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Abstrakt: V dnešní době existuje na desítky pivovarů roztroušených po Čechách, 
Moravě a Slezsku, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary 

opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrající bez zbytku naděje 
na obnovu. Nezbývá jich mnoho, velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce a 

zejména osvícený investor. Příspěvek se snaží stručně charakterizovat a ukázat 
hodnoty pivovarské architektury na příkladu z Buštěhradu. Kde v roce 2010 odhodlání 
místních, kooperace s Vysokými školami a vytvoření studentské soutěže dokázalo 

tento pivovar dostatečně medializovat a přesvědčit vlastníka o tom že záchrana 
tohoto objektu bude rozhodně tím lepším krokem než pivovar jednoduše zbourat a 
ztratit nenávratně velký kus historie a neopakovatelný genius loci. 

Klíčová slova: Buštěhrad, soutěž, pivovar, průmyslové dědictví, Česká republika, 
sladovna, konverze, adaptace, rekonstrukce, výrobní budova, historie, Rakousko – 
Uhersko, památka, chmel, pivo 

 

Brewery in Buštěhrad: student competition as an accelarator of 

monument preserve 

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. This article attempts to briefly describe and 

demonstrate the value o f brewery architecture at the example of Buštěhrad. In 2010 
the intention of locals, cooperation with universities and the student competition have 
publicized the brewery and convinced the owner about the preservation of this object, 

that is definitely a better step than the demolition of the brewery and the irreversible 
loss of a great piece of history and unique genius loci. 

Keywords: Buštěhrad, competition, brewery, industrial heritage, Czech republic, malt-
house, conversion, adaptation, reconstruction, industrial building, history, Austria-
Hungary, monument, hops, beer 
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Obrázek 1: Současný stav pivovaru v Buštěhradě, po pravé straně správní objekt, v 

pozadí hlavní objekt pivovaru a nejblíže pozdně barokní kaplička.  
Zdroj: archiv Petra Vorlíka 

1 Úvod 

Do dnešní doby je v České republice evidováno na 1400 objektů pivovarů – a to 
jak funkčních nebo využívaných k jiným účelům, tak i opuštěných nebo zaniklých. 
Bohužel většina z nich jsou objekty opuštěné a chátrající.  

Jeden z nich je i panský pivovar v Buštěhradě. Patřící mezi jedny z nejdéle 
pracujících na Kladensku, jehož historie sahá až do dob 14. století. Areál představuje 
významný a téměř intaktně dochovaný doklad vývoje pivovarnictví na Kladensku, 

některé jeho části jsou po architektonické i historické stránce unikátní v 
celorepublikovém měřítku. Pivovar rovněž vytváří působivý, urbanisticky mimořádně 

cenný středobod dolní části Buštěhradu a určuje atmosféru celé lokality. Naproti tomu 
všemu hrozilo do nedávna pivovaru velmi vážné nebezpečí zbourání všech výrobních 
objektů a jeho historická podstata by byla nenávratně ztracena.  

Ovšem v dnešní době masmedií, občanských sdružení a iniciativ se podařilo 
přesvědčit a získat na svoji stranu majitele – investora a celý proces likvidace zvrátit. 
Bohužel za cenu velmi zdlouhavého jednání s úřady a majitelem. Kdy opravdu 

neutuchající entuziasmus a odhodlání dokázal prosadit novou cestu pro znovu využití 
a obnovu těchto objektů. 
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2 Historie 

2.1 Počátek vzniku pivovaru v Buštěhradě 

První zmínka o pivovaru v Buštěhradě sahá až do roku 1548, kdy panství 
náleželo bratrům Bezdružickým. Od roku 1602 kdy Buštěhradské statky vlastnil Jan 

Novohradský z Kolovrat se dochovala písemná zmínka o lokalizaci pivovaru a 
potvrzující jeho umístění do míst tak jak je známe do teď. Rok 1632 byl pro Buštěhrad 
zásadní, jednak šlo o změnu majetkoprávních vztahů, kdy připadlo vlastnické právo 

Habsburskému rodu. Pro Buštěhrad byl tento rok nešťastným zejména díky nájezdům 
Saských vojsk, kdy bylo městečko i s pivovarem vypáleno. Pivovar byl bě hem krátké 
doby obnoven a během třicetileté války přežil a z roku 1668 je známo i jeho 

technologické vybavení. Skládalo se z varného kotle a velkého kotle (dle všeho 
scezovací kádě). Na spilce tehdy bylo šestnáct kvasných kádí a ve sklepě množství 

sudů a rozličných džberů a konví. Nad pivovarem se nacházela půda na chmel, ve 
sladovně byl kamenný máčecí štok. Od roku 1685 se buštěhradské pivo dováželo i 
do knížecího paláce v Praze a těšilo se velkému věhlasu. Po smrti Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera v roce 1751 převzal stavbu místního zámku italský architekt Anselmo 
Martino Lurago (1701 – 1765), který rovněž provedl barokní přestavbu pivovaru a 
sladovny. 

