

následujícím schématu na obr. 2 [12]. 

 

 

                          Obr. 2 – Schéma výroby piva 

. Vystírání 

        V tomto okamţiku začíná sládek ke šrotu (rozemletý slad) přilévat vodu (tzv. 

vystírka). Šrot je s vodou dokonale rozmíchán. Takto vzniklá směs se nazývá rmut. 

. Rmutování  

        Při rmutování jde zjednodušeně o to, aby se pevné sloţky nakonec rozpustily ve vodě. 

Důleţité je i štěpení vysokomolekulárních bílkovin. Bílkoviny jsou důleţité pro pěnivost 

piva a jejich štěpné produkty aminokyseliny jsou důleţité pro kvašení. Proces rmutování 

probíhá ve rmutovací pánvi, coţ je velká nádoba z nerezové oceli, vytápěná parou a 

vybavená výkonným míchadlem. Rmut se postupně zahřívá na technologicky významné 

teploty – 50, 65 a 75 °C. Při teplotě 50 °C dochází k uvolňování bílkovin. Při teplotě 65 °C 

se škrob přemění na kvasitelné, které vlastně určují obsah alkoholu v pivu. Při 75 °C se 

zbylý škrob přeměňuje v nekvasitelné cukry. Ty určují plnost a sladkost konečného piva. 

Doba, po kterou sládek udrţuje rmut na těchto teplotách (65 a 75°C) určuje konečný 

výsledek (vlastnost a chuť piva). 
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        V podstatě se rmutování provádí dvěma různými metodami – infuzní a dekokční 

metoda. Při infuzní metodě sládek pouţívá jednu rmutovací pánev a mění postupně 

teplotu. Dekokční metoda – sládek má k dispozici dvě nebo tři rmutovací pánve. V jedné 

pánvi se rmut přivede k varu a výsledná teplota se získává přečerpáním rmutu do další 

pánve. Dekokční rmutování pouţívají zejména výrobci leţáků, coţ je většina piv 

v Čechách. Celý proces trvá asi čtyři hodiny. 

. Scezování (čištění) 

        Teplý rmut je zakalená směs tekutiny, pevných látek a zbytku sladu. Aby bylo 

výsledné pivo čiré, musí se směs scedit a přefiltrovat. Ve většině pivovarů se k tomuto 

účelu pouţívá scezovací káď. Pluchy se usazují na sítě a vytvářejí velmi jemný filtr, který 

zachycuje veškeré pevné zbytky ve rmutu. Po čistém a čirém rmutu vzniká odpad – mláto 

(krmivo pro hospodářská zvířata). Světlá tekutina po scezování se nyní nazývá sladina. 

. Vaření (chmelovar) 

        Sladina se přečerpává do mladinové pánve, kde probíhá vlastní varný proces. 

Mladinová pánev je nerezová nádoba vytápěna parou. Vaření má několik účelů. Vařením 

se ničí všechny bakterie, zastavuje se působení enzymů a sladina se přivádí ke správné 

hustotě. Tato hustota udává poměr přítomných cukrů a ostatních rozpuštěných látek a 

vody. Mnoţství přítomných cukrů ve sladině u průměrného piva plzeňského typu je asi 12 

gramů na 100 gramů sladiny. V různých fázích vaření se do sladiny přidává chmel. Chmel 

se přidává pro své aromatické vlastnosti několik minut před ukončením varného procesu. 

Chmel, který se přidává zejména pro svoji hořkost, se vkládá do mladinové pánve na 

začátku varného procesu. Doba vaření je variabilní, ale většinou trvá 1 aţ 1 ½  hodiny. 

Vařením sladiny s chmelem vzniká mladina. 

. Filtrace 

         Po vaření v důsledku přidání chmele a vysráţení bílkovin se musí mladina opět 

přefiltrovat (číření mladiny). Provádí se dvěma metodami. Buď pomocí tzv. chmelového 

cízu, kdy zbytek chmele slouţí jako filtr (podobně jako pluchy při rmutování). Někteří 

pivovarníci pouţívají k číření mladiny čerstvý chmel – filtrace je potom důkladnější a pivo 

má výraznější aroma. Nebo, ve druhém případě, se k filtraci pouţije vířivá káď (metoda 

Whirlpool), kdy se kaly usazují uprostřed na dně a vyčířená mladina odtéká. 

. Chlazení 

        Po vyčíření mladiny se přistupuje ke kvašení. Nejdříve se však mladina musí zchladit. 

Kvůli sníţení rizika napadení mladiny mikrobiologickou infekcí se pouţívá chladící 

zařízení. Chladí se na tzv. zákvasnou teplotu a ta je rozdílná podle druhu hlavního 

kvašení. 

. Hlavní kvašení 

        Kvašení (tzv. fermentace) je nejobtíţněji kontrolovatelnou fází celého výrobního 

procesu. Vyčířená a ochlazená mladina se přečerpává do otevřených kvasných kádí, kde se 
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přidávají kvasinky. Kvasinky nasazované do mladiny pocházejí buď z nové kultury anebo 

z předchozího procesu. 

        a) Spodní kvašení – probíhá při teplotě 5 aţ 10 °C. Při této teplotě kvasinky účinkují 

pomaleji ale důkladněji. Jakmile se všechny zkvasitelné cukry přemění (na alkohol a oxid 

uhličitý) klesají kvasinky na dno. Proces spodního kvašení trvá 10 aţ 15 dní. Je sice 

pomalejší ale snadněji kontrolovatelný. Spodním kvašením se vyrábí naprostá většina piv 

vyrobená v Čechách (tzv. leţáky). 

        b) Svrchní kvašení – probíhá při zákvasné teplotě 15 aţ 20 °C. Kvašení probíhá 

mnohem rychleji a trvá 3 aţ 7 dnů. Je daleko bouřlivější a kvasinky vystupují na hladinu a 

tvoří tzv. kvasnou deku, která se posléze odstraní. 

        Celý proces kvašení probíhá v prostorách, které se nazývají spilky. Po hlavním 

kvašení vzniká tzv. mladé pivo. 

. Dozrávání (ležení) 

        Mladé pivo po hlavním kvašení není ještě připraveno ke konzumaci a potřebuje ještě 

dozrát (dokvasit). Proto se přečerpává do leţáckého sklepa, kde pivo ještě dozrává. 

Svrchně kvašená piva dozrávají přibliţně týden při teplotě kolem 25 °C. Spodně kvašená 

piva (leţáky) odpočívají 3 aţ 12 týdnů při teplotě 1 – 3 °C. Leţácké tanky jsou většinou 

z nerezové oceli. 

. Filtrace 

        Dokonale vyzrálé pivo se můţe (ale nemusí) ještě filtrovat. Piva, která ještě dozrávají 

v láhvích nebo sudech, se nefiltrují. K filtraci jiţ hotového piva se pouţívají křemelinové a 

deskové filtry různé konstrukce. Křemelina je jemný prášek z pravěkých mořských 

organismů. 

. Pasterizace 

        Pro zvýšení biologické stability piva se provádí pasterizace, pojmenovaná po svém 

objeviteli Louisi Pasteurovi. Existují dvě metody pasterizace – tunelová a průtoková. 

Jedná se vlastně o zahřátí piva na teplotu 60 aţ 80 °C, kdy se přeruší mikrobiologické 

aktivity v pivu, a následné ochlazení. To trvá asi 20 minut. Pasterizací piva se zvyšuje jeho 

trvanlivost aţ o jeden rok. Jsou však sládkové, kteří si myslí, ţe pasterizací se ničí velká 

část chuti piva, a proto nepasterizují. 

. Stáčení 

        Stáčení piva do transportních obalů je konečnou fází výroby. Pivo se stáčí do lahví 

nebo sudů. Pivovarští giganti jsou na to plně vybaveni automatizovanými stáčírnami jak 

lahví, tak i sudů, tzv. KEG sudů. Při stáčení do sudů i lahví přidávají zvláště menší 

pivovarníci někdy do piva cukerný roztok nebo rozkvašenou mladinu, aby pokračovalo 

dokvašování. Tato piva, která obsahují určité mnoţství ţivých kvasinek, se nepasterují [2], 

[3]. 
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2.3. Druhy piv 

        Pivo se vyrábí takřka na celém světě a z víceméně stejných surovin vytvářejí 

pivovarníci v různých kulturách neuvěřitelně pestrou škálu piv. Tyto rozdíly pramení 

z odlišné přípravy základních surovin, jiných varných postupů a také z přídavků různých 

bylin a koření, ovoce, cukru či chemických látek. Na světě existuje asi 5 400 pivních 

značek rozdělených zhruba na 45 druhů. 

        Ačkoli rozdělení piva na jednotlivé druhy nemá téměř nikde oficiální statut, hovoří se 

o pivech světlých, tmavých, výčepních, leţácích či prémiových, pak hlavním kritériem 

třídění piva je způsob kvašení [3]. 

        Podle tohoto řazení existují:    Spontánně kvašená piva 

                                                         Svrchně kvašená piva 

                                                         Spodně kvašená piva 

. Spontánně kvašená piva  

        Historicky nejstarší způsob kvašení piva a nejméně kontrolovatelný. Zkvasí se tím co 

je ve vzduchu a tím co zbude po předchozí várce. V dnešní době jsou tato piva nejvíce 

rozšířena v Belgii, částech Francie a Nizozemí. 

        Lambik - původem z Belgie, zraje i několik let v dubových sudech, obsahuje malé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

mnoţství alkoholu, většinou se sladí nebo ochucuje ovocem     

        Gueuze - vzniká řezáním (smíšením) stařeného a mladého Lambiku 

        Kriek - třešňový Lambik s mandlovou příchutí 

        Frambozen - malinový Lambik, podává se v šampuskách 

        Faro - sladká verze Lambiku s cukrem 

. Svrchně kvašená piva 

        Vaření těchto piv nevyţaduje nijak sloţitou technologii ani techniku. Piva vznikají při 

„pokojové“ teplotě 15 aţ 20 °C a mladinu není třeba chladit. Pivo lze konzumovat jiţ po 

uplynutí několika dní. Jsou tak vyráběna téměř všechna pšeničná piva a většina piv 

v Británii. 

        Ale - piva vařená v britském stylu, květinové a ovocné aroma, existuje celá řada                                                                                                                                                  

druhů 

        Pšeničné pivo - vaří se z nasladované pšenice s přídavkem bylinek, koření a                                                                                     

pomerančové kůry, belgické a německé varianty  

        Stout - silné tmavé pivo, vyráběno hlavně v Británii, neslavnějším Stoutem je 

Guinness    

        Porter - lehčí a světlejší varianta Stoutu, původem z Londýna  

        Trapist - silné kvasnicové pivo původem z Belgie a Nizozemí, dodnes vaří mniši za 

zdmi klášterů 
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. Spodně kvašená piva (ležáky)   

        Piva kvasí při niţších teplotách v rozmezí 5 aţ 10 °C. Samostatná výroba piva je také 

delší neţ u svrchně kvašených piv. Je to nejčastější varianta piv, která vznikla v klášterních 

pivovarech v Německu a světovou proslulost získala díky plzeňskému pivu. 

