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1 Úvod 

Výroba piva má dlouholetou tradici a představuje jedno z nejvýznamnějších  
a nejrozšířenějších výrobních odvětví. Díky svému koncovému produktu má výroba piva 
stále živou a jasnou vizi do budoucnosti. Pivovarnictví sehrálo významnou úlohu v rozvoji 
české ekonomiky a technických znalostí. Bylo nedílnou součástí hospodářského 
a sociálního rozvoje našich krajů, venkova a měst. Rozhodujícím způsobem se zasloužilo 
o rozkvět a proměnu naší krajiny a sídel. Rovnoměrně rozložená síť pivovarů, která na 
území Čech, Moravy a Slezska vznikala po dobu šesti staletí, v posledních dvou dekádách 
ovšem téměř zmizela, a to nejdříve vlivem průmyslové revoluce a technických inovací, 
se kterými malé pivovary nedokázaly udržet krok. Později byly další podniky zničeny 
tragickými událostmi obou  světových válek. Ale ani poválečná atmosféra nedokázala 
přinést pivovarnictví zašlou slávu. 

V dnešní době existují stovky pivovarů roztroušené po Čechách, Moravě 
a Slezsku, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo 
v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají bez kousku naděje na obnovu. Nezbývá 
jich mnoho, velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Každá 
snaha o rekonstrukci a nové začlenění do urbanizovaného prostoru je doprovázena velkou 
finanční náročností a častokrát i dlouhotrvajícími majetkoprávními spory. Právě tyto 
faktory odrazují budoucí investory od snahy věnovat se těmto objektům a vdechnout jim 
nový život. Ovšem na druhé straně jsou většinou velice dobře situovány a mají velký 
potenciál v návratnosti počáteční investice. Tyto budovy mohou nabídnout mimořádně 
jedinečné prostory jak pro kulturu, tak i pro bydlení. Mohou dotvářet veřejný prostor 
a dávají místu neopakovatelný charakter.  

Navzdory všemu ale pivovarnictví zažívá v současné době novou renesanci 
v podobě minipivovarů, které dnes svým počtem převyšují velké a střední pivovary. Vývoj 
pivovarnictví má slibnou budoucnost, příkladem jsou ostatní evropské státy, kde vzniká na 
deset velkých pivovarů stovky malých. Ať tedy i do budoucna zní starý pivovarský 
pozdrav „Dej Bůh štěstí“. 
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2 Diferenciace práce 

2.1 Současný stav řešené problematiky 

V posledních několika letech je popularita industriální architektury na vzestupu. 
V devadesátých letech minulého století se tomuto tématu věnovalo jen několik málo 
nadšenců s velmi omezenými možnostmi. Naproti tomu v dnešní době už existují 
výzkumná centra a databáze industriální architektury. Propagace a jednoduchý přístup 
skrze internetové stránky láká stále více zájemců jak z řad vědeckých pracovníků, tak 
i odborné veřejnosti. Každým rokem probíhají konference na téma „industriálu“ a vychází 
stále více publikací přibližujících specifika a podrobnosti historické průmyslové 
architektury. 

Právě díky stále se zmenšujícímu měřítku, určujícímu jakým směrem se má ubírat 
vědecká činnost v oblasti industriální architektury, se do zorného pole badatelů dostalo 
dlouhou dobu opomíjené téma pivovarů. Velmi významnou roli zde hrají vysoké školy, 
zejména pražská Fakulta architektury ČVUT a Fakulta architektury VUT v Brně. 
V ateliéru brněnské Fakulty architektury se studenti již od 90. let minulého století věnují 
novým způsobům obnovy a konverzí průmyslových areálů. V roce 2000 vznikl 
programový projekt MKČR – Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, který 
mapoval dědictví zejména Moravskoslezského kraje.1 V databázi bylo mimo jiné 
zmapováno deset zásadních pivovarů na území Moravy, které jsou ideálním počátkem pro 
další výzkum v této lokalitě. 

Dalším důležitým pomocníkem je výzkumné centrum průmyslového dědictví,2 
které bylo založeno v roce 2002 na ČVUT v Praze. Systematicky mapuje průmyslové 
dědictví v České republice, vytváří platformu pro spolupráci širokého spektra institucí od 
architektonického až po ekonomické zaměření. V rámci výzkumu bylo od roku 2003 až do 
roku 2006 věnováno hlavní úsilí mapování a vyhodnocení stavu určitých typologických 
druhů průmyslového dědictví. Zejména v kategorii pivovarů byl položen velmi silný 
základ pro další výzkum. Z devadesáti procent byly zpracovány pivovary na území Čech. 
Bohužel část Moravskoslezského kraje byla zmapována jenom částečně. Téma pivovarů 
zpracovala ing. Šárka Jiroušková, Ph.D., pod vedením profesora Tomáše Šenbergera jako 
dizertační práci3 v rámci VPCD. Jako jedna z prvních se zaměřila i na architektonicky-
stavební vývoj pivovarů, tzn. nejenom historický, kterému se do té doby věnovala většina 
autorů pivovarské tématiky.  

Skutečnými odborníky na historii pivovarnictví jsou zejména Pavel Jákl, Milan 
Starec a Zbyněk Likovský. Životním posláním by se dalo charakterizovat nasazení Pavla 
Jákla, který výzkumu historie a  mapování pivovarů věnoval několik desítek let. Společně 
s Milanem Starcem se podílí na rozvoji muzea pivovarnictví v nově rekonstruovaném 
pivovaru v Kostelci nad Černými lesy. 

 
 

                                                      
1 VILÉM, P. Databáze průmyslového dědictví Moravy. Fa.vutbr.cz [online]. 2004 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 
http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/ 
2 Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze [online]. Praha: FA ČVUT, 2014 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 
http://vcpd.cvut.cz/ 
3 JIROUŠKOVÁ, Š. České a moravské pivovary. Praha, 2007. Disertační práce. Fakulta architektury ČVUT. 
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2.2 Cíl práce 

Prvořadým cílem práce je přispět k záchraně ohrožených objektů pivovarského 
dědictví v České republice. Tato dizertační práce se snaží o stanovení přístupu 
k pivovarskému dědictví, formulování možností revitalizace nebo konverze pivovarských 
objektů a areálů na základě inventarizace pivovarů a následně jejich selekce a hodnocení. 
Současně půjde i o sledování přístupu teoretického, zejména památkového, i praktického 
jak u nás, tak i v zahraničí. Speciální zaměření je věnováno oblastem revitalizací, 
rekonstrukcí, konverzí a soudobým možnostem znovuvyužití. Prostřednictvím vybraných 
objektů se bude snažit hledat optimální typologický model umožňující znovuobnovení 
nebo konverzi pivovarských objektů, které v dnešní době nemají jasnou vizi do 
budoucnosti. 

Částečné cíle by měly směřovat k vytvoření kompletní databáze zachovalých 
pivovarských objektů, následovat by měla propagace vybraných pivovarských areálů 
a objektů zejména v řadách laické i odborné veřejnosti, například formou studentských 
prací na FA VUT v Brně, workshopů, výstav a prezentaci a stejně tak i další spoluprací 
s TU WIEN, zejména s doktorandy profesora Gerharda Stadlera, konkrétně  
s Ing. Winfriedem Dimmelem, zabývajícím se tématem pivovarů těsně před rozpadem 
rakousko-uherské monarchie. 

2.3 Postup práce 

Základním krokem ke studiu dané problematiky je určení jejího rozsahu.  
V 19. století se na území České republiky vyskytovalo kolem osmnácti set pivovarů, 
o kterých existuje doklad. Z tohoto počtu už kolem šesti stovek zaniklo a fyzická podoba 
většiny z nich už je nenávratně ztracena. Ty pivovary, které již ukončily svoji výrobu 
a měly to štěstí, že se dochovaly v určité podobě do dnešní doby, mají svoji budoucnost 
značně nejistou. Práce navazuje na výsledky prezentované na bienále Industriální stopy 
v roce 2005 a na nově vzniklý registr industriální topografie4 z roku 2011, který mapuje 
zejména oblasti pivovarské činnosti na území Čech. Na základě těchto zjištění se zaměření 
práce determinuje zejména na oblast Moravy a Slezska, která by zasloužila hlubší studium 
a prozkoumání. 

Dokladem nemalého fondu pivovarské činnosti na území dnešní Moravy 
a Slezska je statistika výroby piva v Rakousku na přelomu roku 1901–1902, která uvádí 
počty a výstavy pivovarů. Pro oblast Čech bylo napočítáno 625 pivovarů, na území 
Moravy a Slezska se nacházelo 153 produkujících pivovarů.5 Právě výzkumné části 
předchází fáze přípravná, která se zaobírá zorientováním se v problematice a získání 
základních poznatků. Další etapa je proto zaměřena na evidenci a lokalizaci dochované 
pivovarské výroby Moravskoslezského kraje a vytvoření souhrnné evidence, v níž by bylo 
možné dohledat základní informace.  

 
 
 
 
 
 

                                                      
4 VCPD FA ČVUT. Industriální topografie. Industrialnitopografie.cz [online]. 2017 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
http://www.industrialnitopografie.cz/index.php 
5 MACH, T. Pivní obzor: Pivovarnictví rakouské monarchie před 100 lety. Pivniobzor.cz [online]. 2008 [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.pivniobzor.cz/clanky/2008-04-09-pivovarnictvi-rakouske-monarchie-pred-100-lety/ 
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Obr. 1: Mapa současného stavu pivovarských objektů a areálů na území Moravy (pracovní 
verze)6 

Cílem druhé fáze výzkumu bude dohledat stavební vývoj konkrétních pivovarů na 
základě studia dobové literatury a především archivních materiálů z technicky zaměřených 
muzeí a oblastních archivů. Současně dochází i k dokumentaci případných netypických 
konstrukcí nebo konstrukčních prvků, detailů a dalších neobvyklých nebo hodnotných částí 
objektů. Vzhledem k rozsáhlým modernizacím technologií výroby piva v průběhu času 
bude snaha dokládat vývoj na konkrétních příkladech. Závěrem této fáze bude hodnocení 
a selekce konkrétních pivovarů, které svým stavem, hodnotou a významností zasluhují 
další boj o jejich záchranu, případně zápis objektu jako památkově chráněného. 

V poslední fázi výzkumu budou řešeny možnosti záchrany pivovarských objektů, 
které už neslouží svému původnímu účelu a nejsou využívané ani dalším sekundárním 
provozem. Památková ochrana může objektu pomoci před úmyslnou likvidací, ale před 
chátráním a postupnou samovolnou devastací už ne. Právě proto bude práce řešena 
v návaznosti na výhledové možnosti rozvoje lokality, na sociální klima a infrastrukturu 
místa, to vše rozšířené o možnost regenerace objektů a znovuzačlenění do jejich okolí. 
Ateliérová zadání na fakultě architektury budou zaměřena na řešení konkrétních lokalit 
pivovarů v ohrožení. Tyto objekty budou zpracovány podrobněji se zvláštním zaměřením 
na hlediska jejich prostorového potenciálu a adaptovatelnosti jako základních kritérií pro 
nové využití pivovarských objektů. 