 
Obrázek 2: Pohled Východní na pivovar v Buštěhradě. Situace z roku 1946. 

Zdroj: archiv VCPD 

2.2 Novověk 

V roce 1804 byl pivovar obohacen o nový typ jednolískového hvozdu – vzdušný 
“anglický” hvozd, kde kouř oproti klasickému valachu neprocházel sladem. Patrně se 

jednalo o první zařízení tohoto typu u nás. Od poloviny 19. století byl pivovar po 
částech modernizován a v roce 1873 dosáhl výstavu téměř 16 000 hektolitrů piva 

ročně. S rostoucí výrobou vzniklo v tomto roce rozsáhlé sklepní hospodářství, 
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vybudované ve stráni nad cestou z Vrapic přes Buštěhrad do Libochoviček. 

Modernizací prošla i sladovna s přístavbou dvoulískového hvozdu. V roce 1905 
proběhla rekonstrukce varny, při níž byl pohon strojních zařízení přestavěn na parní. 

První světová válka a s ní spojený nedostatek surovin, rekvizice výrobního zařízení, 
vojenská služba personálu, byla příčinou velkého útlumu produkce pivovaru. 

Obrázek 3: Pohled na pivovar a zámek od západu. 60. léta. Zdroj: archiv VCPD 

 
Po vzniku Československa se stal pivovar součástí podniku Státní pivovary se 

sídlem v Benešově. Svých největších výstavů pivovar dosáhl paradoxně za německé 

okupace, kdy v roce 1943 bylo uvařeno 38 924 hektolitrů č tyřstupňového “válečného” 
piva. V protektorátních letech byl pivovar velmi důsledně modernizován, vznikla nová 

spilka se železobetonovými kvasnými káděmi a sklepy byly vybaveny ocelovými 
tanky. 

2.3 Situace po roce 1948 

Vysokou výkonnost si buštěhradský pivovar držel i po skončení druhé světové 

války. Po roce 1948 byl pivovar začleněn do národního podniku Rakovnické -
kladenské pivovary. Ovšem i tak se s buštěhradským pivovarem nadlouho nepočítalo, 

když mu byla vyměřena "životnost" jen do roku 1967. V tomto roce dne 10. srpna byla 
vykonána poslední várka a v pivovaru byl oficiálně zrušen provoz. Od té doby byly 
budovy využívány převážně ke skladování až do roku 1993, kdy jej koupila soukromá 

firma, která v části areálu zřídila dílny a sklady, jeden objekt zrekonstruovala a 
prodala na byty. Když roku 2007 oznámil majitel záměr pivovar zbourat a místo něj 
vystavět šestipodlažní bytový dům, vyvolalo to ostrou reakci obce Buštěhrad, 

místních obyvatel i řady odborníků. Po sérii neúspěšných jednání majitele s městem a 
památkáři podalo ještě téhož roku občanské sdružení "Buštěhrad sobě" 1) návrh na 
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prohlášení pivovaru za kulturní památku, který ministerstvo kultury schválilo jen 

částečně – zapsána byla pouze administrativní budova. Následovala řada dalších 
jednání, ovšem začátkem roku 2010 byl překvapivě na celý komplex pivovaru vydán 

demoliční výměr. Nedlouho poté nabídl prof. Václav Girsa majiteli objektu, že zadá 
vypracování studie konverze areálu studentům, čemuž firma vyšla vstříc a dala 
možnost tomuto objektu otevřít další kapitolu své historie.  