        Pils ( Pilsener ) - světlý leţák s lehkou sladovostí a výrazným chmelovým aroma, 

původem z Plzně 

        Bock - silný leţák mnoha variant a barev 

        Piva bavorského typu - bavorská varianta leţáku, světlý i tmavý 

        Märzen - u nás jako březňák, silnější varianta leţáku s jantarovou aţ červenou 

barvou, specialita Oktoberfestu 

        Kouřové pivo - kouřové aroma a chuť (slad nakuřován nad zapáleným bukovým 

dřevem), pivo s jantarovou barvou [2] 

        V České republice je naprostá většina piv vyráběna spodním kvašením. Proto 

nejzákladnějším kritériem druhů piv je obsah extraktu původní mladiny, tedy podle 

stupňovitosti. Stupně ve skutečnosti udávají mnoţství pouţitého sladu – zkvasitelného 

extraktu. Ten se měří v procentech. České předpisy znají piva: 

         . Lehká – do 7 % extraktu 

         . Výčepní – 8 aţ 10% extraktu 

         . Ležáky – 11 aţ 12% extraktu 

         .  Speciální – nad 13% extraktu 

         . Portery – tmavé pivo s minimálně 18% extraktu 

         . Se sníženým obsahem alkoholu – má méně neţ 1,2% objemových alkoholu 

         . Nealkoholická – nanejvýš 0,5% objemových alkoholu 

         . Se sníženým obsahem cukrů – min. obsah sacharidů a nízká energetická hodnota 

         . Pšeničné – alespoň třetina pšeničného sladu 

         . Kvasnicové – do hotového piva se přidává rozkvašená mladina 

         . Ochucené – s přídavkem ochucujících látek nebo jiných alkoholických nápojů  

 

         + Nápoje na bázi piva – kvašený sladový nápoj nebo míchaný nápoj z piva 

        Česká piva jsou ve světě známá svým řízem, plností a hořkostí. Říz – nasycenost piva 

oxidem uhličitým, osvěţující účinek podněcující k dalšímu napití. Plnost – pivo ji získává 

z extraktu původní mladiny, čím je extrakt vyšší, tím je pivo plnější a hutnější. Hořkost – 

pivu ji dává především chmel ale také technologický postup výroby [11], [12]. 
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3. PIVOVARNICTVÍ V ČECHÁCH 

        Česká republika má pouze kolem deseti miliónů obyvatel, přesto se však Češi 

významně zapsali do historie výroby piva. Se spotřebou kolem 160 litrů piva na hlavu jsou 

světovou jedničkou. Český chmel a moravský ječmen je importován do mnoha zemí po 

celém světě, kde chtějí vařit pivo co nejpodobnější plzeňskému originálu. 

         

3.1. Obliba piva u českých spotřebitelů a postavení českého pivního trhu   

        vůči ostatním (světovost Pilsner Urquell)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        Národní poklad, zlatavý mok…… takhle Češi označují svůj nejoblíbenější nápoj. 

V Čechách se z něj stal fenomén, ţe dá mluvit o celé pivní kultuře. Česko se drţí 

dlouhodobě na přední pozici v mnoţství vypitého piva na hlavu, které zahrnuje všechny 

obyvatele České republiky včetně kojenců a dětí. Kaţdoročně kaţdý Čech vypije dle 

statistik přibliţně 160 litrů piva. Česko si tak udrţuje přední pozici, následováno Iry (130 

litrů) a Němci (111 litrů). 

        V roce 2008 vyrobily české pivovary 19,79 milionů hektolitrů piva, coţ řadí Česko na 

16. Místo v celosvětové produkci piva. K velikosti ČR je to opravdu obdivuhodné číslo. 

Ovšem při pohledu na vývoz piva, zaujímá Česká republika uţ devátou pozici 

v celosvětovém vývozu s neustávajícím růstem. Předpoklad je, ţe se do roku 2012 posune 

na sedmou příčku. V zahraničí české pivo chutná, zvláště jeho rozmanitost a různorodost. 

        V Čechách sídlí jeden z nejslavnějších pivovarů, zakladatel celého pivního druhu 

zvaného pils nebo pilsener, který je praotcem 2/3 všech uvařených piv na světě. Je to 

Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell), který dal světu první pivo zlatavé barvy a 

nezaměnitelné chuti – světlý leţák Pilsner Urquell, dominantní typ piva v celosvětovém 

měřítku [5], [9]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2. Historie nejznámějšího a největšího pivovaru v Čechách – Plzeňského   

       Prazdroje  

        Historie českého pivovarnictví je nerozlučně spjata s pivovarem Plzeňský Prazdroj   

(Pilsner Urquell). Slávu pivovaru a především silně chmeleného prvního zlatavého piva na 

světě s názvem Pilsner Urquell zaloţil před 170 lety Měšťanský pivovar, jehoţ výstavba 

začala 15. září 1839 [8]. 

        Plzeň a tradice pivovarnictví k sobě patří uţ přes 700 let, od zaloţení města v roce 

1295. V tomto roce král Václav II. zakládá královské město Plzeň a zároveň z řadou  

jiných privilegií udělil plzeňským měšťanům právo várečné. Kaţdý občan bydlící uvnitř 

města a v navazujícím předměstí má právo vařit pivo. První zmínka o pivovaru v Plzni je 

doloţena uţ v roce 1307 a o prvním Měšťanském pivovaru v roce 1501. Později se v Plzni 

nachází 36 sladoven a 26 drobných Měšťanských pivovarů. Přes 500 let tu vařili měšťané 

pivo podle tehdejších termínů nadkvasné (vrchní kvašení). Kvalita vyráběného piva uţ od 

středověku velmi kolísala, byla velmi proměnlivá. Vše vyvrcholilo v únoru roku 1838, kdy 

nechali radní pro výstrahu na náměstí před plzeňskou radnicí vylít 36 sudů piva pro 

„neschopnost poţití a zdraví škodlivost“. 

        Snaha pozvednout dříve kvetoucí ţivnost vyústila v lednu 1839 v dokumentu               

„Vyzvání právovárečných měšťanů k vystavění vlastního pivovaru a sladovny“ po 
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bavorském způsobu. Tehdy se jiţ v Německu vařila spodně kvašená piva. Se stavbou 

Měšťanského pivovaru na předměstí Bubeneč se začalo 15. září 1839. Měšťané se spojili 

a vznikl opravdu na svou dobu moderní pivovar. Nastal však problém – kdo by pivo vařil. 

V českých zemích nebyl odborník na novou technologii výroby piva spodním kvašením. 

Proto roku 1842 měšťané angaţovali Josefa Grolla, odborníka z Bavorska. Pocházel 

z Vilshofenu, německého města na Dunaji. 

        5. října 1842 pod jeho vedením se mu podařilo připravit první várku 36 hektolitrů, 

tehdejších 64 věder. Toto datum vstoupilo do historie pivovarnictví po celém světě. 

Vzniklo originální plzeňské pivo – podkvasný plzeňský leţák. Groll tehdy schválně 

nedodrţel německou recepturu. Vařil podkvasné bavorské pivo, ale z odlišných českých 

surovin (ţatecký chmel, měkká plzeňská voda a světlejší slad z českého a moravského 

ječmene). Od ostatních piv se plzeňský leţák odlišoval nejen vynikající chutí, sněhobílou 

pěnou, ale především svojí čirou zlatavou barvou. Ta vynikla zvláště při podávání do 

skleněných nádob, novinka té doby.  

        Sláva plzeňského leţáku se rychle šířila. V roce 1853 se jiţ čepoval v 35 hospodách 

v Praze. V hospodě „U Pinkasů“ se prazdroj točí od roku 1843 dodnes. Byla to první 

praţská hospoda, kde se točil Prazdroj. První exporty míří o tři roky později do Vídně. 

V roce 1862 bylo zřízeno první zahraničně obchodní zastoupení v Paříţi a v 70. letech  19. 

století se pije Pilsner Urquell uţ v Americe. Kvůli značnému mnoţství napodobitelů si 

pivovar zaregistroval nejprve značku Plzeňské pivo – Pilsner Bier a v roce 1898 dnes 

proslulou ochrannou známku Plzeňský Prazdroj  - Pilsner Urguell. 

        Jak se dařilo pivu, rozšiřoval se a modernizoval celý komplex pivovaru, coţ trvá 

dodnes. Před první světovou válkou bylo poprvé dosaţeno výstavu piva přes 1 milion 

hektolitrů. Znovu se to podařilo aţ v roce 1965. Plzeňský pivovar se tak stává ve své době 

největším v Evropě. V meziválečném období po převzetí pivovaru Gambrinus (První 

plzeňský akciový pivovar) a Světovaru (Český plzeňský pivovar), vzniká koncern 

Měšťanský pivovar, největší v tehdejší Československé republice. 

       Po poválečném znárodnění je vytvořen podnik Plzeňské pivovary a v roce 1947 

vzniká národní podnik Plzeňské pivovary. Posledních 13 lokálních pivovarů bylo 

připojeno v roce 1962 a podnik je přejmenován na Západočeské pivovary. Kvůli 

proslulosti značky a exportu vzniká ryze formální národní podnik Plzeňský Prazdroj a 

spolu s Budějovickým budvarem je jediným tzv. exportním pivem z českých pivovarů. 

V roce 1965 je plzeňský pivovar opět s výstavem přes jeden milion hektolitrů piva a ten se 

kaţdým rokem zvyšuje. Zároveň jsou zahájeny rekonstrukční práce s cílem zvýšit výrobní 

kapacitu. Ty však kvůli neustále se opoţďujícím termínům nejsou dokončeny ani v roce 

1989. Po sametové revoluci je neúměrně se vlekoucí rekonstrukce zastavena, a jsou 

zahájeny zcela nové modernizační investice, které směřují především do instalace 

cylindrokónických tanků (rok 1991) a do stavby nové lahvovny (rok 1997).  Historicky 

největší investice pivovaru byla v listopadu roku 2006. Součástí projektu byla, mimo jiné i 

výstavba nové balící haly, vybavené nejmodernější technologií pro filtrování a stáčení do 

lahví. Investice byla ve výši 1 miliardy korun. Vše je ovšem podmíněno úsilím o zachování 

původní chuti a aroma piva. 

       Areál Prazdroje je jedním z největších v Česku i ve střední Evropě. Historická brána 

pivovaru, postavena k 50. výročí vzniku leţáku, se stala ikonou značky Pilsner Urquell. 

Jubilejní brána spolu s vodárenskou věţí (1907) byly v roce 2008 prohlášeny kulturní 

památkou [5], [10]. 
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         Po revoluci privatizací plzeňského pivovaru a národního podniku Plzeňský Prazdroj 

vzniká Plzeňský Prazdroj a.s. V roce 1999 se Plzeňský prazdroj stává součástí světové 

pivovarnické skupiny South African Breweries a o rok později akcionáři schvalují spojení 

akciové společnosti Plzeňský prazdroj s akciovými společnostmi Pivovar Radegast a 

Pivovar Velké Popovice. V roce 2002 většinový akcionář Plzeňského Prazdroje, 

společnost SAB, získává druhou největší americkou pivovarnickou firmu Miller Brewing 

Company. Vzniká tak SABMiller, druhá největší pivovarnická společnost na světě. Pilsner 

Urquell zůstává vlajkovou lodí portfolia SABMiller. Výrazně se tím zlepšuje pozice 

Pilsner Urquell v USA díky distribučním a marketingovým moţnostem Miller Brewing Co 

[9]. 