 

                                                      
6 Archiv autora. 
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3 Charakteristická typologie pivovaru 

Výroba piva se od své historické podoby výrazně neliší a dodnes je v podstatě 
základní postup neměnný. V průběhu doby se zlepšovala technologie výroby a její 
efektivnost. Výrobu piva zdokonalovaly technické inovace a postupy. Typologii pivovarů 
nejsilněji ovlivňoval způsob, jakým byl pivovar poháněn a jak využíval získanou energii. 
Původní jednoduché objekty řemeslných pivovarů se v průběhu dob měnily do 
komplexních výrobních areálů parostrojních a elektrifikovaných pivovarů. Nejvýraznější 
přestavby probíhaly během 19. století, kdy se pivovary měnily do charakteristické podoby 
s typickými stavebními prvky pivovarů a sladoven.  

 
„Poloha pivovaru budíš k východu obrácena, sklepy k severu; vody, a to vhodné 

k vaření piva musí býti dostatek. Valečka nesmí scházeti. Půdy náležitých rozměrů 
a nosnosti založeny buďte nad humny. Varna aby byla opatřena střechou sedlovou, aby 
horko a páry unikat mohly. Dále musí býti přímo vedle humen hvozd - valach, mezi 
hvozdem a varnou společná šíje jako místnost pro topivo, za varnou pak spilky a sklepy. 
Pivovar byl přízemní, jen pod spilkami byl sklep a lednice, napravo český hvozd a humno 
se dvěma namáčecími štoky, nalevo od topeniště pánev, spilka, vzadu šalanda a komory, 
v prvním patře byt sládkův, půda na ječmen a nejvýše půda na slad.“7 

 
 

 

Obr. 2: Základní schéma hlavních prostor pivovaru ve druhé polovině 19. století8 

Nové technologické postupy si vyžádaly oddělení jednotlivých výrobních prostor. 
V samostatné budově byla umístěna varna, v níž probíhala hlavní fáze vaření piva. Prostor 
o velké světlé výšce, ve kterém byly umístěny měděné kotle pro různé fáze vaření piva, byl 
charakteristický svými vysokými okny s typickým průmyslovým zasklením a střešními 
parníky s plechovým zakončením. V další budově byly soustředěny konečné fáze výroby 
piva, tzv. chladné hospodářství. V nejvyšším patře ukončeném většinou charakteristickým 
hřebenovým větrákem se nacházela chladnice, prostor pro širokou mělkou vanu, 
tzv. chladicí štok. Pivní mladina odtékala do nižších pater přes sprchový chladicí aparát do 
spilky, kde byla tekutina zakvašena. K úplnému dokončení výrobního procesu došlo 
v nejnižších částech pivovaru, a to ve sklepech, kde pivo zrálo ve velkých sudech za nízké 

                                                      
7 CHODOUNSKÝ, F. Pivovarství. Praha: VÚPS, 2005. ISBN 80-86576-15-9. 
8  Archiv autora. 
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teploty. Pro získání dostatečného chladu byl pivovar vybaven lednicemi, kde se uchovával 
led získaný během zimy obvykle z blízkého rybníka. 

 
Nedílnou součástí sladovny bylo tzv. humno. Nacházelo se v nejníže položených 

částech, kde je konstantní teplota a vlhkost s minimálním přísunem slunečního světla, což 
je ideální pro klíčení ječmene nebo pšenice. Tyto prostory bylo nutné dobře větrat, protože 
během klíčení vznikalo přebytečné teplo. Vlhký a naklíčený ječmen dále pokračoval na 
sušení do vrchní části sladovny, kde se tzv. hvozdil. Nejzřetelnějším identifikačním 
prvkem pivovarů průmyslového období je ovšem hvozdový komín s plechovým 
zakončením, nástavcem zvaným např. „klobouk pana starého“ nebo „bába“, jímž byl 
ukončen komín stojatého vzdušného hvozdu. Tato na tehdejší dobu moderní technologie 
sušení sladu byla založena na principu horkovzdušné pece obvykle se dvěma lískami 
umístěnými v patrech nad sebou nad topnou plochou. V průběhu modernizace pivovaru se 
občas úprava projevila až násilným vložením věžového bloku hvozdu do stávající struktury 
pivovaru. 

 

4 Jak typologie pivovaru ovlivňuje možnosti nového 
využití? 

Obnova pivovarských objektů je přímo podřízena typologii výrobních částí, velmi 
promyšleně reaguje na technologické změny a prioritou stále zůstává výroba. Architektura, 
která se věnuje pivovarnictví, je velmi racionální, protože je zaměřena na splnění všech 
potřeb nutných ke správnému fungování provozu.  Stejně jako docházelo k inovacím 
výroby, tak se po mnoho let vyvíjela i stavební část se všemi přístavbami a přestavbami.  
Zásadní změny se týkaly modernizací sladoven, přístaveb kotelen a strojoven, a to 
v podmínkách vymezených danou lokalitou. Nevznikaly proto stejné nebo podobné 
provozovny dle jednotného vzoru nebo typového projektu, ale naopak se jednalo o unikátní 
díla dle urbanických možností místa vzniku a velikosti areálu.  Je proto těžké najít 
jednotnou metodiku k univerzálnímu rozdělení pivovarských objektů. Můžeme se pouze 
opírat o společné znaky, které nacházíme téměř v každém pivovaru a na základě těchto 
prvků pochopit jeho typologii v širším měřítku.  

 
V každém areálu se nachází základní struktura technologicky samostatných 

výrobních částí dle konkrétního způsobu výroby sladu a piva. V rámci této struktury 
můžeme nalézt tři základní výrobní jednotky: sladovnu, teplé hospodářství pivovaru, 
chladné hospodářství pivovaru. K tomuto základu se přiřadí doplňkové provozy jako dílny, 
sklady, administrativa, služební byty atd., které potom mohou v rámci svých specifických 
vlastností předurčit možnosti nového využití. 

4.1 Sladovna 

4.1.1 Sýpka – sladové a obilné půdy 

Sýpka je objekt, jehož hlavní funkcí je skladování obilí a sladu. Z důvodu 
maximálního možného využití podlahové plochy se jedná o vícepodlažní budovu 
obdélníkového tvaru s pevným zděným pláštěm a skeletovou vnitřní konstrukcí. 

Silné nosné konstrukce jsou ve většině případů dřevěné, čímž se liší od 
skladových objektů pro jiná průmyslová odvětví (např. strojírenské nebo textilní). 
Únosnost svislých i vodorovných konstrukcí je nadstandardní, což omezuje rozpon 
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jednotlivých sekcí na hustou modulovou síť.  Podpěry jsou v rozmezí 3,5–4,5 m od sebe, 
což komplikuje vnitřní členění a má následně vliv také např. na požární bezpečnost. 
V obvodových stěnách, které bývají vyzděné, jsou malé větrací otvory, které však nejsou 
schopny zajistit dostatek denního světla. V nejvyšším podlaží budovy bývá pod nosnou 
konstrukcí střechy omezené podkroví. 

4.1.2 Humna 

V přízemí a suterénu sladovny bývala umístěna výroba sladovnického humna, což 
znamená odlišnou funkci i stavební strukturu. Masivní skelet s klenutými stropy a zděnými 
sloupy byly později nahrazeny železobetonovými konstrukcemi, případně ocelovými nebo 
litinovými sloupy. V této části zpravidla nebyly okenní otvory ani přístup denního světla. 
Nové využití sklepního a přízemního prostoru je tím podstatně omezené. 

4.1.3 Hvozd 

Hvozd je specifický jednoúčelový prostor, který je na první pohled těžce 
využitelný.9 V podstatě se jedná o hranolovou věž s čtvercovým základem od 3 do 
11 metrů, která svou výškou převyšuje budovu sladovny.  Hvozd býval součástí sladovny, 
a proto zde nyní zabírá část místa a omezuje budoucí využitelnost jinak volné sladovny, 
zároveň ale spojoval také jednotlivá patra a umožňoval vertikální komunikaci. 

4.1.4 Jiné vestavby 

Jiné vestavby (máčírny, prostory pro čištění a úpravu surovin) obvykle dispozici 
neomezují, stavebně nezasahují do hlavní části a mohou být v případě potřeby snadno 
odstraněny. Vertikální komunikace je nedostatečná a zastupuje ji jedno poddimenzované 
schodiště v okrajové poloze. S ohledem na zajištění únikových cest a splnění všech 
předpisů požární bezpečnosti se jedná o velkou komplikaci při obnově výrobního prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Pozn. autora: nabízí však díky svému zvláštnímu tvaru výjimečnost a originalitu. 
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Obr. 3: Příčný řez vertikálním hvozdem pivovaru ve Zlonicích, rok 189210 

 

                                                      
10 VPCD. Příčný řez vertikálním hvozdem pivovaru ve Zlonicích, rok 1892. Fabriky.cz [online]. 2016 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
https://www.fabriky.cz/coajak/slad/hvozd_pivovar_zlonice.jpg 
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4.2 Teplé hospodářství pivovaru 

Tato část pivovaru je zastoupena skupinou několika typických jednoúčelových 
prostorů, které po demontáži technologické náplně zůstávají prázdnými halovými prostory. 

4.2.1 Varna 

Srdcem každého pivovaru je varna se svými typickými znaky – světlá výška přes 
více podlaží (nejčastěji přes dvě) a velká skládaná industriální okna. Půdorysný tvar se 
obvykle blíží čtverci o straně od 6 do cca 12 až 14 m. Konstrukční systém je sestaven 
z masivních svislých stěn a středních pilířů, které nesou klenby opřené do ocelových 
nosníků.  Nejčastějším stavebním materiálem je zde zdivo, litina, ocel a železobeton. Nad 
varnou pod střechou se ukrývají manipulační půdy. 

Obr. 4: Plán rekonstrukce varny pivovaru v Petrohradu, rok 193011 

4.2.2 Kotelna, strojovna 

Dalšími provozy, které jsou součástí této sekce, jsou kotelny a strojovny.  Jedná se  
o běžné průmyslové stavby. Konstrukční řešení je podobné jako u varny, prostory však 
jsou obvykle nižší, bez vnitřních podpor a zastropené přímo konstrukcí krovu.12 

Charakter otevřených vnitřních prostorů nečekaně nabízí velké možnosti nového 
využití. Volná dispozice s minimem omezujících sloupů umožňuje využít prostor 
jakýmkoliv způsobem, navíc nabízí i dostatek přirozeného denního světla.  

4.3 Chladné hospodářství pivovaru 

Jedná se o specifickou typologii podřízenou technologii výroby piva. Chladné 
hospodářství se skládá z chladírny, spilky a ležáckých sklepů s lednicemi, nejčastěji 
uspořádanými vertikálně nad sebou. 