3 Typologie pivovaru 

Areál někdejšího pivovaru se nachází mezi hrází rybníka a náměstí v centru 
města Buštěhrad. Původně jej tvořila jednoduchá obdélná budova k ně mu dříve 

přiléhal i vodní mlýn, který se později stal součástí pivovaru. V jižní části objektu byla 
umístěna sladovna, ke které byl při modernizaci a rozšíření přistavěn zprvu 
jednolískový, později dvojlískový hvozd. Na sladovnu navazoval pivovarský provoz 

středovou částí – štokem a spilkou částečné zakopané pod terén. Za spilkou byly 
lednice a na spilku volně navazoval objekt varny. Za varnou se nacházely strojovna s 
kotelnou pro parní zařízení a strojovna chlazení. Pivovarský areál dále doplňovaly 

dvě další budovy –  obytná se stájemi proti pivovaru a administrativní s též bytovými 
celky mezi pivovarem a sklepy. Za objektem pivovaru byla umístěna ještě bednárna. 
Do dnešní doby se bohužel už nedochovaly štoky a komín hvozdu. 

Obrázek 4: Stavebně-historický vývoj pivovaru, postupná modernizace a přestavby v 
průběhu jednotlivých stavebních slohů. Zdroj: archiv autora 

3.1 Objekt A – Sladovna 

Nejcennější a nejzachovalejší část areálu, po celé své délce dochované barokní 
jádro s mohutnými klenutými sklepními prostory s různými druhy klenebních 
konstrukcí. Sladová humna s dochovanými interiéry nejstarší části pivovaru, dvě 

podlaží halových prostor a půdu (sladové půdy).  

3.2 Objekt B – Vertikální dvojlískový hvozd 

Nejexponovanější část stavby pivovaru, unikátní his torický objekt (první sušárna 

tohoto typu u nás). Jeho vznik spadá do období přestavby na přelomu 19. a 20. 
století. Bohužel hvozdový komín se nedochoval. 
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3.3 Objekt C – Varna a chladné hospodářství 

Výrazně adaptovaná část areálu se značně poškozeným pláštěm budovy a silně 
přestavěnou dispozicí; lokálně dochované prvky architektury, vnitřních konstrukcí, 
krovů i s torzy zaniklé technologie. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obrázek 5: Situace a podélný řez budovou A. Zdroj: archiv VCPD 

3.4 Objekt D a E – Technologický objekt a správní budova 

Objekt D pochází z přestavby strojního na parní technologii. Jedná se o kotelnu, 
uhelný sklad a vysoký cihlový komín. Objekt se z větší části nedochoval v původním 

stavu, jediným dokladem a hodnotným prvkem je cihlový komín. 
Památkově chráněný objekt někdejší správní budovy (E), díky mansardové střeše 

napohled barokní, představuje stavebně – historický unikát. Konstrukce střechy, 

tvořená pod vnějším mansardovým tvarem celistvou halou, s valbovou skružovou 
konstrukcí, historicky datovanou do první třetiny 19. století. 

4 Studentská architektonická soutěž 

Iniciativa vypsat studentskou soutěž vyústila až ve chvíli největšího odhrožení 
buštěhradského pivovaru. Tedy v roce 2010, kdy se majitel rozhodl celý areál zbourat 
a postavit na jeho místě bytové domy. Naproti tomu bylo nabídnuto majiteli vypsání 

studentské soutěže na konverzi pivovaru jako nadstandardního bydlení.  
 Porota3 se ze začátku zaobírala důležitými kritérii obnovy a formulováním zadání. 

Zejména šlo prioritu zabránění demolici a formulování realistického řešení kde byl 

kladen důraz ze strany majitele zejména na realizaci bytů. Dále pak jaký bude mít 
konverze přínos pro obec a jakým způsobem bude kompenzovat nárůst bytového 

fondu občanská vybavenost. 
Na základě kritérií v zadávacích materiálech a upřesnění v rámci debaty poroty 

došlo k naformulování čtyř základních hledisek pro posuzování odevzdaných návrhů4: 

1. Integrita historické struktury pivovaru – ochrana, genius loci, prostorové kvality 
2. Architektonické kvality a rozsah nové intervence 
3. Nový funkční program – převažující obytná funkce, provozní vztahy  

4. Přínos pro obec – respekt k širšímu hmotnému i obecně historickému kontextu  
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Soutěž vyvolala mezi studenty nebývalý zájem, což svědčí o dobré přípravě a 

zejména netradičním zadáním, kterým průmyslové památky a jejich konverze 
bezesporu jsou. V konečném důsledku se do soutěže přihlásilo 63 projektu z pěti 

českých a dvou slovenských škol architektury. Do finále se nakonec dostalo 6 
vítězných projektu, které nejlépe splnilo požadavky a kritéria ze strany poroty. Ovšem 
za největší úspěch lze považovat, že majitel objektu sdělil, že už s demolicí objektů 

dále nepočítá a že vítěznými projekty se bude dále zabývat. 
To, že byla soutěž velký úspěchem, dokládá i prof. Václav Girsa po vyhodnocení: 