       Sláva města Plzně a jeho nejznámějšího pivovaru se tak šíří po světě prostřednictvím 

tisíců značek piva s označením „Pilsner“ nebo „Pils“. Plzeňský Prazdroj má ve 120-ti 

zemích registrovanou ochrannou známku „Pilsner Urquell“ kterou pečlivě chrání a střeţí 

proti pokusům o jakékoli zneuţití. 

      

3.3. Další pivovary v Čechách    

        České pivovarnictví a výroba piva v České republice to není pouze Plzeňský Prazdroj. 

V současné době je v České republice kolem 50 pivovarů a stále přibývají nové regionální 

a zvláště minipivovary (rodinné či restaurační). Není tématem této práce zabývat se 

jednotlivými pivovary, proto se zmíním jen o nejdůleţitějších ať uţ z historického či 

velikosti podílu na českém pivním trhu. 

. Budějovický Budvar 

        Jeden z největších českých pivovarů známý po celém světě svým originálním 

leţákem. Zaloţen v roce 1895 jako Český akciový pivovar, přímý předchůdce dnešního 

Budvaru. Pivovar je jako jediný do dnešní doby ve vlastnictví státu s označením Národní 

podnik. Se svým obchodním konkurentem, americkou společností Anheuser-Busch vede 

několik desítek soudních sporů a správních řízení o značku BUDWEISER. Po roce 1989 se 

Budvar podrobil rozsáhlé modernizaci výrobních procesů tak i image značky. 

         Roční výstav pivovaru je v současné době kolem 1 300 000 hektolitrů piva z čehoţ se 

zhruba polovina produkce vyváţí do více neţ 60 zemí pěti světadílů. Prémiový leţák 

Budějovický Budvar patří k absolutní světové špičce. V České republice má Budvar 

zhruba 5% podíl na trhu s prodejem okolo 730 000 hektolitrů piva [8]. 

. Gambrinus 

        Historie pivovaru se začala psát v roce 1869, kdy byl zaloţen První plzeňský akciový 

pivovar. U jeho zrodu stál i český průmyslník Emil Škoda. Dnes je Gambrinus součástí 

Plzeňského Prazdroje a.s. Jeho součástí se stal ve dvacátých letech 20. století, kdy došlo ke 

sloučení s Měšťanským pivovarem (dnešní Prazdroj).  

        Značka Gambrinus je nejprodávanějším pivem v České republice vůbec. S ročním 

výstavem něco málo nad 5 miliónů hektolitrů mu patří zhruba ¼  podíl na českém trhu 

[10]. 
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. Staropramen 

        Pivovar byl zaloţen v červenci roku 1869 jako Akcionářský pivovar na Smíchově a 

první várka piva byla uvařena 1. května 1971. Ochranná známka Staropramen byla 

zaregistrována v roce 1911. Ve 30. letech dvacátého století se pivovar Staropramen stal na 

delší dobu pivovarem s největším výstavem v tehdejším Československu. V roce 1960 

poprvé dosáhl ročního výstavu 1 milión hektolitrů piva. Dnes je to podnik s novým 

zařízením ale stále tradičními varnými postupy a zakládající si na své historii a kvalitě 

výroby. V červnu 2001 byla například znova zahájena výroba Staropramenu Granát, 

polotmavého piva známého z předválečné doby. Pivovar má svoji vlastní sladovnu, která 

pokryje asi polovinu spotřeby. 

         Staropramen má na českém pivním trhu asi patnáctiprocentní podíl, dvojka českého 

trhu s pivem. Pivovar vlastní i značky Braník a Ostravar, licenčně vaří belgickou značku 

Stella Alois a je distributorem dalších belgických značek Hoegaarden a Leffe. Pivovary 

Staropramen prodaly v roce 2008 3,26 miliónů hektolitrů piva (bez licenční výroby). Více 

prodal jen Plzeňský Prazdroj, dlouhodobý lídr trhu [8]. 

. Krušovice 

        Historicky jeden z nejstarších českých pivovarů. První zmínka o Královském 

pivovaru Krušovice je z roku 1581 a v roce 1583 pivovar koupil císař Rudolf II. V majetku 

českých králů byl aţ do roku 1685, kdy ho česká koruna prodala Arnoštu Josefu 

z Valdštejna. Za jeho vlastnictví prošel pivovar dlouhodobým rozmachem a v roce 1731 

v rámci dědictví vnučky Marie spadl do klína německého kníţecího rodu Furstenberků. 

Furstenberské hospodaření vystřídala v roce 1945 v Krušovickém pivovaru národní správa 

a v roce 1948 přišlo znárodnění a začlenění do tehdejší organizace Státních pivovarů. 

V roce 1991 se stal pivovar samostatným státním podnikem a 4. května 1992 byla zaloţena 

akciová společnost. Na její valné hromadě v červnu 1993 byl završen proces 1. etapy 

privatizace pivovaru. Od roku 1994 do roku 1999 byl v Krušovicích zhruba za 2,7 miliardy 

korun postaven jeden z nejmodernějších pivovarů v Evropě. Tento rozvoj vynesl 

Královský pivovar z pozice regionálního pivovaru na jednoho z největších výrobců piva 

v Čechách. 

        V roce 2007 se stal Královský pivovar Krušovice a.s. součástí skupiny Heineken 

group, trojky celosvětového trhu. Jako český leader této skupiny, vyrobily pivovary 

Heineken group v roce 2008 2,8 miliónu hektolitrů piva. Dvě třetiny výstavu se 

spotřebovalo v Česku, asi 860 000 hektolitrů tvořil export. Podíl skupiny se pohybuje 

kolem 12% pivního trhu v Čechách, coţ je třetí místo co do objemu výstavu[8]. 

.Bernard (Rodinný pivovar v Humpolci) 

        Historie vaření piva v Humpolci se datuje od roku 1597, kdy byl ve městě zřízen 

Vrchnostenský pivovar. Podnikavý baron Jakub Neffzern na jeho základech v roce 1756 

postavil zcela nový pivovar, jeden z nejmodernějších na svou dobu. Za dalších 250 let 

změnil pivovar několikrát své majitele a byl také několikrát přestavován. V 50. letech 

dvacátého století byl pivovar znárodněn a nakonec se stal součástí Jihočeských      

pivovarů  n. p. Po roce 1989 pivovar patřil státnímu podniku Pivovary České Budějovice. 

Vlastní historie Rodinného pivovaru Bernard začíná v říjnu roku 1991, kdy pivovar 
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v draţbě kupují tři podnikatelé v čele se Stanislavem Bernardem. Celý pivovar byl poté 

nejdříve přebudován a velké investice byly vloţeny do nejnovějších technologií výroby 

piva. Pivovar Bernard je dnes moderní závod, který klade důraz především na kvalitu 

výroby a vyrábí výhradně nepasterovaná piva. V září roku 2000 koupil pivovar v souladu 

se strategií výroby přírodního nepasterovaného piva sladovnu v Rajhradě. 

        V posledních letech je pivovar Bernard nejrychleji rostoucím pivovarem na českém 

trhu. V roce 2008 rostl dokonce o 20% na českém trhu, který meziročně klesl o 2%. V roce 

1996 měl pivovar výstav 108 000 hektolitrů piva a v roce 2009, v době celosvětové 

hospodářské krize, dosáhl rekordního výstavu 204 000 hektolitrů s meziročním nárůstem 

9%. Je paradoxem ţe právě v době hospodářské krize se mu podařilo překonat výstav     

200 000 hektolitrů, coţ je hranice pro označení střední pivovar. Na českém trhu zaujímá se 

svými nealkoholickými pivy jiţ více neţ 11% podíl a do zahraničí vyváţí 12% produkce. 

V červenci 2001 navýšil pivovar základní jmění vstupem strategického partnera belgického 

pivovaru Duvel Moortgat, jenţ má v pivovaru 50% podíl [8]. 

. Pivovar Svijany 

        Jeden z historicky nejstarších pivovarů v České republice, který byl zaloţen v roce 

1564 jako hospodářská součást panství. V 17. století Svijany připadly Valdštejnům, kteří 

z panství vybudovali zámek a rozšířen byl i pivovar. Roku 1912 koupil pivovar dosavadní 

nájemce a sládek A. Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů pivovar značně zvelebila a 

zmodernizovala. Po roce 1945 byl pivovar konfiskován a posléze znárodněn a stal se 

součástí Severočeských pivovarů n. p.. Z důvodů politických změn po roce 1989 a zániku 

Severočeských pivovarů se postupně stali součástí akciové společnosti Praţské pivovary, 

která v té době byla v majetku anglické pivovarské společnosti Baas. Díky obchodní 

politice společnosti se pivovar dostává do odbytové krize, je na pokraji zavření, v roce 

1998 vzniká společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se v roce 2005 transformuje na 

akciovou společnost a krize pivovaru je definitivně zaţehnána. Pivovar se postupně 

vypracoval na jeden z největších nezávislých pivovarů v České republice s kaţdoročním 

růstem. Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií plzeňského typu, dvoufázovým 

kvašením a dlouhodobým zráním při nízkých teplotách. Pivo se nepasteruje, pouze se 

filtruje na křemelinovém filtru. 

S výstavem přes 300 000 hektolitrů se pivovar Svijany řadí mezi desítku největších v zemi 

a jeho obliba u konzumentů stále stoupá. V současné době má v pivovaru 45% podíl 

tuzemská pivovarnická skupina K Brewery trade [8]. 

. Bohemia Regent 

        Historicky nejstarší dosud fungující pivovar je třeboňský Bohemia Regent, který byl 

zaloţen v roce 1379. Z původně zámeckého pivovaru si třeboňské pivo získávalo 

popularitu a přestávaly mu stačit stísněné zámecké prostory. Proto se roku 1706 začíná se 

stavbou nového pivovaru, která byla dokončena v roce 1712. Svou dnešní podobu dostává 

pivovar aţ v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn. Značka Třeboňský Regent 

se poprvé objevila v roce 1959 a je inspirována historickou postavou rytíře Jakuba Krčína 

z Jelčan (1533 – 1604). Pivovar byl součástí státního podniku Pivovary České Budějovice 

a po privatizaci je součástí akciové společnosti Jihočeské pivovary. Od Jihočeských 

pivovarů koupil pivovar Regent podnikatel Ferdinand Stasek, který kvůli koupi Regentu 

zaloţil v roce firmu Bohemia Regent [8]. 
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.Minipivovar U Fleků 

        První zmínka o nejstarším praţském pivovaru U Fleků se datuje do roku 1499. Dům  

„ U dvou strak“ tehdy koupil sladovník Vít Skřemenec a zaloţil v něm pivovar. V druhé 

polovině 18. století koupil pivovar Jakub Flekovský, po němţ se minipivovar jmenuje 

dodnes. Později patřil objekt rodině Pštrossových, kteří díky koupi okolních pozemků 

podnik rozšířili a upravili do dnešních rozměrů. V polovině 19. století se zde začal vařit i 

dnes nabízený Flekovský 13% tmavý leţák po bavorském způsobu. Po válce však došlo 

k znárodnění a podnik spadal pod Praţské pivovary n. p.  Během let ho postupně spravoval 

nuselský, branický a smíchovský pivovar. Socialistické vlastnictví se na pivovaru 

negativně podepsalo a v 80. letech se dokonce uvaţovalo o jeho zrušení. Nakonec však 

došlo k rekonstrukci. Po revoluci v roce 1991 byla restaurace a poté i pivovar navrácen 

původním majitelům, rodině Brtníků. 