                                                      
11 Archiv Obecního úřadu v Petrohradě. 
12 Pozn. autora: například sedlová střecha s táhlovými vazníky, šedová, pultová střecha. 
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4.3.1 Chladírna (chladný štok) 

Tento prostor je postavený v horním patře, případně podkroví, a to z prostého 
důvodu, aby díky gravitaci umožňoval dopravu výsledného produktu do spodní části 
budovy. Pro chladírnu je charakteristická halová otevřená konstrukce krovu bez vnitřních 
podpor a s vnějším zděným nebo hrázděným obvodovým zdivem, později nahrazeným 
železobetonovým skeletem s výplněmi z dřevěných žaluzií. Konstrukce krovu je nejčastěji 
řešena jako soustava vazníků13 a je doplněna nástřešním hřebenovým větrákem. 

4.3.2 Spilka 

Prostor spilky představuje uzavřený, nejčastěji sklepní prostor, obvykle zaklenutý 
nebo zastropený železobetonovou konstrukcí. Prostor je řešen buď jako volný, připravený 
pro osazení samostatných kvasných kádí, nebo jsou kvasné štoky řešeny stavebně jako 
železobetonové monolitické kóje. Prostor nemá přirozené osvětlení. Obvodové konstrukce 
jsou řešeny jako zdvojené s izolační vzduchovou mezerou. 

4.4 Ležácké sklepy a lednice 

Ležácké sklepy jsou vertikálně umístěny pod objekty chladíren obvykle 
v sestavách napojených na společnou předsíň. Jednotlivá oddělení jsou řešena jako 
jednoduché obdélníkové prostory zaklenuté valenou půlkruhovou nebo segmentovou 
klenbou.  

Šířka prostoru se pohybuje od cca 5 do 8 m, délka sklepů byla max. 20 m při 
chlazení přírodním ledem a až 30 m při využívání strojního chlazení. Výška ležáckých 
sklepů se pohybuje mezi 5 až 8 m.14 Na sklepy navazuje prostor lednice, izolované 
skladiště přírodního ledu. Jsou možné 3 konfigurace sklepů a lednice: lednice za sklepy, 
mezi dvěma a více sklepy a v úrovni nad sklepy, tzv. americká lednice. 

Pokud to terénní konfigurace staveniště umožňovala, byly sklepy budovány kvůli 
tepelné stálosti jako podzemní zahloubené stavby zaříznuté do svahu. Konstrukce 
obvodových stěn i kleneb je řešena jako dvojitá s izolační vzduchovou mezerou. Pozdější 
ležácké sklepy se strojním chlazením jsou budovány jako zcela neadaptabilní kompaktní 
železobetonová struktura nádrží. 

4.5 Adaptabilita a přirozená kompatibilita 

Některé prostory pivovaru jsou velmi dobře připraveny pro nové využití, netýká 
se to však všech částí a také nelze transformovat pivovar na cokoliv. Vždy je nutné 
respektovat původní koncepci a té podřídit nové záměry. 

 
Ve struktuře pivovarů lze definovat několik základních typů prostorů. 

4.5.1 Prostory kontinuální (sladovní půdy, některé varianty humen) 

Kontinuální prostory je možné využít univerzálně. Z dispozičního hlediska nabízí 
největší možnosti nového uplatnění, ale s jistým omezením v porovnání s univerzálními 
průmyslovými stavbami, jako jsou např. textilní nebo průmyslové sklady. 

                                                      
13 Pozn. autora: konstrukce příhradových nebo táhlových vazníků. 
14 Pozn. autora: příkladem jsou sklepy pivovaru v Dolních Věstonicích. 
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Jako nejvhodnější jsou tyto objekty vhodné pro pořádání výstav, prezentací, 
výuky a vůbec jakýchkoliv kulturních i vzdělávacích akcí. Velkou výhodu zde představuje 
velikost otevřeného prostoru. Lokaci humen v přízemí či suterénu je vhodné využít pro 
vytvoření gastronomického zázemí či mohou sloužit jako samostatné obchodní prostory. 

4.5.2 Prostory halové (varna, kotelna, strojovna, chladný štok) 

Přestože se z dispozičního hlediska jedná o prostory označované jako 
jednoúčelové, zde nabízejí široké možnosti nového využití. Charakter volného prostoru 
umožňuje realizaci téměř libovolných vestaveb v duchu původního konceptu řešení 
(vestavba nahrazující původní výrobní technologie). Přirozeně kompatibilní využití je 
takové, které pracuje také s volným prostorem členěným vloženými prvky tak, aby zůstal 
zachován celistvý dojem z prostoru. Jedná se zejména o využití pro kulturu a výstavnictví, 
dobře realizovatelné jsou však i loftové kanceláře a loftové byty s víceúrovňovým řešením. 

Specifické technologické prostory jsou sice dispozičně jednoúčelové, ale i přesto 
nabízí mnoho možností nových realizací. Do volného prostoru lze umístit libovolné 
vestavby, které bez omezení mohou nahradit původní výrobu. Tyto prostory jsou nižší, než 
tomu bývá u továrních hal, a proto jejich využití naprosto přirozeně nabízí také možnost 
pro jakékoliv členění a rozdělení na menší celky. Vhodným uplatněním zde může být 
vestavba loftového bydlení nebo kancelářského provozu. Výhodou může být 
i víceúrovňová komunikace, která opět otevírá další možnosti originálního řešení. Nic 
nebrání tomu ponechat prostor otevřený a využít tak jeho velikost pro pořádání kulturních 
a společenských akcí, projekcí nebo výstav. 

4.5.3 Prostory atypické 

 Podzemní a uzavřené (sklepy, spilka). 
 Atypické proporce (hvozd, lednice). 

Zde se konečně dostáváme k naprosto specifickým, organizačně a dispozičně 
uzavřeným samostatným celkům, které se mohou zdát jako neadaptibilní. Jedná se 
například o podzemní prostory, sklepy, spilky s vestavěnými členěnými kójemi nebo 
věžovité hvozdy malých pivovarů. Hledání nového využití je tou pravou výzvou pro 
individuální přístup, protože konvenční řešení zde nepřichází v úvahu. Z důvodu větší 
adaptibility je spíše na škodu provádět zásahy do původních konstrukcí a vybourávat 
vestavěné objekty a obvodové stěny, zvětšovat vstupní i okenní otvory. Nejhorším 
a nevratným zásahem, který může být proveden, je odstranění kleneb, jež jsou 
z historického hlediska mnohdy to nejcennější, co je v daném objektu ukryto. Proto je třeba 
hodně přemýšlet a citlivě hledat konverzi i pro tyto specificky zajímavé objekty. Kromě 
klasicky prvoplánových přeměn na gastronomické provozy a pro kulturní účely lze 
s úspěchem realizovat proměnu také pro okrajové zájmové skupiny. V úvahu přichází 
sportovní využití např. pro horolezectví na atypických výškových stěnách hvozdů. 
Vestavby hvozdů mohou sloužit jako muzejní demonstrace a připomínka původní funkce. 
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4.5.4 Prostory ostatní, utilitární 

 Přístavby a přístřešky utilitárního charakteru15 nemají většinou větší 
hodnotu, bývají zdevastované a je jednodušší a vhodnější je odstranit, než je 
složitě zachraňovat. Obecně je na individuálním posouzení jejich ponechání, 
demolice a případná náhrada novými objemy. 

 Prostory s jasně definovanou funkcí netypickou pro provoz pivovaru,16 které 
jsou součástí areálu, plní si své samostatné funkce a záleží na tom, jaký 
bude jejich další osud, jinými slovy, jak moc zapadají do rámce konverze 
celku. Postupuje se zde proto podobně, ale s individuálním přístupem 
k věci.  

4.6 Další vlivy omezující adaptabilitu 

4.6.1 Velikost původního provozu 

Zásadními faktory, které ovlivňují adaptabilitu jednotlivých částí pivovaru, jsou 
typologické vlastnosti a velikost – kapacita původního provozu. 

Kapacita má vliv na urbanistické řešení areálu. U malých provozů byla celá 
výroba koncentrována do jednoho nebo dvou kompaktních objektů. Pokud chceme 
zachovat původní strukturu, je nutné využít všechny prostory uceleně a přizpůsobit se dané 
velikosti. Je obtížné přistavět další technické zázemí a zvětšit komunikační cesty. 
Kompozice a dispoziční řešení sladoven i humen omezují možnosti nového využití 
univerzální části.  Naopak mnohdy těžce uchopitelné části sklepů a lednic se povede dobře 
adaptovat, protože další volné prostory nejsou a je nutné je maximálně zakomponovat do 
celku.  

Velké provozy naopak mají jednotlivé výrobní fáze dislokované v samostatných 
technologických blocích, umožňujících konverzi po částech a pro více různých využití. 
Některé těžce uchopitelné části jsou vynechány a nahrazeny novostavbami, pro které je 
v areálu dostatek místa. Rovněž je možné snadno nalézt propojení starého s novým  
a kontinuální prostor maximálně využít. Jednodušší je také provádět přeměnu a rozšiřovat 
architektonické vstupy a urbanisticky zahušťovat původní strukturu. Typické je také 
odstraňování nefunkčních částí a vyčištění prostoru, který bude obohacen o vzdušnost  
a přehlednost. Větší části jako např. hvozd lze smysluplně využít a dobře zakomponovat  
a propojit s novou racionální strukturou. Mohou vznikat krásné projekty, které při dobré 
volbě citlivě propojí staré s novým a umožní zakomponovat moderní prvky a segmenty do 
průmyslového dědictví. 

 

                                                      
15 Pozn. autora: sklady, dílny, garáže, stáje. 
16 Pozn. autora: byty, kanceláře, komunikační prostory, zbytkové prostory. 
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5 Hodnocení pivovarských objektů 

Průmyslové historické stavitelství je součástí kulturního dědictví národa. Týká se 
všech odvětví výroby, neboť přináší poznatky a informace o historii daného výrobního 
odvětví. Nedílnou a významnou součástí průmyslového dědictví je i stavební architektura, 
která vypovídá o době, estetickém cítění i vztahu majitelů k objektům. Bohužel to v dnešní 
době již stoprocentně neplatí, a protože se přetrhaly vazby a rodinná pouta původních 
a současných vlastníků, bylo novodobým trendem pouze zhodnocení pozemku jako 
takového bez snahy o druhotné využití areálu či dílčích budov. Je třeba se více podílet na 
celkové osvětě a rozvíjet uvědomění nových investorů, aby si vážili nadhodnoty a byli hrdí 
na původní tradici, kterou s sebou pivovarské stavební dědictví nese.  

K posouzení stavebního základu pivovarů byla určena následující hodnoticí 
kritéria: 

Základní: 
 urbanistická; 
 stavebně-architektonická; 
 technologická. 

Doplňující: 
 širší souvislosti; 
 kontext; 
 plán lokálního a regionálního rozvoje; 
 území plán. 