„Případ studentské soutěže na revitalizaci císařského pivovaru Buštěhradě ve mně 

opět vzbuzuje naději“.5 

4.1 Vítězný projekt Tomáše Pokorného, FA ČVUT Praha6 

Na první pohled nijak výrazný projekt, ovšem ve zdejším kontextu je toto velmi 

silný prvek návrhu. Nesnaží se převyšovat historickou architekturu. Snaží jí dát novou 
vrstvu a rozměr v čase. Typologicky, skoro dokonale, vytváří přesně ty prostory, které 
byly vyžadovány ve spojení s původní architekturou. Ve spodních patrech občanská 

vybavenost (restaurace, minipivovar a komerční plochy), v nejstarší jsou umístěné 
malé byty a v novější mezonetové byty přes několik pater. Stejně jako je objekt 
rozdělen historicky tak i toto se propisuje do architektury a použití materiálů.  

 
Obrázek 6: Pohled východní na pivovar, soutěžní projekt Tomáše Pokorného. Zdroj: 

publikace: Úskalí nového využití – pivovar v Buštěhradě7 

 
4.2 Projekt Michala Justa a Daniela Markova, FA VUT Brno 8 

Tento projekt sice nedostal žádnou cenu, ale zařadil jsem ho zde hned z několika 

důvodů, zejména je obdivuhodná jistá dávka odvahy kdy při zpracování projektu se 
architektonický tým rozhodl "popřít" zadaní a jít vlastní cestou. Majitel chtěl konverzi 

směřovat čistě k funkci bydlení, čímž se tento projekt odsoudil k dosti 
pravděpodobnému neúspěchu. Ovšem z doložených analýz (např. nepatrná 
vzdálenost 8km od Letiště Ruzyně) je zřejmé, že je pro tuto lokalitu mnohem 

vhodnější využití objektů např. jakožto hotelu, lázní a centra relaxace. Dále doplněné 
minipivovarem, konferenčním a společenským sálem pro případné kulturní akce. 
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Dalším důvodem byl i velmi silný architektonicky a prostorový koncept. Lze si snadno 

představit, jak by takovýto projekt obohatil tento historický pivovar potažmo celé jeho 
okolí. Je velká škoda, že se tento projekt neumístil na žádném postu, obvykle bývají 

ohodnoceny i ty projekty, které mají velmi silný koncept a myšlenku i když jdou tak 
říkajíc proti proudu.  

Obrázek 7: Řez sladovnou a podélný řez varnou. Soutěžní projekt Michala Justa a 

Daniela Markova. Zdroj: archiv Michala Justa9 

 
Nicméně i celá řada dalších návrhů nabídla mnoho pozoruhodných řešení, které 

by stály při hledání finálního řešení za podrobnější studium a uplatnění. Výsledky 
však především ukázaly, že při dalším postupu lze v areálu buštěhradského pivovaru 
zachovat převážnou část historické struktury a doplnit ji o novou kontextuální 

zástavbu. Podobné řešení je nejenom stavebně a provozně reálné i efektivní, ale 
zároveň se díky soutěži potvrdilo, že majitel má v souboru pivovaru přidanou hodnotu, 

která může atraktivitu bydlení jenom zvýšit. 

5 Závěr 

Je až s podivem jak moc může přinést a pomoci jedna taková to akce. Ovšem v 

tomto případě můžeme mluvit až o štěstí. Nechybělo málo a celý pivovar mohl být už 
srovnán se zemí. V takovýchto případech je velmi důležité, aby občanská sdružení 
nebo iniciativy vznikala dostatečně brzo v každém místě kde je historická stavba nebo 

areál. Propojenost s Vysokými školami je naprosto esenciální, díky studentským 
zadáním, workshopům nebo soutěžím (musím podotknout, že s kval itní porotou) se 
můžeme dopracovat často k velmi zajímavým postřehům a řešením. Kde za zlomek 

ceny získáme myšlenky mladé a nastupující generace. A neposledním krokem, které 
ve finále rozhoduje nejvíce, zaměřením se na propagaci těchto iniciativ. Pořádát 
výstavy, publikovat výsledky v tisku a dalších mediích. Přiblížit je k běžnému člověku 

a vysvětlit proč jsou takové budovy hodnotné. Medializovat každou snahu a 
upozorňovat na nedostatky. Jenom a díky novým pohledům se můžeme posouvat 
dále. „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete“.10 
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