        Pivovar s restaurací U Fleků se svým výstavem nepředstavuje ţádnou velkou trţní 

sílu na pivním trhu, ale patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější české kulturní 

památky v Praze. Pivovar je také jediným pivovarem ve střední Evropě, kde se vaří bez 

přestávky pivo déle neţ 500 let. Od roku 1999 sídlí v zdejší bývalé sladovně pivovarské 

muzeum [8]. 

 

3.4. Stav a výroba piva v Česku před vstupem na volný trh 

        V roce 1918 nová Československá republika převzala z bývalé Habsburské monarchie 

asi 60% výrobního potencionálu pivovarů. Celkem to bylo 562 pivovarů, z nichţ byla 

většina ve velmi špatném stavu a neschopna konkurence. Z těchto důvodů do roku 1937 

klesl počet pivovarů na 381. 

        Katastrofu českému pivovarnictví jako veškerému světovému průmyslu a 

ekonomickému vývoji přinesla 2. světová válka. Ta znamenala v českém pivovarnickém 

průmyslu obrovské ztráty. Bylo zničeno 121 pivovarů, 63,1% z celkové rozlohy chmelnic 

a 29,4% plochy oseté ječmenem. Po válce řada uzavřených pivovarů jiţ neobnovila svoji 

činnost. 

        Po 2. světové válce je v českých zemích 252 pivovarů s celkovým výstavem 4,877 

milionů hektolitrů piva a 45 sladoven, které vyrobily 46 000 tun sladu. K moci se postupně 

dostávala komunistická strana. Dne 24. 10. 1945 byly dekretem presidenta republiky                 

č. 101/1945 znárodněny pivovary s výstavem nad 150 000 hektolitrů piva a vznikly 

národní podniky, které byly sdruţeny do celostátního podniku Československé pivovary    

n. p.   

        Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo zákonem č. 115/1948 znárodnění 

pivovarů rozšířeno na všechny pivovarské a sladařské podniky. Roku 1950 je v Čechách a 

na Moravě 176 pivovarů s celkovým výstavem 9,245 milionů hektolitrů piva                       

(vývoz 36 000 hektolitrů) a 158 sladoven s výrobou 166 000 tun sladu, z kterých se 

vyvezlo 83 000 tun. Všechny pivovary a sladovny spadaly pod Československé pivovary a 

sladovny, lihovary a konzervárny, n. p. Praha. Ten řídil 21 národních podniků se 174 

pivovary. 

        Celý pivovarský průmysl se dostal na dlouhou dobu na okraj zájmu vládnoucí moci. 

Dochází k násilné koncentraci pivovarského průmyslu a k centrálnímu řízení. Do pivovarů 
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a sladoven nebyly vkládány potřebné finanční prostředky na modernizaci. Komunistický 

reţim tak vlastně fungoval jako konzervační prostředek pro tradiční pivovarské metody. 

Západní pivovary se pod tlakem konkurence snaţí najít stále efektivnější způsoby výroby 

piva, přičemţ kvalita piva je někdy na okraji zájmu. V komunistickém Československu 

měl pivovar přesně stanoven výstav, jeţ musí vyprodukovat a vlastně neexistoval vývoz      

(kromě Prazdroje a Budvaru). Díky této formě protekcionismu neměly pivovary ani zájem 

na modernizaci nebo jiných způsobech zvyšování výroby. České pivo si tak zachovávalo 

svoje charakteristické vlastnosti díky tradičnímu způsobu výroby a stalo se jedním 

z nejznámějších a nejţádanějších na celém světě. 

        Za komunistické vlády byly v Čechách postaveny pouze dva průmyslové pivovary. 

V roce 1971 byl postaven pivovar v Nošovicích, dnešní Radegast, a v roce 1976 pivovar 

Most – Sedlec. Přesto pivovarský průmysl zajistil na domácím trhu dostatek piva, zvláště 

kdyţ piva z jiných oblastí se vlastně nedováţela. Dokázal dokonce vyváţet pivo a slad 

nejen do tzv. socialistických zemí, ale i na náročný trh kapitalistických zemí světa. Jednalo 

se však většinou pouze o Plzeňský Prazdroj a Českobudějovický Budvar. 

        V roce 1989 bylo v Čechách a na Moravě 71 průmyslových pivovarů s celkovým 

výstavem 18,268 milionů hektolitrů piva a vývoz čítal 1,178 milionů hektolitrů. Dále bylo 

na území republiky 84 sladoven s výrobou 407 000 tun sladu a vývozem 133 000 tun. Tyto 

údaje o výstavu piva a výrobě sladu jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 [7], [8]. 

 

 

 

Tab. 1 – České pivovarnictví v roce 1989 

Počet průmyslových 

pivovarů 

Celkový výstav piva 

(hl) 

Vývoz piva 

(hl) 

71 18 268 000 1 178 000 

 

 

 

Tab. 2 – České sladovnictví v roce 1989 

Počet sladoven 
Celková výroba sladu 

(t) 

Vývoz sladu 

(t) 

84 407 000 133 000 
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4. VSTUP ČESKÝCH PIVOVARŮ NA VOLNÝ TRH  

        Celá česká ekonomika a průmysl, pivovarnictví z toho nevyjímaje, byly po dlouhých 

padesát let socialistického plánovaného a řízeného hospodářství v majetku „ všeho 

pracujícího lidu“, neexistoval soukromý sektor. Teprve po listopadu 1989, a následné 

privatizaci či navrácení majetku původním majitelům, byl vytvořen jeden ze základních 

předpokladů trţního hospodářství – soukromé vlastnictví.       

4.1. České pivovary – snadné „sousto“ pro nadnárodní pivovarské giganty 

        Podobně jako v celém národním hospodářství došlo i v pivovarském průmyslu po 

roce 1989 k převratným změnám. Aţ do začátku roku 1992 vlastnil téměř všechny 

pivovary stát a řídilo je Ministerstvo zemědělství. Potom byla pouţita kombinace 

privatizačních metod s následnou reorganizací a restrukturalizací. 

        Menší pivovary byly buď vráceny v restitucích původním vlastníkům, nebo byly 

prodány v přímém prodeji. Většina ostatních pivovarů byla určena pro první a druhou vlnu 

kupónové privatizace. 

        Ekonomicky slabé pivovary, po desetiletí ve vlastnictví státu, a většina z nich před 

nutnou modernizací výrobních zařízení i technologických procesů výroby, se staly 

poměrně snadnou „kořistí“ světových nadnárodních pivovarnických společností. 

Vlastnictví pivovarů a pivovarských společností v České republice je dnes takové, ţe ve 

většině případů jsou majoritními vlastníky českých pivovarů zahraniční společnosti. 

V majetku státu dosud zůstává z větších pivovarů pouze Českobudějovický Budvar. 

        Pivovarský průmysl prošel během transformace rozsáhlou modernizací spojenou často 

s rozšiřováním výrobních kapacit. Poté začal nastupovat druhý velmi významný proces a 

to proces koncentrace, který stále probíhá, a který vedl k vytvoření tří největších skupin 

pivovarů, které v současné době hrají prim a ovládají český trh s pivem. Jsou to skupiny 

Plzeňský Prazdroj, a.s. , Pivovary  Staropramen a Heineken [6].     

        1) Plzeňský Prazdroj, a.s. 

        V březnu roku 1998 odsouhlasila česká vláda vstup japonského peněţního ústavu 

Nomura do krachující Investiční a poštovní banky. IPB se krátce předtím stala jediným 

akcionářem společnosti České pivo, a.s., která vlastnila 87,86% akcií společnosti Plzeňský 

Prazdroj. Banka Nomura koupila dluhopisy od holandské společnosti IMP Finance, B. V. a 

získala majoritní podíl ( 59,22% akcií) pivovaru Radegast. Radegast byl jiţ v této době 

majoritním vlastníkem pivovaru Velké Popovice. Bankovní dům Nomura se tak stal 

majitelem rozhodujících podílů ve všech třech pivovarech. 

        V březnu roku 1999 byla potvrzena fúze Plzeňského Prazdroje, a.s. se společností 

Radegast, a.s. a 7. října 1999 byl oznámen prodej obou pivovarů japonskou Nomurou 

jihoafrické společnosti South African Breweries (současný SABMiller) za 24 miliard 

korun. 

        Vznikla tak největší pivovarnická skupina v Česku i střední Evropě, která je součástí 

druhé největší světové pivovarnické společnosti SABMiller. V České republice provozuje 

pivovary v Plzni (Pilsner Urquell, Gambrinus), Nošovicích (Radegast) a Velkých 

Popovicích (Velkopopovický kozel) [11]. 
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 2) Pivovary Staropramen, a.s. 

         V roce 1992 došlo k transformaci státního podniku Praţské pivovary na Praţské 

pivovary, a.s. (pivovary Staropramen, Braník, Holešovice). O rok později se majoritním 

vlastníkem Praţských pivovarů, a.s. stala britská pivovarnická společnost Bass. V roce 

1997 se do společnosti začlenil pivovar Ostravar. Roku 2000 došlo ke koupi celé britské 

pivovarské divize Bass Brewers belgickou společností Inbev a tím i akciové společnosti 

Praţské pivovary. Od této doby došlo k změně obchodního názvu na Pivovary 

Staropramen, a. s. 

        V současné době je společnost Pivovary Staropramen, a.s. členem skupiny Anheuser-

Bush Inbev, která je největší pivovarnickou společností na světě. Ta vznikla v roce 2008, 

kdy společnost Inbev koupila americký Anheuser – Busch. V České republice provozuje 

dva pivovary. Pivovar Staropramen na praţském Smíchově (značky Staropramen, Braník) 

a ostravský Ostravar [8]. 

        3) skupina Heineken 

        Nizozemská pivovarnická skupina Heineken vstoupila na český trh v roce 2003 koupí 

brněnského pivovaru Starobrno. V roce 2007 se k němu přidal Královský pivovar 

Krušovice a o rok později i skupina Drinks Union (pivovary Krásné Březno, Velké Březno, 

Louny a Kutná Hora). V červnu 2009 Heineken formálně sloučil Královský pivovar 

Krušovice a pivovar Starobrno, přičemţ výroba zůstala zachována. Drinks Union zůstává 

zatím i nadále samostatnou právní jednotkou. 