Všeobecné výhody pro nové využití historických výrobních objektů jsou 
zejména tato:17 

 historické konstrukce – trámové konstrukce, cihelné vazby, neomítané 
kamenné zdivo atd. včetně obnovené kvality získané v procesu stárnutí, jíž 
nelze dosáhnout v nových budovách;  

 přeměna a rozvoj starých budov nabízí využití rozlehlých prostor 
a zhodnocení tradičních řemesel a historického umění;  

 urbanistické kompozice – začlenění do okolní zástavby je mnohdy 
doprovázeno vzrostlými stromy, zelení a přírodními konstrukčními prvky 
s takovou rozmanitostí, jaké může být při návrhu nové budovy dosaženo až 
po více letech; 

 výjimečná atmosféra výrobních objektů. 
Na základě archivní dokumentace a poznatků z místního šetření a terénního 

průzkumu objektů se vyhodnotí míra autenticity a výjimečnosti každého objektu. Tato 
kritéria se stávají výchozími při podrobnějším posouzení objektu k novému využití. Cílem 
hodnocení je zachování určitého počtu historických pivovarských objektů, které by 
vzhledem ke svým kvalitám měly zůstat zachovány jako svědectví minulosti pro další 
generace.18 

                                                      
17 CUŘÍNOVÁ, P. et. al.  České a moravské pivovary: stavební dědictví tradičního výrobního odvětví. Brno: EXPO DATA, 2007. ISBN 
978-80-7293-182-8. 
18 Pozn. autora: O určité kvalitě architektonického dědictví také vypovídá jejich prohlášení za nemovité kulturní památky. Informaci, 
které objekty tuto známku kvality získaly, poskytuje přehled památkově chráněných pivovarů z Ústředního seznamu nemovitých 
kulturních památek Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště. 
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Z uvedeného materiálu a webové prezentace NPÚ – ÚP vyplývá:19 
 památková péče sleduje architektonicky hodnotné objekty nebo jen jejich 
části; 

 památková péče nezohledňuje technologická zařízení a konstrukce 
v interiérech; 

 technické a průmyslové dědictví není Národním památkovým ústavem 
systematicky sledováno; 

 jako kulturní památky jsou zapsány nejen kvalitní příklady pivovarských 
objektů, ale i takové objekty, u nichž není zřejmý důvod památkové 
ochrany; 

 v ústředním seznamu památkové péče byly zjištěny typologické disproporce 
pivovarů; 

 prohlášením objektu za kulturní památku není zajištěno jeho zachování. 

5.1 Urbanistická kritéria 

Hodnocení objektů z urbanistického hlediska se zaměřuje na umístění 
pivovarských objektů do krajiny a původní zástavby. Pivovary byly součástí sídelních 
celků už od středověku. Preferencí pro umístění stavby bylo zajištění zdroje kvalitní vody 
pro výrobu piva a zdroje technologické vody, hlavně pro dostatek ledu. Proto byla 
vybírána lokalita v blízkosti přírodních rybníků (např. Cvikov, Hanušovice, Petrohrad, 
Česká Kamenice), popř. uměle vytvořených (např. Liberec – Vratislavice).20 Urbanistické 
hledisko nebylo nikdy v minulosti primární pro výběr vhodného stanoviště pivovaru. 

Umístění průmyslových objektů záviselo na vývoji obce, charakteru prostředí, 
využití prostoru mezi již realizovanými zástavbami a na dalších okolnostech. Nacházíme je  
v zástavbě na okrajích i v centrech měst a obcí, méně často v samotných historických 
jádrech.  Jejich umístění je ovlivněno i rázem krajiny, například v podhorských oblastech 
se města vyvíjí od středu včetně průmyslových objektů na rozdíl od rovinaté krajiny 
jižních Čech, kde nacházíme kompozici průmyslového objektu v historické zástavbě 
ojediněle. Pivovarnictví patří mezi průmyslová odvětví, která byla zastoupena téměř 
v každém městě – jak na okrajích, tak v historických jádrech, a to bez ohledu na velikost 
osídlení.  S ohledem na důležitost tohoto výrobního odvětví bývaly pivovary postaveny  
i v místech, kde jiný druh výroby není zastoupen.  

Právě z určité „neplánovanosti“ vznikala seskupení naprosto různorodých objektů, 
která se nachází bez ohledu na časové období vzniku vedle sebe a ovlivňují panorama 
města. Můžeme se proto setkat i s takovými příklady, jako je stavba výrobního objektu 
přistavěného na středověké původní budovy. Lokalita pivovaru hraje důležitou roli při 
rozhodování o jeho novém využití. Stavby umístěné v atraktivním prostředí disponují 
větším potenciálem na nové využití než pivovary v odloučených lokalitách. Cílem 
urbanistického vyhodnocení je posoudit výjimečnost kompozice souboru výrobního 
objektu vzhledem k okolní zástavbě a také uspořádání jednotlivých výrobních bloků 
v areálu. 

5.2 Stavebně-architektonická kritéria 

Soubor pivovarských staveb tvoří jak budovy stavěné čistě účelově bez 
výtvarného projevu, tak budovy s osobitým architektonickým ztvárněním. U výrobních 

                                                      
19 Národní památkový ústav [online]. Praha: NPÚ, 2011 [cit. 2017-12-19]. Dostupné z: https://www.npu.cz/en 
20 JÁKL, P. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 978-80-72-7722-611. 
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objektů účel a funkce určují dispozici a tvar stavby, které se formují v jednotlivých 
vývojových fázích.  Výstavba výrobních budov byla ovlivněna konkrétními stavební slohy, 
dobovou estetikou, společenskými poměry, zájmy a možnostmi majitele. Pivovarský 
objekt je bez ohledu na podmínky svého vzniku vždy originálem a takto je k němu 
nutno přistupovat. Po kritériích zohledňujících lokalitu výrobního objektu následuje 
hodnocení, které se zaměřuje na objekt samotný a probíhá ve třech rovinách.  

Typologické kritérium se zabývá všeobecným zařazením pivovaru do časového 
období, zohledňuje vlastnictví a velikost provozu určenou výstavem. Následuje kritérium 
stavebního stavu, jímž je vyhodnocena stavební struktura objektu a konstrukční prvky 
a materiály. Architektonické hodnocení se soustřeďuje na umělecký dojem účelové stavby, 
stavební styl a ztvárnění funkčních prvků výrobního objektu.  

Přehled kritérií stavebně-architektonických:   
 zařazení do časového období – datum výstavby pivovaru, datování dalších 

stavebních etap; 
 stavební struktura – pivovar řemeslné/průmyslové výroby, více etap, 

půdorysné a hmotové uspořádání komplexu; 
 velikost provozu – dle výstavu; 
 typ pivovaru dle majitele objektu; 
 konstrukce, konstrukční prvky a detaily; 
 objemové uspořádání budovy; 
 jinak originální objekt – např. pivovar vybudovaný v objektu původně 

jiného účelu, např. kaple (Jablonné v Podještědí, Český Dub), zámek 
(Jince), důlní objekt (Stehelčeves);21 

 hodnocení projevu dobového stylu, výraz uměleckého ztvárnění 
(architektonické články a detaily, barevnost atd.); 

 autor návrhu (pod návrhy panských pivovarů významných šlechtických 
rodů bývá podepsaný stavitel jejich stavební kanceláře, např. 
schwarzenberské pivovary, ale mezi autory pivovarských objektů najdeme i 
taková jména jako Josef Zítek –Petrohrad, Anselm Luragho – Buštěhrad).22 

5.3 Technologická kritéria 

Technologická kritéria se zaměřují na posouzení výjimečnosti stavebního řešení 
objektu vzhledem k navržené technologii. Dalším cílem je vyhodnocení samotného 
technologického a strojního vybavení. Po ukončení provozu pivovaru byla technologická 
zařízení ve většině případů likvidována a skončila ve sběrných surovinách nebo na 
skládkách. Proto jsou některé dříve běžně používané stroje a zařízení v dnešní době 
unikátními exponáty. V případě rekonstrukce objektu je vhodné jejich zakonzervování 
v původních prostorách. Alternativně mohou být umístěny např. v pivovarském muzeu.  

I když čas pořízení a způsob určité technologie lze úspěšně zařadit podle 
dobových firemních katalogů strojního vybavení, pro posouzení kvality technologických 
artefaktů je nutná konzultace s pivovarskými odborníky.23 Je zajímavé, že technologická 
zařízení nemusí být zachovaná pouze v objektech, které jsou architektonicky, urbanisticky 
či konstrukčně významné.  

Na základě vyhodnocení výzkumu dobových pivovarů bylo stanoveno, že skupina 
několika desítek objektů je významným kulturním dědictvím a měla by zůstat zachována 
pro další generace. Forma zachování tohoto typu staveb je otázkou kompromisu zájmů 
                                                      
21 JÁKL, P. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 978-80-72-7722-611. 
22 JÁKL, P. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 978-80-72-7722-611. 
23 Pozn. autora:  v ČR se touto problematikou zabývá pracoviště Pivovarské muzeum a archiv v Kostelci nad Černými lesy. 
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a názorů především majitele, architektů, projektantů, historiků, pracovníků příslušných 
orgánů státní správy. Jedním z řešení může být zařazení obnovy historických 
průmyslových staveb do projektů „Udržitelné výstavby a rozvoje sídel“. Tyto projekty jsou 
v současné době preferované, ale neměl by to být jediný důvod k jejich opětovnému 
využití a zachování. Jako vzor mohou sloužit objekty rekonstruované k novým účelům, 
tj. konverze. 

5.4 „SWOT“ analýza obnovy pivovarských objektů 

 Silné stránky: Záchrana objektu, zvýšení atraktivity stavby i okolí. 
 Slabé stránky: Nedostatek přirozeného světla při zachování původních 

konstrukcí, horší adaptovatelnost na nové funkce z důvodu specifické 
technologie. 

 Příležitosti: Finanční příležitosti, vyšší zaměstnanost, ekonomická 
konkurenceschopnost, návaznost na okolí, turistické cíle. 

 Hrozby: Neúspěch projektu, nenávratnost financí. 

5.5 Kritéria HERITY 

Jsou zaměřena na to, jaký prospěch přináší návštěvníkovi kulturního dědictví. 
Poskytnuté informace mu umožní rozhodnout se, zda má místo kulturního dědictví 
navštívit. Dále pak vybízí majitele a manažery kulturního dědictví zlepšit a dobře řídit 
ochranu dědictví.      

Výsledkem analýzy je zpráva popisující kulturní hodnotu památky zpracovanou 
ve formě tzv. „terčíku“, který zobrazuje hodnotu od 1 do 5 pro každou část ze základních 
čtyř kritérií. Tato kritéria poskytují návštěvníkům přehledné hodnocení, které je součástí 
webové prezentace památky i tištěného průvodce.   