        Heineken je třetí největší výrobce piva na světě a v České republice vlastní a 

provozuje Královský pivovar Krušovice, pivovar Starobrno a skupinu Drinks Union           

( pivovary Zlatopramen, Březák, Louny, Kutná Hora – Dačický ). 

        Od 1.1. 2010 Královský pivovar Krušovice změnil obchodní název na Heineken 

Česká republika. S právním začleněním skupiny Drinks Union se počítá během roku 2010. 

Organizačně je jiţ zcela integrována. Názvy pivovarů se nemění a nemají se měnit ani 

značky piva. Za sídlo společnosti Heineken v České republice byly vybrány Krušovice. 

 

4.2. Velké pivovary oproti malým a soukromým, zánik pivovarů a vznik  

        nových na českém trhu  

        Na trhu s pivem v České republice začal po roce 1989 dramatický vývoj provázený 

především cenovou válkou o získání co největšího trţního podílu. Na začátku tohoto 

ostrého boje velké pivovary prodávaly pivo někdy aţ pod hranicí výrobních nákladů jenom 

aby získaly co největší podíl na trhu s pivem. Velké pivovary, mnohdy jiţ ve vlastnictví 

zahraničních gigantů, přišly s masivní reklamou a také se statisícovými částkami, které 

vyplácely hospodským za dlouhodobě uzavřené smlouvy. 

        Velké pivovary také stále nutily malé k výrobě především pivních specialit a 

k vyklizení trhu s tradičními pivy. Speciální piva malé pivovary sice vyrábějí, ale nejde na 

nich stavět existenci pivovaru, protoţe jejich odbyt není velký. Jejich větší odbyt alespoň 

po celé České republice je nad síly malého pivovaru. Situace se začíná měnit a v současné 

době se zvyšuje prodej speciálních a neobvyklých piv v celé České republice. 
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        Velký boj vedou pivovary také o supermarkety. Všeobecně se dá říct, ţe pro 

supermarket existuje určitá skupina pivovarů (Prazdroj, Gambrinus, Budvar, Staropramen), 

která musí v marketu být. Značky piv, které jsou ve vlastnictví nadnárodních gigantů, 

zaberou většinu prodejní plochy supermarketu určené pro pivo, malé pivovary se prosazují 

velmi těţko. V celorepublikovém měřítku je to pro malé pivovary z důvodů omezených 

prostředků na propagaci a podporu prodeje téměř nemoţné. 

        Malé pivovary to nemohou přehánět s příliš velkými investicemi a uţ vůbec ne 

s výdaji na reklamu. Nepouštějí se také do cenové války v supermarketech. Vytváří se 

především rezervy na opravy výrobního areálu a technologií výroby. Mnohé menší 

pivovary kvůli přeţití na trhu a své vlastní existenci vůbec přešly zároveň s výrobou piva i 

na výrobu nealkoholických nápojů (např. pivovar Černá hora nebo pivovar Jihlava). 

        Jednou ze zbraní v konkurenčním boji malých pivovarů s velkými pivovarskými 

kolosy je zaloţení Českého svazu malých nezávislých pivovarů. Ten byl zaloţen v roce 

1993 a v současné době sdruţuje 16 pivovarů s ročním výstavem do 200 000 hektolitrů. 

Jeho hlavním úkolem je prosazování zájmu malých pivovarů, které se podílejí na celkovém 

výstavu českého pivovarnictví přibliţně deseti procenty.  

        Určitou výhodou v konkurenčním boji pro menší a malé pivovary je sudové pivo. Pro 

malé pivovary je zvyšování podílu sudového piva na celkovém výstavu jednou z šancí jak 

přeţít. Velké pivovary těţko konkurují s cenou sudového piva, protoţe mají vyšší dopravní 

náklady. Menší pivovary jsou schopné nabídnout niţší cenu, ale také rychlejší servis 

v případě problémů v regionu. Dnes mají menší pivovary blízko k zákazníkům a dělají 

všechno pro to, aby o nich lidé věděli. 

        V současné době malé a regionální pivovary také nesklouzávají k produkci tzv. 

europiv. To vede především velké nadnárodní pivovary z důvodů přizpůsobení se 

světovému trhu [8]. 

       . Pivovary zaniklé po roce 1989 

        V České republice po vstupu na volný trh zaniklo kolem 22 - ti průmyslových 

pivovarů. Většinou z důvodů neschopnosti se přizpůsobit novým ekonomickým 

podmínkám na pivním trhu. Z větší části se jedná o pivovary, které nemusely být 

v restituci vráceny svým původním majitelům a v procesu privatizace se nemohly opřít o 

silného a ekonomicky zdravého vlastníka a investora.  

        První pivovar, který musel být uzavřen, byl pivovar v Jablonci nad Nisou. Ten v roce 

svého uzavření tj. v roce 1991, měl výstav pouhých 514 hektolitrů, zatímco o rok dříve to 

bylo ještě skoro 45 000 hektolitrů piva. Pivovar s největším výstavem, který byl uzavřen, 

je pivovar Praha – Holešovice se značkou Měšťan. Pivovar vařil pivo do konce března 

1998, ještě v roce 1997 činil jeho výstav 308 000 hektolitrů piva. K dalším pivovarům 

s největším výstavem, které zanikly, byl pivovar Cheb, který v roce uzavření, roku 1994, 

měl výstav 205 000 hektolitrů piva a pivovar Domaţlice v roce 1996 s výstavem 180 000 

hektolitrů piva. Oba tyto pivovary uzavřela akciová společnost Plzeňský Prazdroj, do jehoţ 

portfolia spadaly.  

        Dále byl v roce 1994 uzavřen pivovar Studená (zn. piva Horák), v roce 1996 pivovar 

Břeclav a Golčův Jeníkov, v roce 1997 pivovar Děčín (Kapitán, Admirál) a Vsetín              

( Portáš), Jarošov (Argema), v roce 1998 pivovar Most – Sedlec (Pramen, Kahan), v roce 

1999 pivovar Hradec Králové (Královský lev), Karlovy Vary (Dukát, Lord), Lanškroun     
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( Zlatý beran), Prostějov (Ječmínek), v roce 2000 pivovar Olomouc (Holan, Václav), 

Uherský Ostroh (Ostroţan), v roce 2001 pivovar Broumov – Bylnice (Gepard), v roce 

2002 pivovar Svitavy (Doktor, Svitavák), Litoměřice (Kalich, Baronka), v roce 2005 

pivovar Opava (Zlatovar). 

        Existují však i pivovary, které byly uzavřeny a po změně a vyjasnění vlastnických 

vztahů byly znovu zprovozněny. Jde o pivovar Dobruška (uzavřen v roce 1995 a 

znovuobnoven v roce 2004), pivovar Vratislavice n. N. (uzavřen v roce 1998 a 

znovuotevřen v roce 2000) a pivovar Rakovník (uzavřen v roce 1996 a znovuotevřen roku 

2004) [6], [8].        

 Velké nadnárodní pivovarské společnosti, které ovládají několik českých pivovarů 

najednou, také z důvodů sniţování nákladů a zefektivnění provozu, uzavírají své menší a 

z jejich pohledu neefektivní pivovary a výrobu jejich pivní značky přesouvají do velkých 

pivovarů. Heineken např. vyrábí pivo Hostan zrušeného pivovaru Znojmo v pivovaru 

Starobrno, stejně tak značku Dačický z uzavřeného pivovaru Kutná Hora vyrábí v pivovaru 

Velké Březno, jehoţ je také majitelem. Nezanikla ani značka Braník. Pivovar byl sice 

v roce 2006 uzavřen, ale oblíbenou značku levných piv převedl Anheuser-Busch Inbev do 

pivovaru Staropramen. 

 

       . Nové pivovary na českém trhu 

        Po roce 1989 u nás nevznikají velké průmyslové pivovary, ale především soukromé 

minipivovary a restaurační pivovary. Po roce 1989 v Čechách vznikl pouze jediný 

průmyslový pivovar. V polovině roku 2009 byl po 33 letech po posledním otevřeném 

průmyslovém pivovaru v Mostě (pivovar Sedlec) spuštěn ostrý provoz pivovaru Chotěboř. 

Všechna piva, která se zde vaří, se vyrábějí tradiční českou technologií.  

        Zvláště v poslední době, navzdory hospodářské krizi, vznikají rodinné a restaurační 

minipivovary. V roce 2009 bylo v Čechách jiţ 79 minipivovarů (včetně restauračních), 

z toho 19 ještě ve výstavbě. V České republice byl dlouho jediným minipivovarem pivovar 

U Fleků (zaloţen v roce 1499), všechny ostatní vznikaly aţ po roce 1991. Některé z nich 

sice zanikly (7), např. minipivovar Patriot Jihlava, minipivovar U Vozků v Liberci, nebo 

minipivovar Slušovice, ale stávající počet minipivovarů není zdaleka konečný. Např. od 

13. listopadu 2009 se po šedesáti letech opět vaří pivo v Kladně, v restauračním pivovaru 

U Kozlíků, nebo od 27. listopadu 2009 se po letech opět vaří zlatavý mok v Mostě 

(minipivovar v Kosmosu) a to v pivovaru Luňáček. 

        Z několika pivovarů se po úspěšné privatizaci a pozice státních podniků regionálního 

charakteru, stali producenti piva s neustávajícím nárůstem výstavu piva a vývozem. 

Dostaly se dokonce do první desítky největších pivovarů v České republice. Jde především 

o pivovar Bernard v Humpolci, pivovar Svijany, pivovar Jeţek v Jihlavě, nebo pivovar 

Černá Hora. Ze skomírajících státních podniků s výstavem několik desetitisíců hektolitrů 

se z nich staly pivovary s výstavem okolo 300 000 hektolitrů piva (200 000 hektolitrů – 

hranice pro označení střední pivovar). Pivovar Bernard jiţ vyváţí pivo do dvaceti států 

světa [8]. 
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4.3. Pilsner Urquell jako česká jednička na trhu 

        Pilsner Urquell je prémiovou značkou a vlajkovou lodí pivovarské společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a.s. Je vedoucí značkou na českém trhu v segmentu leţáků, coţ 

představuje asi 6% podíl na celkovém pivním trhu v české republice. Roční výstav 

prémiového leţáku Pilsner Urquell se v současné době pohybuje kolem 1,7 miliónu 

hektolitrů. Celkem se jiţ od zrodu této značky v roce 1842 uvařilo bezmála 110 miliónů 

hektolitrů piva, podle kterého se dnes vyrábí 70% všech piv uvařených po celém světě. 

        Na nepřetrţitě rostoucí oblibě piva Pilsner Urquell má zásluhu především důsledná 

podpora kvality v kaţdém směru a nadstandartní péče, která je značce věnována. Původní 

recepturu piva P. U.  si sládci předávají z generace na generaci a při výrobě se pouţívají 

vţdy nejmodernější technologická zařízení své doby a vybírají se nejkvalitnější české 

suroviny. 

        Pivo Pilsner Urquell se vaří ze tří darů české přírody, a to jsou voda, ječmen a chmel.   

. Voda – kvalitní měkká voda se čerpá z vlastních sto metrů hlubokých studní. Podléhá                

přísným kontrolám a je kvalitnější neţ voda kojenecká. 

. Ječmen – pouţívají se české odrůdy jarního sladovnického ječmene pěstované 

v nejlepších oblastech Čech a Moravy 

. Chmel – pouţívá se vyhlášená odrůda Ţatecký poloraný červeňák. Šišky samičích květů 

pivu propůjčují specifickou hořkost a aroma. 

        Kromě těchto základních surovin se při výrobě piva Pilsner Urquell uplatňuje 

speciální kmen kvasinek, který se pouţívá uţ od roku 1842. Tyto kvasinky, jehoţ 

originální kmen se uchovává v chlazeném trezoru, dodávají plzeňskému pivu jeho 

nezaměnitelnou chuť. Ojedinělý je také třírmutový postup. Vţdy 1/3 rozmíchaného sladu 

s vodou se přivede do kotle, kde se směs zahřívá na přesně stanovené teploty v měděných 

nádobách s přímých otopem. Chmel se během chmelovaru přidává ve třech dávkách. 

Přidává se ve formě chmelových pelet, coţ jsou šetrně rozemleté chmelové šistice 

samičích květů zbavené balastních látek. Chmelovar je velmi intenzivní k získání té 

správné hořkosti. Kvašení trvá 12 dní, potom se tzv. mladé pivo přečerpá do leţáckých 

tanků, kde zraje při nízkých teplotách asi 30 dní, 

        Pivo Pilsner Urquell má podle výzkumu renomovaných laboratoří stejné 

charakteristické vlastnosti jako v roce 1897. Výsledky přinesly laboratoře Výzkumného 

ústavu pivovarského a sladařského a švýcarská Labor Veritas z Curichu, poté co porovnaly 

aktuální měření s výsledky z roku 1897, které tehdy provedla švýcarská laboratoř 

St.Gallen. 

        Unikátnost plné chuti způsobuje především skutečný extrakt, který dosahuje hodnoty 

5%, zatímco ostatní české leţáky mají podíl extraktu mezi 3,8 – 4,3%. Vyšší plnosti chuti 

je dosahováno díky niţšímu skutečnému prokvášení. 

        Pilsner Urquell získal četná ocenění, diplomy a medaile po celém světě. Například byl 

v roce 1998 na Pivním mistrovství světa v Chicagu vyhlášen „ Světovým šampiónem mezi 

pivy“. Bezesporu nejvýznamnějším oceněním je však neustále rostoucí obliba piva ze 

strany konzumentů díky své trvalé kvalitě [1], [5], [9]. 
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5. EKONOMICKÝ DOPAD NA ČESKÉ VÝROBCE PIVA 

        České pivo a české pivovarnictví je jiţ dvacet let v na volném trhu v prostředí trţní 

ekonomiky a ve většině případů mají jiţ pivovary vyjasněné majetkoprávní vztahy. 

Jedinou vyjímkou z větších pivovarů je Budějovický Budvar, který je stále státním 

podnikem a jehoţ privatizaci zatím kaţdá vláda odloţila. 

 

5.1. Pohled a porovnání českého trhu s pivem před a po vstupu na volný trh 

        Od začátku devadesátých let 20. století začaly platit v domácím prostředí v České 

republice klasické trţní vztahy, které přinesly konkurenční prostředí a boj o zákazníka, na 

v Čechách velkém trhu s pivem. Postupně privatizované pivovary a pivovarské společnosti 

se většinou staly součástí obřích nadnárodních pivovarských gigantů. V současné době je 

jediným větším pivovarem ve vlastnictví státu pouze Českobudějovický Budvar. O jeho 

privatizaci se uvaţuje od začátku devadesátých let 20. století, ale zatím ţádná vláda 

nenašla odvahu k jeho prodeji. K prodeji Plzeňského Prazdroje došlo bez přímé účasti 

vlády a dodnes se o tomto prodeji vedou soudní spory. Dále ve vlastnictví státu je ještě 

pivovar Vyškov a Měšťanský pivovar Strakonice, který je v majetku samosprávy. 

        Tak jako v případě řady dalších trhů docházelo i v pivovarnictví ke koncentraci, 

zvláště pak v devadesátých letech. Klíčový je případ fúze společností Plzeňský Prazdroj a 

pivovaru Radegast, při níţ došlo k základní změně struktury trhu, který touto fúzí získal 

dominantního hráče. Trend koncentrace je patrný i v posledních letech. Příkladem mohou 

být nákupy skupiny Heineken (Starobrno, Hostan, Krušovice, Drinks Union). Od roku 

1991 vznikl Český úřad pro hospodářskou soutěţ (v letech 1992 – 6 šlo o ministerstvo, 

dnes ÚOHS se sídlem v Brně), který získal pravomoci posuzovat spojování soutěţitelů na 

trhu a zakazovat a sankcionovat nedovolené kartelové dohody a zneuţíváni dominantního 

postavení. Situace na trhu s pivem v České republice je pravidelně sledována ze strany 

ÚOHS s cílem především ochrany fenoménu soutěţe. 

        V roce 1989 bylo v České republice 71 průmyslových pivovarů a jeden minipivovar    

(pivovar U Fleků) s celkovým výstavem ročním výstavem 18 268 000 hektolitrů piva, 

z čehoţ vývoz činil 1 178 000 hektolitrů. Zároveň bylo činných 84 sladoven, které vyrobily 

407 000 tun sladu, a vývoz čítal 133 000 tun. 

        V posledních letech se počet činných průmyslových pivovarů u nás drţí kolem 50       

(oficiálně se uvádí 48 průmyslových pivovarů). Obzvláště zřetelný je v poslední době 

nárůst počtu minipivovarů a restauračních pivovarů, jejichţ počet se blíţí 80. Za 

minipivovar jsou povaţovány malé nezávislé pivovary s ročním výstavem do 200 000 

hektolitrů piva ročně. Celkový výstav českých pivovarů je téměř 20 miliónů hektolitrů piva 

ročně. Rekordním byl rok 2007, kdy bylo uvařeno 19 897 330 hektolitrů. Vývoj celkového 

výstavu a počtu pivovarů je uveden v grafu na obr. 3 [7]. Velmi výrazně vzrostl vývoz piva 

z České republiky. Zatímco v roce 1989 vývoz tvořil necelou 1/10 celkového výstavu, 

v roce 2008 je to jiţ téměř 1/5  výstavu (3 705 153 hektolitrů). Nárůst vývozu je znázorněn 

v grafu na obr. 4. [6], [7]. 
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   Obr. 3 - Vývoj produkce českého pivovarnictví 

 

 

 

 

   Obr. 4 – Vývoz piva z ČR ( v tisících hektolitrů ) 

 

 

        Také počet sladoven v současné době tvoří méně neţ 1/2  stavu z roku 1989, ve 

skutečnosti je to 35 sladoven. Ty vyrobí o 1/3 více sladu, coţ v číslech znamená 540 550 

tun sladu z roku 2008. I zde je patrný velký nárůst vývozu, který v roce 2008 činil 236 048 

tun (nárůst téměř o 100%). Vývoj českého sladařství je zobrazen v grafu na obr. 5 [7]. 
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   Obr. 5 – Výroba a vývoz sladu v ČR ( v tisících  tun )                Barva:   ţlutá - celková výroba sladu                             

                                                                                                   zelená - vývoz sladu                                                                                                          

 

 

        Většinu pivního trhu v České republice ovládá jiţ zmiňovaná trojice nadnárodních 

pivovarských společností:   Plzeňský Prazdroj, a.s.                                                                                                                                         

                                             Pivovary Staropramen, a.s.                                                                                                                                                                                             

                                             Heineken Česká republika   

 

        K dalším velkým pivovarům nebo společnostem na českém trhu s pivem patří: 

        . Budějovický budvar, s.p. 

        . Skupina PMS Group 

        . K Brewery Trade, a.s.  

. Budějovický Budvar, s. p. – donedávna třetí největší pivovar stále ovládá stát, 

rozhodnutí o jeho privatizaci ještě nepadlo. Pivovar s výrobou kolem 1 300 000 hektolitrů 

piva (1 312 000 v roce 2008). Pivovar získal ochranné zeměpisné označení Evropské unie 

jako „Českobudějovické pivo“ a „Budějovické pivo“. 

. Skupina PMS – skupinu tvoří majetkově propojené moravské pivovary v Hanušovicích 

(Holba), Přerově (Zubr) a akciová společnost PMS Přerov. Pivovary s celkovým výstavem 

blíţícímu se k 1 miliónu hektolitrů vlastní lidé z managementu společnosti. 

. K Brewery Trade, a.s. – pivovarnická skupina kolem podnikatelů a finančníků Martina 

Burdy, Gregorze Hóty a Zdeňka Radila. V jejím vlastnictví jsou pivovary Jihlava (Jeţek), 

Hradiště nad Jizerou (Klášter), Protivín (Platan), Hlinsko (Rychtář), Uherský Brod             

(Janáček), Vysoký Chlumec (Vévoda) a pivovar Černá Hora. Dále je spoluvlastníkem 
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v pivovaru Rohovec, Primátor a Svijany. S koupí pivovaru Černá Hora na jaře roku 2010 

její celkový výstav přesáhne milión hektolitrů piva ročně. 

 

5.2. Boj pivovarů s ekonomickou krizí 

 

        Tak jako ostatní oblasti hospodářství a ekonomiky zasáhla celosvětová hospodářská a 

finanční krize také trh s pivem v České republice. Uţ rok 2008 zaznamenal oproti 

rekordnímu roku 2007 v dějinách českého pivovarnictví pokles výstavu piva o zhruba 1%, 

kdyţ celkový výstav pivovarů činil 19 806 107 hektolitrů piva. Celková čísla za rok 2009 

nejsou ještě známa, ale podle odhadu Českého svazu pivovarů a sladoven se očekává 

nevídaný propad celého pivního trhu kolem 10%, coţ historie pivovarnictví u nás 

nepamatuje. 

        Dosud největší propad v historii českého pivovarnictví ovlivňuje především pokles 

produkce tří největších pivovarnických společností u nás. Těm klesá odbyt na domácím 

trhu a zároveň jim klesá export v odhadu aţ o 12%. Podíl pěti největších vývozců piva je 

znázorněn na obr. 6 [7]. Pivo z českých zemí je uznáváno jako velice kvalitní, čemuţ 

odpovídá také jeho cena. V dobách krize pak spotřebitelé šetří především na draţším zboţí, 

pro ně zbytným zboţím. Za celkovým poklesem stojí tedy krize spotřeby [6]. 