 
Udělený HERITY certifikát referuje o čtyřech kritériích, která mohou být 

shrnuta takto: 
 

 Rilevanza – „Důležitost místa pro návštěvu”. 
 Conservazione – „Dobrého technického a architektonické stavu. Možnosti 

další ochrany a údržby“. 
 Comunicazione – „Vnímání hodnoty“. 
 Servizi – „Kvality služeb a informací“. 
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6 Možnosti přístupu k obnově historických pivovarů 

Významným výchozím kritériem pro nové využití je kromě technického stavu 
i lokalita, kde se pivovar nachází. Právě pivovarnictví patří mezi průmyslová odvětví, která 
vznikala téměř v každém větším městě nebo kraji. Pivovary můžeme najít jak 
v historických centrech měst, tak i na okrajích sídelních útvarů, a dokonce i v těch 
nejmenších obcích. Navíc vzhledem k historické důležitosti výroby piva můžeme pivovary 
objevit i v městských částech, v nichž není zastoupen žádný jiný průmysl, a celý objekt se 
tak nachází ve velmi unikátní urbanistické pozici.  

Právě díky takovéto situaci je objekt velmi cenný a v okolí může vzbudit zájem 
o další investice. Mohou být vytvořeny podmínky pro znovuzačlenění a lokalita se stane 
velmi vyhledávanou i z hlediska turistického ruchu, což může podpořit i celý region. Tak 
tomu bylo například u galerie TATE v Londýně nebo jiných rozsáhlých konverzí v Praze-
Holešovicích. 

Při práci s rekonstruovanou budovou by se vždy měly stanovit jasné podmínky 
a přístup k jejímu znovuoživení. Velmi čistě a jasně definoval takovéto principy ateliér 
architekta Josefa Pleskota24 při rekonstrukci bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli: 

 Nezničit intaktnost působení památkového objektu. K tomu využít všechny 
dochované konstrukce i jejich zbytky. 

 Novými architektonickými prvky nenásilně deklarovat novou funkci a nové 
využití objektu. 

 Zabránit homogenizaci historických odkazů a nových zásahů - udržet 
správnou proporci mezi starým a novým. 

 Na úkor architektonicko-výtvarných a památkářských předsudků 
neoslabovat možnosti nového smysluplného funkčního využívání. 

 Kvalitativní proměnou objektu posílit a ovlivnit i kvalitu přiléhajícího 
městského prostředí. 

Z obecných principů při konverzi budov pivovarů v ČR můžeme ještě uvést: 
 Odstranění necitlivých přístaveb za spolupráce s památkovou péčí na 

obnově areálu. 
 Zachování celé památky nebo její části jako charakteristické dominanty 

města a významné součásti jeho průmyslového vývoje. 
 Zpřístupnění části budovy pro obyvatele města nebo jeho návštěvníky, 

hledání nových funkcí již nevyužívaných objektů zejména v oblasti kultury 
a trávení volného času. 

6.1 Industriální dědictví a regionální identita 

Průmyslové dědictví je vždy zásadně zvažováno v souvislosti s otázkami identity. 
Klíčovou otázkou je zde to, zda místní identita byla industrializací oslabena, či posílena 
a zda ji konverze průmyslového dědictví může v současnosti nějak významně posílit. 
Dalším významným tématem, které se ke konverzi industriálního dědictví pro účely 
turistického ruchu a rozvoje regionů pojí, je jeho vnímání běžnou populací a místními 
obyvateli. Část z nich si spojuje průmysl s těžkou, špinavou a námezdní prací, dále se 
zničením krajiny a vznikem městských slumů. Útlum nebo zánik místního průmyslu je 
dále spojován s jinými závažnými tématy jako nezaměstnaností, úpadkem lokality 
a ekonomickou depresí. Na druhé straně však může reflektovat i místní proměnu 

                                                      
24  LOPATOVÁ, K. Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli. Archiweb.cz [online]. 2009 [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: 
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=2061 
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společnosti, jejích ekonomických a životních podmínek a technologického vývoje. Tato 
jemně nostalgicky podbarvená tradice se může stát základem nové, nevídané dynamické 
prosperity lokality pro 21. století.25 

6.1.1 Negativní důsledky nevyužívaných pivovarských provozů pro 
region 

Existence nevyužívaných ploch a zdevastovaných objektů v intravilánu sídla 
snižuje jeho atraktivitu, hodnotu pozemku i objektu pro potenciální investory, podnikatele  
i občany. V oblasti se kumulují sociální, ekonomické i environmentální problémy. 

Důvody revitalizace pivovarských brownfields: 
 efektivní využívání ploch v intravilánu sídla s omezením jeho extenzivního 

růstu; 
 minimalizace záboru půdy v extravilánu sídla; 
 snížení nákladů vázaných na prostorový růst obce; 
 sanace ekologických zátěží a zlepšení stavu složek životního prostředí; 
 zvětšení rozlohy veřejné zeleně a kultivace veřejných prostorů; 
 zhodnocení pozemku i objektu v okolí revitalizovaných brownfields; 
 rozvoj podnikatelského sektoru a s ním spojený růst daňových výnosů obce; 
 zlepšení estetického vzhledu obce a s tím související zvýšení kvality života 

občanů. 

6.1.2 Výhody revitalizace pivovarských brownfields 

Pro obec: 

Pro obec je hlavním přínosem zlepšení stavu životního prostředí, vytvoření 
nových pracovních příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení celkové atraktivity 
sídla. V případě revitalizace historicky cenných objektů jde o záchranu kulturního dědictví. 

Pro investora: 

Investor může využít existující objekty, dopravní a technickou infrastrukturu, 
napojení na regionální i celostátní systém hromadné dopravy nákladu, kvalitní napojení na 
fungující systém MHD, kontakt se subdodavateli a službami, dostatečné množství 
pracovních sil v bezprostředním okolí.  

Pro občana: 

Občané využijí možnost práce v krátké docházkové vzdálenosti eventuálně 
v dosahu MHD. Dojde ke zkulturnění, zvýšení bezpečnosti a atraktivity části sídla, což 
bude impulsem k rozvoji dalších aktivit (obchodních, kulturních, služeb atp.). 

6.2 Nová využití industriálního dědictví 

Originální využití starých průmyslových objektů může zásadním způsobem 
přispět ke zvýšení přidané hodnoty původně zanedbaného území, protože potenciální 
hodnota uvolněných území je vysoká. S étosem moderní evropské společnosti se pojí 
alternativní formy využití těchto lokalit ke kulturním účelům, zejména v oblasti 
současného divadla, hudby a výtvarného umění, pro muzea průmyslu a dále pro účely 
vzdělávání, rekreace a sportu. 

                                                      
25  Pozn. autora: příkladem může být velkorysá rekonverze býv. průmyslových oblastí severního Porýní-Vestfálska a Porúří. 
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6.2.1 Industriální památky jako kulturní centra 

Experimentální a multimediální scény oslovují zejména mladou generaci, a to jak 
tvůrce, tak diváky. Kupříkladu Fabrik-theatre Avignon26 je divadlo založené 
v devadesátých letech 20. stol. v bývalé tovární hale na opravy automobilů. Tato 
elektronická divadelní „továrna“ nabízí experimentální prezentace v oblasti multimédií, 
internetu, syntézy obrazů, projekce videa a živé elektronické hudby. V německé Postupimi 
vzniklo v tovární strojírenské hale taneční divadlo Fabrik Potsdam,27 které patří mezi 
uznávaná divadla moderního tance a sídlí zde mezinárodní taneční společnost, která pořádá 
Mezinárodní postupimské dny za účasti předních světových choreografů a tanečních 
skupin. Rote Fabrik Curych,28 která sídlí v architektonicky ceněné průmyslové budově 
bývalé tkalcovny hedvábí, nyní slouží jako Centrum pro volný čas, kulturu a vzdělávací 
aktivity. Na území České republiky podobným kulturním a komunikačním centrem 
disponuje La fabrika v Praze Holešovicích29 v budově bývalé zámečnické dílny a slévárny 
Františka Richtera nebo multifunkční hala Gong v bývalém plynojemu vítkovických 
železáren. 

6.2.2 Industriální památky jako muzea průmyslu 

Konverze původního objektu pro účely muzea je jednou z nejrozšířenějších 
nových funkcí.  K městům, která prožívala rozmach v době průmyslové revoluce, patří 
Barcelona. Cílem projektu mNACTEC30 je snaha vytvořit v okolí Barcelony industriální 
stezku – síť muzeí vědy, techniky a průmyslu, která by návštěvníkům osvětlovala vývoj 
průmyslových odvětví v jejich přirozeném prostředí a prostorách bývalých průmyslových 
objektů a areálů. Důraz je kladen i na specifika historie regionu a tradiční místní výroby. 
V současnosti je možno navštívit již 14 muzeí, pro 6 dalších vytipovaných lokalit je 
revitalizace plánována. Dalším příkladem podobného typu na našem území může být velmi 
zdařilá konverze bývalého skladu a balírny chmele Pfister & Wustl v Žatci na muzeum, 
tzv. Chrám chmele a piva. 

6.3 Industriální dědictví, jeho architektonická interpretace 
a památková ochrana 

Současné pojetí architektonické konverze průmyslového dědictví zdůrazňuje 
přístup využitelnosti budov se zohledněním jejich kulturní hodnoty. Od 80. let 20. století se 
objevuje i vzrůstající estetické ocenění průmyslových budov a jejich osobitého půvabu. 
Zvláště technická architektura se těší z proměny standardů architektonické krásy. 
V každém případě jsou tyto budovy chápány v souvislosti s kulturními hodnotami 
průmyslového dědictví a jako nedílná součást genia loci místa. Nové využití industriálního 
dědictví prochází nyní např. ve Velké Británii standardním přístupem územního plánování, 
který s přihlédnutím k historické hodnotě objektu nebo lokality hledá jejich vhodné 
využití. Nový design a efektivní využití industriálního dědictví, které by citlivě 
respektovaly jeho historickou hodnotu, předpokládají jistou dosaženou úroveň 
společenského konsensu o povaze a významu tohoto dědictví.  Respektování odborných 
autorit zatím v České republice plošně schází. Konverze historických hospodářských, 

                                                      
26 La Fabrik Théâtre: Fabrik théâtre Avignon [online]. 2018 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://fabriktheatre.fr/ 
27 Fabrik potsdam: Fabrikpotsdam [online]. 2018 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.fabrikpotsdam.de/ 
28  Rotefabrik: Rote Fabrik [online]. 2018 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://rotefabrik.ch/en/home/ 
29  La Fabrika: La Fabrika [online]. 2015 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.lafabrika.cz/ 
30  MNACTEC: Museu De La Ciencia I De La Tecnica De Catalunya [online]. 2018 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http:// 
mnactec.cat/en/ 
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technických a průmyslových budov je prestižní zakázkou pro evropské architekty, jak 
dokazují četné příklady ze zahraničí. Pro konverzi jakékoliv části industriálního dědictví je 
třeba sladit oprávněné nároky památkové péče se soudobým architektonickým a estetickým 
diskurzem. 

6.4 Průmyslové dědictví a industriální turismus 

Industriální turismus je specificky novým fenoménem, který se objevuje 
v souvislosti s využitím průmyslového dědictví pro účely turistického ruchu. Jedná se jak 
o využití průmyslového dědictví konvertovaného k nejrůznějším účelům – industriální 
památkový turismus, tak o (bezpečné a s primárním účelem sladěné) turistické zpřístupnění 
existujících výrobních provozů, které je v západní Evropě čím dál oblíbenější pod 
označením industriální/firemní turistika. Primárním účelem industriálního památkového 
turismu je nabídnout návštěvníkům pohled na region z hlediska jeho průmyslového vývoje. 
Mnohé industriální památky jsou díly špičkové průmyslové architektury známých 
architektů, jejichž historická, architektonická, umělecká, estetická a technická hodnota je 
nesporná.  

6.4.1 Evropská stezka industriálního dědictví – ERIH 

Pro mnoho oblastí severní a západní Evropy jsou období v průběhu uplynulých 
dvou století svázána s přítomností průmyslu. Průmyslové stavby jsou svědectvím 
ekonomického a sociálního rozvoje oblastí, stejně jako vyjádřením regionální identity. 
Jejich záchrana a konverze pro současné účely napomáhá tomu, aby si evropská 
společnost byla vědoma důležitého aspektu své minulosti, mimoto mají potenciál pro 
nový ekonomický a regionální rozvoj lokalit.  

Nejdůležitějším nástrojem jejich regenerace napříč Evropou je ERIH - European 
Route of Industrial Heritage31 (Evropská stezka industriálního dědictví). Je považována za 
hlavní příspěvek k trvalému rozvoji evropské kultury, společnosti a prostředí v oblasti 
průmyslového dědictví. Představuje a organizačně i nabízí marketing společné historie, je 
stimulátorem ekonomického růstu regionů a zdrojem nové hrdosti obyvatel.  

ERIH je sofistikovaným evropským projektem, který vznikl již na základě vysoce 
rozvinuté mezinárodní spolupráce zemí G7. Jedná se o promyšlenou a funkční strukturu 
tvořenou několika úrovněmi, z nichž nejvyšší příčku představují tzv. národní kotviště 
(anchor points) - klíčové průmyslové památky, které jsou nejtypičtějšími reprezentanty 
celého spektra průmyslové minulosti jednotlivých zúčastněných zemí a daných lokalit. 
Dalšími úrovněmi jsou regionální sítě, tematické a regionální stezky. V České republice 
má statut kotviště právě Plzeňský Prazdroj, který je významnou destinací industriální 
a firemní turistiky. Z 850 industriálních památek na listině ERIH v 32 evropských zemích 
má statut kotviště (Anchor Point) 72 památek, které vytvářejí hlavní evropskou stezku. 
Mezi nimi je možno nalézt pivovary Heineken v Holandsku, Zywiec v Polsku a Plzeňský 
Prazdroj, který je jediným kotvištěm stezky v České republice. Z celkového počtu 
evidovaných objektů je 225 pivovarů, což je téměř jedna čtvrtina. 

                                                      
31  ERIH: European Route of Industrial Heritage [online]. EU: Erih, 1999 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.erih.net/ 
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6.5 Kultura jako způsob obnovy průmyslového dědictví 

Právě kultura jako zdroj kreativity může být vitálním zdrojem regenerace 
průmyslového dědictví. Opuštěné anebo spíše „čekající" prostory mohou nabídnout umění 
a kultuře otevřený prostor (inkubátor) pro vyjádření. Regenerace opuštěných objektů tak 
může být jistou prostorovou manifestací umění a kultury daného místa. Přetváří se „jizvy“ 
industrializace na pulzující prostory, místa kombinující minulost a budoucnost. Silnou 
stránku brownfields, zejména těch průmyslových, je, že svou fyzickou povahou mohou být 
cenným zdrojem kreativity, ostatně Jane Jacobs to přesně vystihla slovy: 

 „Budovat kreativní město je iluze, ale kreativita může určitě profitovat 
z budov.“32 

 Jinými slovy industriální budovy nejsou jen „problém“, ale také prostory 
s nepochybným, byť často skrytým geografickým kapitálem. 

 
Základní desatero úspěšné obnovy průmyslového dědictví:33 

 Zapojení všech dotčených aktérů do plánovacího procesu. 
 Funkční napojení regenerované oblasti na ostatní části města. 
 Upřednostňování dílčích kroků a menších projektů před násilnými velkými 

projekty. 
 Vícezdrojový systém financování. 
 Neuzavírání prostorů ani v době přestavby. 
 Multifunkční využití prostorů (nezaměřovat se pouze na jedno odvětví). 
 Udržitelný systém řízení a financování. 
 Marketing a PR projektu. 
 Networking. 
 Neustálý proces učení se, sledování trendů. 

6.6 Aktéři záchrany průmyslového dědictví 

Základním pilířem úspěšné obnovy průmyslového dědictví je spolupráce 
a zapojení všech dotčených aktérů. Můžeme je rozdělit do pěti skupin: 

 Specialisté na průmyslové dědictví a obnovu – Patří sem zejména osoby  
a organizace, které se zkoumáním a ochranou průmyslového dědictví 
zabývají profesně. Vedle pracovníků národních památkových ústavů je to 
i odborná veřejnost na univerzitních pracovištích, průmysloví archeologové 
a pracovníci muzejních institucí. Tito aktéři-odborníci se zabývají sběrem 
dat, jejich metodickým zpracováním a hodnocením, jehož výsledky pak 
slouží k lepšímu poznání a následné záchraně průmyslového dědictví. 

 Zainteresovaná veřejnost – Druhou skupinou je zainteresovaná veřejnost, 
která se s pomocí nadací a činnosti v neziskových organizacích právě na 
základě informací aktérů záchrany z odborné sféry snaží často o aktivity 
směřující k zachování objektů a areálů průmyslového dědictví či k jeho 
novému využití. V evropských státech našeho „kulturního“ okruhu tvoří 
hlavní sílu v prosazování záchrany průmyslového dědictví, neboť veřejný 

                                                      
32 AZquotes. AZ Quotes: Jane Jacobs Quotes. Azquotes.com [online]. 2008 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http:// 
www.azquotes.com/author/7295-Jane_Jacobs 
33  MARKOVÁ, B., O. SLACH a M. HEČKOVÁ. Továrny na sny: základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů 
a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Plzeň: Plzeň 2015, 2013. ISBN 978-80-905671-3-9. 
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zájem je brán mnohem vážněji než apely odborníků. Protistranu aktivistům 
tvoří politici, státní a lokální správa a majitelé průmyslových objektů.  

 Velmi důležitými aktéry, kteří oscilují mezi těmito skupinami, jsou vysoké 
školy. Odborné znalosti představují jejich studenti pomocí svých školních 
projektů a výstupů ze specializovaných workshopů ve formě, která je 
veřejností snáze srozumitelná a přístupná než informace poskytované 
odborníky a institucemi zabývajícími se touto problematikou. 

 Politici a orgány státní a lokální správy – tvoří skupinu rozhodující. 
Sebevětší veřejný zájem ani dokonalá katalogizace a hodnocení nezmůže 
nic bez odpovědných volených zástupců a jejich podřízených v orgánech 
správy, kteří výsledně musí učinit rozhodnutí. 

 Majitelé budov a areálů – I ti jsou aktéry záchrany průmyslového dědictví. 
V České republice se prozatím jedná o protihráče ostatních aktérů, protože 
brání svoje zájmy, jejichž součástí záchrana průmyslového dědictví musí 
být. Záleží na ostatních aktérech, zdali pomohou najít kompromisní řešení. 

 Ostatní – Sem můžeme zahrnout i aktéry popularizující a přibližující 
problematiku průmyslového dědictví bez rozdílu zařazení. Zejména jde 
o galerie, muzea a spolky, které pořádají výstavy, konference, setkání apod. 
Jejich vliv je nesporný při propagaci a zviditelňování témat průmyslového 
dědictví.  

6.7 Způsoby financování konverzí 

Financování přináší zásadní odlišnosti, co se týče pozice investora, především 
jestli spadá do soukromého, nebo veřejného sektoru. Zdroje financování projektu se 
v zásadě dělí na vlastní a cizí, přičemž vlastní představují vlastní kapitál právnické nebo 
fyzické osoby, která je investorem projektu. Při etapizaci projektu do nich spadají také 
výnosy získané z provozu stavby. Mezi cizí zdroje patří na jedné straně komerční 
prostředky, které představují různé formy úvěrů a půjček. To jsou prostředky čerpané 
soukromým sektorem na projekty, které v budoucnu přinesou zisky, z nichž je možné tyto 
úvěry splácet. 

Další podstatnou skupinou cizích zdrojů jsou veřejné prostředky, které se dál dělí 
na přímé, tedy dotace a granty, a nepřímé, představované daňovými úlevami a daňovým 
osvobozením. Veřejné prostředky rozděluje stát ve formě dotací a grantů prostřednictvím 
dotačních programů. Jsou organizovány příslušnými ministerstvy na základě státní dotační 
politiky do struktury tzv. hlavních oblastí dotační politiky. Jsou vydávány každoročně 
Radou vlády pro nestátní neziskové organizace formou informací o poskytování státních 
dotací nestátním neziskovým organizacím (NNO). Část dotací je ovšem kromě 
jednotlivých ministerstev rozdělována menšími územně samosprávními celky, tedy kraji 
a obcemi. 

Další skupinou veřejných financí jsou dotace z EU. Hlavní část těchto prostředků 
tvoří strukturální fondy EU. V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro účel 
obnovy průmyslových staveb možné čerpat prostředky z regionálních operačních 
programů pro jednotlivé územní celky a z integrovaného operačního programu. Dotace 
z EU jsou dále přerozdělovány a organizovány vládou a krajskými a obecními úřady.34 
Podstatným rysem strukturálních fondů je jejich programové období, které je sedmileté. 
Ze zkušenosti vyplývá, že se navíc prostředky rozdělované prostřednictvím dotací každý 
rok snižují – v prvních letech tohoto období byla rozdělena větší než poměrná část. 
                                                      
34 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Úvodní strana. Dotaceeu.cz [online]. Praha: MMR ČR, 2012 [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: 
http://dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana 
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V současnosti vyhlášené programy a jim přidělené dotační prostředky jsou tedy časově 
omezeny na období 2014–2020. Kromě toho prostředky určené pro Českou republiku 
na toto období budou nižší, a to podle odhadu asi o pětinu. Celkově bylo na strukturální 
fondy EU v období 2007–2013 vyhrazeno 350 mld. euro, z toho pro Českou republiku 
26,7 mld.35 Poměrná částka se stanovuje podle ekonomické situace jednotlivých zemí, 
snížení je způsobeno především růstem ekonomické úrovně České republiky. Mimo 
strukturální fondy je evropskými financemi zaštiťován „Program rozvoje venkova“. 
Dalším samostatným evropským zdrojem dotací je program „Culture“ a především 
„Norské fondy“, které mají administrativně poněkud příznivější podmínky.36 