 

 

   Obr. 6 – Pět největších vývozců piva z ČR v roce 2008 

 

 

        Trojice největších tuzemských pivovarů přestala od srpna 2009 poskytovat Českému 

svazu pivovarů a sladoven údaje o své výrobě. Mají totiţ obavy z případných postihů 

antimonopolního úřadu. Aţ do července 2009 posílaly pivovary kaţdý měsíc svazu 

výsledky o své výrobě. Ten z nich pak zpracoval statistiky, které slouţily především pro 

potřeby samotných pivovarů (informace o konkurenci). Podle odhadů největšího propadu 
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výstavu zaznamenaly Pivovary Staropramen s poklesem aţ 22%, Plzeňský Prazdroj okolo 

13%, pivovary ze skupiny Heineken o 11% a u Budějovického Budvaru je odhad propadu 

1,2%. Přitom právě produkce společností Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen a 

Heineken ovlivňují celkový vývoj na trhu nejvíce. 

        Kromě domácí spotřeby a klesajícího exportu stojí za poklesem celého pivního trhu u 

nás i úbytek zahraničních turistů v České republice, jichţ přijelo o 13% méně neţ v jiných 

letech. Zahraniční návštěvníci se na spotřebě piva v České republice podílejí zhruba 1/5      

(okolo 20%).  

        Propad výstavu a prodeje hlásí asi polovina pivovarů v České republice. Řada 

menších pivovarů přitom paradoxně roste právě v době krize. Tyto pivovary se snaţí 

odlišit od masové produkce a nabízejí stále více specialit na regionální a místní úrovni. 

Dnes uţ i samotní pivaři začínají dávat přednost před známými značkami velkých výrobců 

klasicky vařeným místním pivům. Rekordní výstavy v roce 2009 hlásí například pivovar 

Svijany, který uvařil přes 385 000 hektolitrů piva (meziroční nárůst přes 20%), Rodinný 

pivovar Bernard dosáhl rekordního výstavu přesahující 204000 hektolitrů nepasterovaného 

piva (nárůst téměř 9%), pivovar Jihlava (nejvyšší nárůst výroby mezi českými pivovary – 

kolem 40%), pivovar Rohovec u Turnova, pivovar Hols Vratislavice n/N. Meziroční 

nárůsty výstavu hlásí dále i rakovnický pivovar Bakalář, pivovar Janáček, Lobkowicz, 

březnický Herold nebo havlíčkobrodský Rebel. Tyto menší a malé pivovary nemají ale 

velký výstav, který by zásadně ovlivnil celkovou situaci na českém trhu s pivem. 

        Celkový výstav piva všech českých pivovarů podle velmi hrubých odhadů ČSPAS 

v roce 2009 klesl minimálně o 5 aţ 7%, tedy asi o 1 milion hektolitrů na 18,8 milionů 

hektolitrů. Celkový výstav i export kopíruje propad nejsilnějšího hráče na trhu – 

Plzeňského Prazdroje. Ten se na domácím trhu propadl o přibliţně 5% na 7,55 milionů 

hektolitrů a přímý export byl o desetinu niţší. Zdá se, ţe se původní předpoklad poklesu o 

10% nakonec nepotvrdil, přestoţe v pololetí činil téměř 7%. Ve druhém pololetí se pokles 

zpomalil a výsledky byly nakonec lepší. Staropramen hlásí domácí propad o 6% a ve 

vývozu dokonce o 11%. Společnost Heineken vyrobila v roce 2009 v ČR 2,62 miliónu 

hektolitrů piva a její propad prodeje na domácím i zahraničním trhu je kolem 5%. 

        Zvýšení výstavu a prodeje piva jistě neprospěje ani vládní úsporný balíček, který od 

1.1.2010 zvýšil spotřební daň u hektolitru vyrobeného piva z 240 na 340 korun, tedy o 

42%. Další zdraţení piva přineslo i plošné zvýšení DPH o 1%. To dopadá především na 

malé nezávislé pivovary, které se nemohou opřít o ekonomicky silného partnera (vlastníka) 

[8]. 

 

5.3. Plzeňský Prazdroj, a.s. – jeho postavení na českém i světovém pivním                                          

        trhu   

        Plzeňský Prazdroj, a.s. je členem mezinárodní pivovarnické skupiny SABMiller, 

druhé největší na světě, přítomné ve 40 zemích čtyř kontinentů. V České republice 

provozuje pivovar v Plzni (se značkami Pilsner Urquell a Gambrinus), pivovar ve Velkých 

Popovicích (značka Velkopopovický kozel) a v Nošovicích (Radegast).  Pilsner Urquell je 

mezinárodní vlajkovou lodí portfolia skupiny SABMiller ve světě. 

        Plzeňský Prazdroj, a.s. je lídrem českého pivního trhu a s vývozem do více neţ 50 

zemí celého světa je zároveň největším exportérem českého piva. V roce 2008 prodal 
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Prazdroj 10,7 milionů hektolitrů piva, z čehoţ na českém trhu uplatnil téměř 8 milionů 

hektolitrů piva. To přestavuje přibliţně 49 % podíl na pivním trhu v České republice. Ve 

třech pivovarech v Čechách zaměstnává přibliţně 2500 zaměstnanců. S příspěvkem ve výši 

okolo 4,25 miliardy Kč (rok 2008) zaplacených na daních za fiskální rok, patří Plzeňský 

Prazdroj a.s. k nejvýznamnějším plátcům v rámci České ekonomiky. 

        Skupina Plzeňského Prazdroje, a.s. má v současnosti v České republice srovnatelný 

podíl jako největší společnosti v některých dalších členských státech EU. Pozice 

Plzeňského Prazdroje a.s. (1. místo v prodeji i výstavu) je na českém pivním trhu 

v současné době neotřesitelná. Prazdroj ve třech pivovarech v zemi můţe uvařit týdně aţ 

235 000 hektolitrů piva. Největší plzeňský pivovar má kapacitu přes 140 000 hektolitrů 

piva týdně. To je pro srovnání celoroční výstav středně velkého pivovaru v ČR. V případě 

velkého zájmu dokáţou v Plzni za jeden týden stočit téměř 11 milionů půllitrových lahví, 

dále jeden milion třetinkových lahví a přes 110 tisíc 50- ti litrových sudů. Týdně se v létě 

vaří aţ 180 várek a spotřebuje se přes 2000 tun sladu. Plzeňský Prazdroj, a.s. je také 

jedním z nejvýznamnějších odběratelů českých výrobců a dodavatelů chmele. Ve svých 

pivovarech zpracovává okolo 30 % českého chmele, který se prodá domácím výrobcům 

piva [5], [9], [10]. 

. Pivovar Plzeň - největší a nejznámější pivovar společnosti. Vaří se zde značky piva 

Pilsner Urquell a Gambrinus. 

        Pilsner Urquell - nejznámější české pivo s největším podílem vývozu v kategorii                                                                                                                 

prémiových piv. Vyveze se ho přes 600 000 hektolitrů ročně. 

        Gambrinus - nejprodávanější a nejoblíbenější české pivo je Gambrinus světlý, 

Gambrinus 11°Excelent je zase lídrem českého pivního trhu v kategorii 

jedenáctistupňových piv.                                                                

. Pivovar Velké Popovice - patří k pivovarům s nejdynamičtějším růstem jak na českém, 

tak i na zahraničním trhu. Vaří se zde značky Velkopopovický kozel a plzeňský speciál 

Master. Velkopopovický kozel černý je lídrem na trhu s tmavými pivy v České republice.  

Velkopopovický kozel je také nejprodávanějším českým pivem v zahraničí. V roce 2004 se 

ho vyvezl bezmála jeden milion hektolitrů. 

. Pivovar Nošovice - jeden z nejmladších českých průmyslových pivovarů. Vaří značky 

Radegast a Birell. Pivo Radegast je nejprodávanější v moravskoslezském regionu. Pivo 

Birell je nejprodávanější české nealkoholické pivo se 70 % podílem v kategorii 

nealkoholických piv v Čechách.  

        Plzeňský Prazdroj, a.s. je s celkovým prodejem převyšující 10 milionů hektolitrů piva 

na domácím i zahraničním trhu a exportem piva do více neţ 55 zemí po celém světě, 

vedoucím výrobcem piva ve střední Evropě a největším vývozem českého piva. Vyváţí 

přes 1/10 své produkce a jeho podíl na celkovém vývozu českého piva je téměř čtvrtinový. 

Klíčovou roli hraje v podnikání Plzeňského Prazdroje důraz na kvalitu ve všech oblastech 

činnosti [8]. 
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5.4. Shrnutí a současný stav českého trhu s pivem, jeho význam a postavení  

       v celé české ekonomice  

        Český pivní trh po privatizaci, restrukturizaci, modernizaci a stále ještě probíhající 

koncentraci ovládají tři nadnárodní, které hrají prim i na světovém trhu. Jsou to společnosti 

SABMiller, InBev a Heineken. 

        Společnost SABMiller s pivovary vPlzni (Gambrinus, Plzeňský Prazdroj), Velkých 

Popovicích (Velkopopovický kozel) a v Nošovicích (Radegast) je jedničkou na českém 

pivním trhu. S celkovým výstavem okolo 10 milionů hektolitrů piva za rok, v České 

republice prodá téměř 8 milionů, společnosti patří zhruba polovina trhu v Česku. První 

místo zaujímá i v počtu vyvezených piv. Tam je podíl asi čtvrtinový. 

        Společnost InBev ovládá pivovary Praha – Smíchov (Staropramen) a v Ostravě         

(Ostravar). Je dvojkou na českém trhu. S ročním výstavem přes 3 miliony hektolitrů piva 

mu patří 16% podíl na českém trhu s pivem. Na přelomu roku 2009 a 2010 prodal InBev 

pivovary Staropramen, a.s. a všechny pivovary ve střední Evropě (Česká republika, 

Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Černá Hora, Rumunsko a 

Srbsko) investiční společnost CVC Capital Partners za 2.23 miliardy dolarů (asi 38,6 

miliardy korun). 

        Společnost Heineken, jeţ ovládá Královský pivovar Krušovice, Starobrno, a.s.          

(pivovar Starobrno a Znojmo) a Drinks Union, a.s. (pivovary Krásné Březno, Velké 

Březno, Kutná hora a Louny) je třetí největší pivovarnickou společností na českém trhu.  

S ročním výstavem blíţícímu se 3 milionům hektolitrů (2008 – 2,8 milionů hektolitrů) mu 

patří 12% českého trhu. Od svého vstupu na český trh v roce 2003 skupina Heineken 

uzavřela pivovary Znojmo, Kutná Hora a na začátku roku 2010 i pivovar Louny. 

        Tato skupina tří největších pivovarnických společností s celkovým ročním výstavem 
skoro 16 milionů hektolitrů ovládá 75% českého trhu s pivem. Spolu s dalšími pivovary, 

které patří do desítky největších pivovarů v Čechách je to téměř 81% trhu s pivem v České 

republice. Nadnárodní společnosti v České republice a desítka největších pivovarů jsou 

souhrnně znázorněny v tabulkách  3 a 4 [6].   

 

 

       Tab. 3 - Nadnárodní společnosti v pivovarském průmyslu ČR v roce 2008 

Poř. č. Společnost Výstav piva 

celkem 

[hl] 

 

Podíl z 

celkového 

výstavu  % 

1. 

2. 

3. 