 
Zdá se, že ideálním stavem je situace, kdy si na sebe projekt vydělává vlastním 

fungováním. To v podstatě znamená jeho etapizaci, postupnou přestavbu a provizorní 
užívání budov, které přináší další finance na pokračování realizace. Toto schéma 
automaticky zajišťuje kontrolu nad budoucím ekonomickým fungováním nezávisle na 
dotacích a půjčkách. Zároveň je zárukou postupné střídmé přestavby bez radikálních 
zásahů, které mohou znehodnotit původní stavbu, ale i zásadně navýšit náklady na 
realizaci. Tento přístup se uplatnil například při konverzi továrního areálu v Holešovicích, 
Dělnická 43, bývalých Richterových strojních závodů a bývalé slévárny Anýž na 
univerzální nájemní prostory a víceúčelové kulturní centrum La Fabrika. První část 
projektu byla realizována už v letech 2002–2003, hlavní část prostoru La Fabrika v letech 
2005–2007, další etapy se teprve připravují nebo realizují. Investor, kterým je pan Richard 
Balous, postupně zakoupil a realizuje proměnu celé vnitřní tovární části bloku s využitím 
prostředků získaných z provozu již dokončených částí.37 

6.7.1 Pivovar Lobeč jako příklad financování průmyslového dědictví38 

Postupné oživení a konverze pivovaru v obci Lobeč na hranicích Kokořínska je 
cílem o. s. Pivovar Lobeč spolu s majitelem pivovaru ateliérem RIOFRIO. Ten zakoupil 
zchátralý pivovar v roce 2007. Architekti z tohoto ateliéru založili následně v roce 2009 
zmíněné občanské sdružení, což jim otevřelo nové možnosti financování záchrany 
pivovaru. Pivovar je součástí vesnické památkové zóny, která byla v Lobči vyhlášena 
v roce 1996 jako nástroj ochrany pivovaru, který byl tou dobou v katastrofálním stavu. 
Zároveň byl pivovar v květnu 2009 prohlášen kulturní památkou. Došlo k tomu ne právě 
obvyklým způsobem ve spolupráci Národního památkového ústavu s majitelem pivovaru. 
To je pozoruhodná situace, která se vymyká běžnému trendu, kdy se naopak majitel ze 
všech sil brání památkové ochraně budovy, která samozřejmě vyvolává omezení v jeho 
stavebních úpravách a následném využití. 

  
Prohlášení kulturní památkou znamená rozšíření možností financování projektu. 

Cílem občanského sdružení je konverze na kulturní centrum, která probíhá od roku 2010. 
Dokončení je vázané na postupné získávání finančních prostředků. Náklady na stavební 
úpravy zatím dosáhly 9,5 milionů korun, přičemž přibližně 80 procent této částky se 
podařilo uhradit čerpáním dotací, zbytek nákladů financuje ateliér RIOFRIO z vlastních 
prostředků. Taková míra využití veřejných financí by bez existence občanského sdružení 
a památkové ochrany byla jen těžko možná. 
                                                      
35 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Čerpání v období 2007-2013. Dotaceeu.cz [online]. Praha: MMR ČR, 2012 [cit. 2018-01-04]. 
Dostupné z: http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Predchozi-programova-obdobi/Programove-obdobi-2007-2013/Cerpani-v-obdobi-2007-
2013 
36 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o fondech. Strukturalni-fondy.cz [online]. Praha: MMR ČR, 2012 [cit. 2018-01-04]. 
Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
37 La Fabrika: La Fabrika [online]. 2015 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.lafabrika.cz/ 
38 Pivovar Lobeč. Dotek Genia loci. Lobec.cz [online]. Lobeč: Riofrio, 2017 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: http://www.lobec.cz/tradice 
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7 Zapojení vysokých škol a studentů do památkové 
obnovy 

Na Fakultě architektury VUT v Brně jsem se podílel na přípravě a vypsání zadání 
orientovaných na záchranu a oživení moravských pivovarů. Následující příklady jsou 
studentské práce, které vznikly pod mým vedením. 

7.1 Projekt Aktion 

Pro rok 2012 připravila profesorka Helena Zemánková z Fakulty architektury 
VUT v Brně ve spolupráci s profesorem Gerhardem Stadlerem z rakouské TU Wien 
v rámci programu Aktion Österreich – Tschechische Republik39 projekt „Is it possible to 
connect the rescue of the industrial monument with development of the city?“ 

  
Projekt měl tři fáze: 
 

  1. fáze – výměnné přednášky na obou univerzitách, které pořádala obě 
partnerská pracoviště. Témata byla zaměřena na industriální dědictví 
a proces jeho záchrany. Jednou z nich byla i přednáška „The Czech and 
Moravian historical breweries”, kterou jsem si připravil pro domácí 
i zahraniční studenty.  

 2. fáze – týdenní studijní cesta po Horním Rakousku přibližující současné 
přístupy památkové ochrany na konkrétních příkladech historických areálů 
a staveb.  

 3. fáze – aplikace praktických znalostí na několikadenním mezinárodním 
workshopu ve Zlíně. Tématem byla obnova památníku Tomáše Bati. Jeho 
současná funkce (zlínská filharmonie) byla přesunuta do nových prostorů, 
a proto bylo možné uvažovat o novém přístupu k této unikátní stavbě 
zakončující tzv. Gahurův prospekt. Výsledkem celého workshopu byla 
veřejná prezentace, následná diskuze a výstava projektů studijních týmů. 
Velmi důležité bylo, že výsledné prezentace a diskuse se zúčastnili také 
zástupci vedení města i řadoví občané. Tím získal celý workshop cennou 
zpětnou vazbu a dokázal rozdmýchat diskuzi na toto téma současně mezi 
obyvateli i městským zastupitelstvem. 
 

Propojení české a rakouské univerzity v rámci programu Aktion přineslo důležité 
zkušenosti na obou stranách a právě díky aktivnímu zapojení všech účastníků a konfrontací 
s praxí získal celý projekt řešenému tématu na reálnosti a vážnosti. Díky této spolupráci 
jsem měl rovněž možnost získat zkušenosti a hlavně cenné kontakty s odborníky 
z Rakouska, kteří se problematice hodnocení a obnově památek věnují. Cenné bylo 
zejména navázání spolupráce a sdílení zkušeností s profesorem Gerhardem Stadlerem 
a jeho doktorandem Otto Dimmelem, kteří se na půdě vídeňské technické univerzity 
zajímají o problematiku historických pivovarů. 

                                                      
39,127 Dům Zahraniční Spolupráce. Aktion Česká republika – Rakousko. DZS.cz [online]. Praha: DZS, 2018 [cit. 2018-01-18]. Dostupné 
z: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/ 
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8 Závěr 

Pivovarství má dlouholetou tradici, je jedním z nejvýznamnějších 
a nejrozšířenějších výrobních odvětví a plnilo významnou úlohu v rozvoji české 
ekonomiky a technických znalostí. Bylo nedílnou součástí hospodářského a sociálního 
vývoje našich krajů, venkova a měst. Rozhodujícím způsobem se zasloužilo o rozkvět 
a proměnu naší krajiny a sídel. Rovnoměrně rozložená síť pivovarů, která na území Čech, 
Moravy a Slezska vznikala po dobu šesti staletí, ovšem v posledních dvou dekádách skoro 
vymizela. Nejprve to bylo vlivem průmyslové revoluce a technických inovací, s nimiž 
malé pivovary nedokázaly udržet krok. Později další podniky zanikaly následkem zkázy 
v první a druhé světové válce a bohužel ani poválečná atmosféra nedokázala přinést 
pivovarnictví časem hasnoucí zašlou slávu. 

V České republice je stále ještě mnoho opuštěných pivovarských objektů, které 
čekají na nové využití. Ambicí této práce je přispět k bližšímu poznání pivovarské 
architektury a upozornit na limity a východiska při obnově těchto unikátních památek.  

Práce stanovuje kritéria hodnocení pivovarských objektů, podle nichž může být 
posuzován stavební fond. Předává jistý základ pro další výběr a porovnání pivovarské 
architektury. Hodnoticí metoda rozlišuje v rámci předkládaného projektu mezi 
inventarizací a hodnotovou analýzou, což zachovává aktuálnost pro různá použití. Metoda 
tedy spočívá na třech základních pilířích – historii, architektuře a fyzice, jež komplexně 
klasifikují jednotlivé budovy a stavební celky. Na základě předem stanovených kritérií je 
možné pivovarské objekty rozdělit do několika skupin.  

 Pivovary zachované a stále sloužící svojí původní funkci. 
 Pivovary přestavěné na jinou funkci jsou stále nositeli informací o výrobě 

piva. 
 Objekty zachované, popř. částečně poškozené – chátrající, ale čekající na 

další využití. 
 Objekty zbourané nebo ve velmi špatném technickém stavu, neschopné 

obnovy. 
Pro další zpracování a výzkum v dizertační práci byly zvoleny pivovarské 

objekty, které jsou stále zachované, případně částečně poškozené – chátrající, ale čekající 
na nové využití. Tímto se stala tato skupina pivovarů předmětem dalšího zkoumání 
a vyhodnocování možností jejich obnovy a potencionálu rozvoje v regionu. 

Schopnost přijmout novou funkci 

Z hlediska zásadního znovuvyužití stavebních objektů v pivovarských 
brownfields je posouzení možnosti přijmout novou funkci. Obecně lze průmyslové objekty 
rozdělit do dvou základních skupin, které v zásadě předurčují jejich budoucí využitelnost 
či způsob využití: 

 výrobní objekty jednoúčelové (tvořící buď obálku, kryt určitého výrobního 
zařízení nebo v extrémním případě samotné výrobní zařízení); 

 víceúčelové – univerzální (flexibilní, schopné snadno přijímat změnu 
technologie výroby, ale i využití celého objektu).  

Nelze jednoznačně vymezit pouze tyto dvě základní skupiny, protože se mezi 
nimi mohou vyskytovat ještě tzv. výrobní objekty kombinované. Předurčení průmyslových 
staveb na jednoúčelové a univerzální je totiž do jisté míry zavádějící a nepřesné, protože 
zjednodušeně popisuje pouze krajní případy. Zejména objekty a areály potravinářského 
průmyslu jsou charakteristické tím, že se skládají z částí jak jednoúčelových, tak 
i univerzálních. A to se týká právě i objektů průmyslu pivovarského a sladařského. Řada 
realizovaných konverzí pivovarů u nás i ve světě dokazuje schopnost těchto brownfieldů 
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velmi dobře přijmout novou funkci. Ke každé renovaci je ale nutno přistupovat 
individuálně se znalostí místních poměrů a hlavně s důrazem na zasazení stavby v daném 
prostředí. Vůbec nemusí být ovlivněn celkový ráz krajiny při konverzi malého vesnického 
pivovárku, který má v sousedství vesnickou lidovou architekturu.  