SAB Miller 

InBev 

Heineken 

8 765 319 

3 285 409 

2 764 676 

44,26 

16,54 

13,96 

1 – 3. Celkem 14 815 404 74,80 
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Tab. 4 – Deset největších pivovarů ČR v roce 2008 

 

 

 
 

           

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový výstav piva v České republice se oproti roku 1989 zvýšil zhruba o 8%. 

V porovnání s rekordním rokem 2007, kdy výstav činil 19 897 330 hektolitrů. Jde o nárůst 

8,9% . Mnohem větší je nárůst vývozu piva do zahraničí. V roce 1989 čítal vývoz piva 

1,178 milionu hektolitrů a roku 2008 jiţ celých 3,705 milionů hektolitrů. Celkový vývoz 

piva se tedy více neţ ztrojnásobil. Nepočítáme- li  minipivovary, počet pivovarů klesl 

zhruba o 1/3 na 50. Zvýšil se ale průměrný výstav jednotlivých pivovarů, který se 

v současné době pohybuje okolo 375 000 hektolitrů na pivovar, zatímco v roce 1989 činil 

necelých 260 000 hektolitrů. 

        Nabídka na českém pivním trhu trvale roste. Objevují se nová piva z produkce 

průmyslových pivovarů, ale především jsou v nabídce menších pivovarů a minipivovarů. 

Nárůst nových značek piv je patrný zejména v posledních letech. Zatímco v roce 2004 bylo 

na českém trhu přibliţně 470 značek piv (z nich bylo kolem 80 speciálů), potom v roce 

2009 se nabídka zvýšila na téměř 650 značek (z toho více neţ 110 speciálů). Nárůst počtu 

pivních speciálů jde zejména na úkor výčepního piva a v menší míře i leţáku. Vývoj 

spotřeby speciálních piv v ČR v posledních letech je znázorněn na obr. 7 [7]. Přesto 

v České republice zůstává dominantní pozice nejoblíbenějšího piva českých konzumentů, 

spodně kvašeného leţáku českého typu, kterého se spotřebuje 99,5% z celkového prodeje 

v ČR. 

        Výrazně stoupl počet a celkový výstav nealkoholických piv. Na trhu je dnes asi 25 

značek nealkoholického piva vyráběných ve 23 pivovarech. Celkový výstav 

nealkoholického piva v roce 2009 činil podle odhadu 605 000 hektolitrů a na celkové 

spotřebě se podílí jiţ zhruba 4%. Kupříkladu v roce 2000 byl výstav nealkoholického piva 

117 000 hektolitrů. Vývoj spotřeby nealkoholických piv v posledních letech je znázorněn 

na obr. 8 [7]. 

Pořadí Pivovary 

(zkrácený název) 

Výstav piva 

[hl] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

   10. 

 

Plzeň 

Smíchov 

 Radegast ( Nošovice )  

Velké Popovice 

Budějovický Budvar 

KP Krušovice 

Starobrno 

Ostrava 

Holba ( Hanušovice ) 

Svijany 

5 229 635 

2 516 789 

2 049 258 

1 486 426 

1 312 736 

931 438 

884 900 

768 620 

422 680 

317 630 
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   Obr. 7 – Vývoj spotřeby speciálních piv v ČR v letech 2000 – 2008 ( v tisících hektolitrů ) 

 

 

 

   Obr. 8 – Vývoj spotřeby nealkoholických piv v ČR v letech 2000 – 2008 ( v tisících hektolitrů ) 

 

        Dalším trendem posledních několika let je značný nárůst minipivovarů, kterých je 

v současné době jiţ kolem 80, a mnohé jsou ve výstavbě. V poslední době přibývá 

minipivovarů téměř v kaţdém kraji. Majitelé a provozovatelé malých pivovarů přicházejí 

na trh s novými druhy piv a jsou schopni uspokojovat různé chutě pivařů. Kromě klasickou 

metodou vařená piva nabízejí mnohé pivní speciály, sezónní a výroční piva. 

        Charakteristické specifikace českého piva má do budoucna ochránit před 

napodobováním chráněné zeměpisné označení České pivo (obr. 9) [4]. Jeho uţívání 

udělila ČR v říjnu roku 2008 Evropská unie. Česko je tak první zemí EU, která získala 

„národní“ chráněné označení pro pivo. Dosud Evropská komise registruje pouze oblastní 

chráněná zeměpisná označení různých zemí, jako například „Bavorské pivo“. Pro české 

pivovarníky má vyhláška EU o chráněném zeměpisném označení klíčový význam. 

Vymezuje skladbu pouţitých surovin a technologické podmínky, jejichţ dodrţení je 

zárukou zachování charakteru českého piva ve všech jeho vlastnostech i pro budoucnost 

[4], [8].                                                        
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                                              Obr. 9 – Chráněné zeměpisné označení 

 

        Označení České pivo pro jednotlivá piva v ČR uděluje Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce. O jeho udělení jiţ projevila zájem více neţ polovina českých 

pivovarů. Naopak o něm neuvaţuje Budějovický Budvar, který má vlastní chráněné 

zeměpisné označení „Českobudějovické pivo“ a „Budějovické pivo“.  

        V České republice, tradiční pivní velmoci, stále pokračuje koncentrace výroby. 

V poslední době jde zejména o kroky společnosti Heineken, která sloučila pivovary 

Starobrno a Královský pivovar Krušovice a zastavila výrobu piva v pivovarech Znojmo, 

Kutná Hora a naposled i v Lounech. Nebo české pivovarnické společnosti K Brewery, 

v jejímţ vlastnictví je jiţ sedm menších českých pivovarů. Uvaţovala dokonce o koupi 

akciové společnosti Staropramen. Český pivovarnický trh se tak pomalu koncentruje do 

větších celků. 

        České pivovary se také stále více vedle vaření piva věnují i turistickému ruchu. A 

nejde zdaleka jen o velké pivovary jako je Plzeňský Prazdroj nebo Velkopopovický kozel. 

Zejména menší regionální pivovary nabízejí tématické turistické prohlídky a představují 

tradiční přípravu českého „národního nápoje“. Kromě samostatného zisku z prohlídky 

pivovaru si budují vlastní image a zatraktivňují celý region z hlediska turistiky. 

        Důleţitou roli sehrává české pivovarnictví z pohledu české ekonomiky jako celku. 

V celkovém výstavu piva se česká republika s největšími producenty jen těţko můţe měřit, 

potom z pohledu roční produkce piva na jednoho obyvatele se rázem ocitáme na 1. místě 

se 179 litry na obyvatele (2. Německo 140 l/obyvatele). Češi jsou také první na světě ve 

spotřebě piva na jednoho obyvatele, která se pohybuje kolem 160 litrů na hlavu. Roční 

objem produkce tuzemského pivovarnictví činí zhruba 24,6 miliardy korun (934 miliónů 

EUR) z toho 14,3 miliardy korun připadá na dodavatele zboţí a sluţeb. Na samotné výrobě 

piva se podle průzkumu v Česku podílí 7 400 zaměstnanců pivovarů. V dodavatelských 

odvětvích pak pracuje asi 12 300 lidí. Kromě toho je přibliţně 32 000 osob zaměstnáno 

v restauracích, hospodách a dalších typech gastronomických zařízení. Kolem 2 800 

zaměstnanců pracuje v obchodech různých velikostí a druhů [6], [8]. 
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6. ZÁVĚR 

        Přestoţe je Česká republika malá země, zapsala se nesmazatelně do dějin 

pivovarnictví a historie piva. Začátek výroby světlého, průzračného, spodně kvašeného 

piva v Plzni znamenal zrod celého pivního stylu, který se dnes snaţí napodobit celý svět. 

Češi také pijí více piva neţ kterýkoli jiný národ. Proto pivovarnictví v ČR má významný 

vliv na celou českou ekonomiku i kulturu. O tom se přesvědčujeme i v současné době při 

doznívání celosvětové hospodářské a finanční krize. Na české pivovarnictví je třeba se 

dívat jako na významnou a výkonnou část české ekonomiky, která vyrábí pivo především 

z domácích surovin a představuje významného a navíc stabilního zaměstnavatele. A to i 

v místech, kde je nedostatek pracovních míst, především v regionech. 

        Po vstupu na volný trh, hlavně z počátku, byl zřejmý velmi tvrdý konkurenční boj 

velkých a malých pivovarů. Většina velkých pivovarů se postupně stala součástí a 

majetkem mezinárodních pivovarských gigantů. Jejich zásluhou, při ohromných 

investicích do kdysi zchátralých zařízeních, je dnes prakticky nepředstavitelné koupit na 

českém trhu nekvalitní pivo. To přinesl zákon trhu. 

        Při posuzování současného pivního trhu a podmínek na něm je stále ještě znát 

doznívající hospodářská krize a s ní související krize spotřeby, kdy spotřebitelé sníţili 

počet návštěv v restauračních zařízeních a jako alternativu volí lahvové pivo 

v maloobchodu. Profesní sdruţení restauratérů uvádí, ţe v roce 2009 bylo uzavřeno aţ 

10% hospod. Hospodářská krize se týká paradoxně hlavně velkých pivovarů. Menší a 

regionální pivovary hlásí naopak v mnoha případech rekordní výstavy. V poslední době je 

také zřetelný nárůst speciálních a neobvyklých piv, včetně nealkoholických, na úkor 

levnějších výčepních piv. 

        Dalším trendem na českém trhu s pivem posledních měsíců je pivo v plastových 

lahvích. Prodej v těchto obalech vzrostl v roce 2009 aţ pětinásobně. Tento nový trend, pro 

českého konzervativního spotřebitele donedávna nemyslitelný, přinesly na český trh právě 

zahraniční pivovarské společnosti. Balí se do něj však spíše lacinější piva a na celkovém 

výstavu je podíl těchto obalů zanedbatelný, činí zhruba 0,5%. 

        Tuzemský pivní trh se také dostal do nové vývojové fáze. Skončilo divoké období 

zabírání trţních podílů zejména pivovary se zahraničními vlastníky. V současné době se 

pivovary musejí vyrovnat především s nepříznivým vývojem spotřeby. Například malé 

pivovary jiţ v současné době spíše ustupují od výčepního piva a snaţí se zaujmout 

spotřebitele pivními speciály. O existenci malých a středních pivovarů bez zahraničního 

kapitálu se hovoří zejména v poslední době v souvislosti se zvýšením spotřební daně za 

pivo a DPH. 

        V budoucnosti se nedá předpokládat zvýšení spotřeby piva v ČR „na hlavu“. Ta má 

v poslední době spíše mírně klesající tendenci. V budoucnu po odeznění hospodářské krize 

se dá očekávat, při stejném objemu produkce na českém trhu, odbyt a konzumace více 

druhů pivních značek. Pivovary přibliţně při stejném výstavu piva budou vyrábět více 

druhů piv a budou ho prodávat do většího mnoţství hospod společně s dalšími pivovary. 

        Z tohoto důvodu je pro tuzemské pivovary velkou šancí očekávaný nárůst vývozu 

piva, který před krizí pravidelně rostl. Zvláště pro malé a střední pivovary a jejich exportní 

aktivity je velmi důleţitá zeměpisná ochrana a ochrana původu České pivo, které udělila 

České republice EU. 
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