Stejně dobře může fungovat znovuzrození velkého průmyslového areálu v centru 
města, kde si teprve po dobře provedené proměně i laická veřejnost uvědomí skrývaný 
potenciál daného místa. Je nutno pouze posoudit velikost objektu a možnosti, zda bude 
využit celý areál, nebo pouze jeho dílčí část. Bez větších problémů lze nově využít 
víceúčelové části areálu (sladovnické humno, sladové půdy), ale i samostatné části 
jednoúčelových halových prostor (varna, chladný štok, kotelna). V některých dílčích 
částech areálu (spilka, sklepy, lednice) jsou možnosti adaptace omezené právě pro jejich 
specifické vlastnosti. Lze tedy konstatovat, že téměř pro každý technologický prvek lze 
najít zajímavé možnosti přeměny, takže obtížně využitelných prostor je velmi málo 
(sladovnický hvozd, některé případy varny a kotelny). Jedná se svým způsobem o výzvu, 
čím lze ještě překvapit. 

Potenciál pivovarských brownfields  

Na základě předchozího shrnutí jednotlivých charakteristik pivovarských 
brownfieldů je patrné, že v rámci spektra všech jejich druhů se pohybují mezi těmi 
s nejvyšším potenciálem pro nové využití. Šance na nové využití zvyšují především 
následující vlastnosti: 

 
 

 Jedná se o průmyslový typ brownfields o malé ploše, tedy území 
v porovnání s jinými relativně snadno uchopitelné, atraktivní pro možné 
investory. 

 Poloha zejména v urbanizovaném území, v návaznosti na infrastrukturu. 
 Charakter kompaktního areálu s budovami, který je možné oživit jako celek, 

po etapách či více investory pro více nových využití. 
 Kontaminace je sice pravděpodobná, ale jedná se o nízký stupeň, který lze 

odstranit běžnými prostředky a přitom nezvyšuje neúměrně náklady na 
regeneraci lokality. 

 Obsahují stavební objekty, které lze využít pro nové využití. Řada těchto 
objektů se dodnes nachází v relativně dobrém stavebně-technickém stavu. 

 Charakter objektů umožňuje zejména polyfunkční využití areálů při 
relativně malých intervencích, což lze zejména v případě ekonomicky 
slabších lokalit využít k životaschopné skladbě nového využití. 

 Pivovarský průmysl je tradičním odvětvím výroby v ČR, marketingově lze 
využít silného fenoménu českého piva a lokální tradice jeho výroby. 

 Velmi často se jedná o objekty s významným sociálně-kulturním 
významem, stavebně-historickou hodnotou a vysokou kvalitou architektury. 

 Jedná se o část industriálního dědictví, která v poslední době zaznamenává 
nárůst zájmu zřejmě nejrychleji. 
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Co znamená obnova pivovaru pro region? 

Otázka identity místa a podpory rozvoje v regionu je velmi důležitá při zvažování 
možností záchrany pivovarských objektů. Můžeme se ptát, jaké jsou ideální podmínky pro 
kvalitní obnovu historického objektu, která s sebou přináší i rozvoj v regionu. Podle 
současných tendencí a zkušeností by se dalo říci, že universální cesta neexistuje. Ovšem už 
ověřenou cestu představuje forma kulturní „obnovy“, kdy je obnovovaný objekt součástí 
většího kulturního celku, případně je součástí nebo kotevním bodem na turistické trase po 
podobných památkách. Příkladem může být už delší dobu fungující KulturBraueri 
v Berlíně nebo populární pivovar v Lobči, který vytváří jakýsi středobod celé kokořínské 
lokality. 

Důležitým předpokladem k úspěšné obnově je dobře zvolená strategie. Silná vize 
je naprosto klíčová a je neodmyslitelně spojena s úspěchem, nebo zkázou takového 
podniku. Majitel galerie DOX a mecenáš umění Leoš Válka prohlásil, že k úspěšné 
revitalizaci a udržení industriálního objektu jsou zapotřebí tři základní pilíře: 

 
 Vize. 
 Garant. 
 Peníze. 

 
Bez silného konceptu a jasně definovaných funkcí a náplně není možné úspěšně 

pracovat na obnově industriální památky. Takovéto objekty vyžadují přístup minimálně 
nadstandardní, kdy je potřeba věnovat čas  přípravě budoucího programu, propagaci 
a osvětě mezi širokou veřejností.  

Roli garanta zde může zastupovat jednotlivec nebo více aktérů. Obecně se zde 
snaží naplňovat již stanovenou vizi a posouvají projekt dopředu. Role garanta je spjata 
s celkovým průběhem obnovy, proto je i časově náročná. I z tohoto důvodu může být 
vhodnější, když tuto roli sehrává určité sdružení nebo spolek, který je schopný naplňovat 
tuto úlohu bez časového omezení.  

Jiné jsou však především společenské role a ambice profesí, které o proměně 
rozhodují a uskutečňují ji, a to investorů, mezi nimiž přibylo anonymních developerů bez 
osobního vztahu k výslednému užití, pro ně vlivem způsobu financování nemusí být 
rozhodující hledisko ceny či udržitelnosti budoucího provozu, stavitelů vybavených 
agresivnější technikou a chemií, architektů školených stále více pro navrhování 
novostaveb, kteří jsou v koncích, když vstoupí do díla dříve vytvořeného. 

Právě zde vstupuje na scénu další aktér obnovy památek, a tím jsou vysoké školy 
a jejich studenti. Díky studentským zadáním, workshopům nebo soutěžím se můžeme 
dopracovat často k velmi zajímavým postřehům a řešením, jimiž za pouhý zlomek ceny 
získáme myšlenky mladé a nastupující generace. Rozhodně ne posledním krokem, který ve 
finále může mít rozhodující význam, je zaměření se na propagaci těchto aktivit – pořádat 
výstavy, publikovat výsledky v tisku a dalších médiích, přiblížit je běžnému člověku 
a vysvětlit, proč jsou právě takové budovy hodnotné, medializovat každou snahu 
a upozorňovat na případné nedostatky. A právě díky novým pohledům se můžeme 
posouvat dále. 

Je potřeba za tyto stavby bojovat, a to nejenom o pivovary, ale o celé průmyslové 
dědictví, jež nám bylo zanechané, a to nejenom na poli realizačním, ale i na poli 
akademickém, dávat prostor studentům k řešení takovýchto objektů, pořádat 
architektonické soutěže (kupříkladu díky studentské soutěži na pivovar v Buštěhradě byla 
demolice zastavena a místní samospráva začala jednat o znovuvyužití stavby). Zapojení 
studentů pod vedením zkušených architektů může přinést zajímavá řešení a rovněž 
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poslouží k průzkumům a ověření různých modelových řešení jak z hlediska dispozice, tak 
i z hlediska míry zásahu do původního objektu. Právě možnost přinést další neobvyklé 
přístupy a postupy je mnohem jednodušší na poli akademickém. Význam studentských 
prací spočívá i v tom, že se fakulta stává vyhledávaným pracovištěm, kde informace 
hledají jak zástupci městské správy, tak i soukromí majitelé.  

 
„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“41 
 
V dnešní době se stále více přikládá důraz na návratnost investicí a jejich 

efektivní uplatňování. Možnosti financování jsou v dnešní době poměrné široké. Ovšem 
vše souvisí s jejich správným využitím a naplánováním. Silný program pro obnovu 
industriální památky je stěžejní. To je i jeden z důvodů, proč vzniká tolik malých 
rodinných pivovarů a minipivovarů, kdy je možné  z výroby částečně financovat obnovu 
pivovarského objektu nebo areálu. Dobrým příkladem může být pivovar Albrecht ve 
Frýdlantu, kde je část finančních prostředků získávána výrobou piva a poskytováním 
komerčních služeb pro turisty. Další možností je využívání různých operačních fondů 
a grantů. Ovšem v této souvislosti jsou kladeny na rekonstrukci větší nároky, co se týče její 
památkové hodnoty a celkové hodnoty pro trvale udržitelný rozvoj v lokalitě. Zejména 
kulturou vedené postupy obnovy mají větší potenciál úspěchu záchrany. Příkladem může 
být Chrám chmele a piva v Žatci nebo Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasech.  

Téma pivovarnictví a piva v současnosti nabývá na obrovské popularitě, a právě 
proto jsou okolnosti pro možnost záchrany a obnovy těchto unikátních objektů velmi 
příznivé. Pomalu se vrací doby, kdy v každé větší vesnici byl pivovar a potenciál 
minipivovarů toto jenom potvrzuje. Obecně téma znovuoživení starých průmyslových 
objektů stále získává na atraktivitě a je čím dál tím více vyhledáváno jak veřejností, tak 
i novými zájemci o tyto objekty. Dokladem může být, kolik nových a úspěšných 
rekonstrukcí se uskutečnilo mezi léty 2005–2017. Zejména bych vyzvedl centrum 
moderního umění DOX v Praze,42 které má podobný význam jako tehdejší TATE modern 
art gallery v Londýně. Snad tyto příklady budou inspirací pro další budovy a obnovených 
a zachovaných památek průmyslové éry bude jenom přibývat.  

 
„Dej Bůh štěstí.“ 
 
Jak říká občanské sdružení Pivovar Lobeč: „Ač reálnost takového cíle je 

především otázkou ekonomickou, opakovaně se přesvědčujeme, že tím opravdu nezbytným 
tu bude entusiasmus, nápad, výdrž, odvaha a nemalá dávka štěstí.“43 

 
 

 
 
 
 

                                                      
41 NTX: Citáty. Steve Jobs. Nxt.cz [online]. 2005 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://ntx.cz/citaty-od-steve-jobs-id-125 
42 DOX. Centrum moderního umění DOX. Czecot.cz [online]. 2017 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: https://www.czecot.cz/ 
results/zobrobr.php?w=st&id=416040&orig=1 
43 Pivovar Lobeč. Záchrana historické památky. Pivovarlobec.cz [online]. 2010 [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: http:// 
pivovarlobec.cz/texty/cele/23_BUD.html 
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Abstrakt 

V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, 
Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo  
v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá 
jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité 
je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento 
neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem 
přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? 

Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské 
architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. 
Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání 
tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových 
projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout 
možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich 
charakter a atmosféra pro další generace.  

Klíčová slova:  

pivovar, průmyslové dědictví, Česká republika, sladovna, konverze, adaptace, 
rekonstrukce, výrobní budova, historie, Rakousko-Uhersko, památka, chmel, pivo, 
Brownfields 

Abstract  

Nowadays there are hundreds of breweries scattered throughout Bohemia, 
Moravia and Silesia, waiting for their new future. They are either abandoned or in private 
property.  In the worst case they have been deteriorating with no hope of recovery. There 
are not many left. It is very difficult to find a new function and especially enlightened 
investor. Important thing is how we will treat with these structures in the future. Will we 
use this unique potential, or leave this place for a new function? Which way we can 
choose? What is the potential of these buildings and what they need? 

This thesis attempts to briefly describe and demonstrate the value of brewery 
architecture which due to dramatic changes in society became endangered. And to offer 
possible solutions for the preservation this unique buildings their charm and atmosphere 
for the next generations. 

Keywords:  

brewery, industrial heritage, Czech republic, malt-house, conversion, adaptation, 
reconstruction, industrial building, history, Austria-Hungary, monument, hops, beer, 
Brownfields 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


