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Historické pivovary: budoucnost nebo 
minulost? 
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Do dnešní doby je v �eské republice evidováno na 1400 objekt� pivovar� a to jak 
funk�ních nebo využívaných k jiným ú�el�m, tak i opušt�ných nebo zaniklých. 
Bohužel v�tšina z nich jsou objekty opušt�né a chátrající. D�ležité je jak se k t�mto 
historickým budovám budeme stav�t v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný 
potenciál nebo nechat prostor pro nové? Jakým zp�sobem p�istupovat k t�mto 
stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co pot�ebují? P�ísp�vek se snaží stru�n� 
charakterizovat a upozornit na mimo�ádné vlastnosti jedné velké skupiny výrobních 
budov, které se díky dramatickým zm�nám spole�nosti stala ohroženým druhem. 
Pokusit se nabídnout možnosti jak k t�mto cenným stavbám p�istupovat, aby z�stal 
zachován aspo
 jejich charakter a atmosféra pro další generace.  

Klí�ová slova: Pivovar, pr�myslové d�dictví, �eská republika, sladovna, konverze, 
adaptace, rekonstrukce, výrobní budova, historie, Rakousko-Uhersko, památka, 
chmel, pivo 

Historical Breweries: the Past or the Future? 

Abstract: Until these days we have registered 1400 brewery facilities. In this list there 
are factories which are fully functional, used for another function, abandoned or 
completely vanished. Unfortunately most of them are ruins or completely destroyed. 
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 article tries to 
briefly describe and highlight the extraordinary qualities of a large group of industrial 
buildings which due to dramatic changes in society became endangered. 

Keywords: Brewery, Industrial heritage, Czech republic, malt-house, conversion, 
adaptation, reconstruction, industrial building, history, Austria-Hungary, monument, 
hops, beer 
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1 Úvod 
Do dnešní doby je v �eské republice evidováno na 1400 objekt� pivovar� – a to jak 
funk�ních nebo využívaných k jiným ú�el�m, tak i opušt�ných nebo zaniklých. 
Bohužel v�tšina z nich jsou objekty opušt�né a chátrající. Každá snaha o rekonstrukci 
a znovu za�len�ní do urbanizovaného prostoru je doprovázena velkou finan�ní 
náro�ností a �astokrát i dlouhotrvající majetkoprávní vztahy. Práv� tyto faktory 
odrazují budoucí investory k snaze se t�mto objekt�m v�novat a vdechnout jim nový 
život.  

 

Obrázek 1: Zam�stnanci Kácovského pivovaru v roce 1903. Zdroj: archiv pivovaru 
Kácov 

Ovšem na druhé stran� jsou tyto objekty v�tšinou velice dob�e situovány a mají velký 
potenciál v návratnosti po�áte�ní investice. Tyto budovy mohou nabídnout 
mimo�ádn� jedine�né prostory jak pro kulturu tak i pro bydlení. Mohou dotvá�et 
ve�ejný prostor a dávají místu neopakovatelný charakter. 

2 Historie 
Pivovarství má dlouholetou tradici a je jedno z nejvýznamn�jších a nejrozší�en�jších 
výrobních odv�tví. Díky svému koncovému produktu je toto výrobní odv�tví stále živé 
a s jasnou vizí do budoucnosti. Pivovarství sehrálo významnou roli v �eské 
ekonomice a technickém vývoji. Utvá�elo hospodá�skou a sociální podobu našich 
kraj�, m�st, �eského venkova a rozhodujícím zp�sobem se zasloužilo o prom�nu 
naší krajiny a sídel.  
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Rovnom�rn� rozložená sí	 pivovar�, která na území �ech, Moravy a Slezska vznikala 
po dobu šesti staletí v pr�b�hu posledních t�ech století skoro vymizela. Nejprve byla 
p�í�inou pr�myslová revoluce a rozmach pr�myslových podnik�, další podniky 
zanikaly následkem první a druhé sv�tové války a ani povále�ná léta nep�inesla 
úsp�šné možnosti využití. V sou�asné dob� z dochovaných výrobních celk� i 
drobných relikt� pivovarství, pouze zhruba dv� stovky �iteln� dokládají sv�dectví o 
velmi rozsáhlém stavebním fondu �eského pr�myslového d�dictví.  

Navzdory všemu, ale pivovarnictví zažívá v sou�asné dob� novou renesanci 
v podob� minipivovar�, které dnes svým po�tem p�evyšují velké a st�ední pivovary. 
Vývoj pivovarnictví se dá o�ekávat v tendencích ostatních evropských stát� kde je 
dvacítka velkých pivovar� na tisíc malých.  

3 Charakter pivovaru a typologie 
Z pohledu vývoje historického, architektonického a výrobn� – technologického pat�í 
mezi nejzajímav�jší p�edevším objekty a areály z druhé poloviny 19. století, kdy se 
p�vodní pivovary �emeslné výroby staly základem pro p�estavby a p�ístavby podle 
nových technologických požadavk� výroby piva.Technický pokrok sm��oval ke 
strojnímu pohonu s využitím páry. Objekty jednoduché stavební struktury se m�nily 
do �lenitých kompozic jednotlivých technologických blok� a vznikla tak struktura s 
charakteristickými nezam�nitelnými stavebními prvky pivovar� a sladoven.  

 

Obrázek 2: Pivovar v D��ín� - Podmiklech. �ez p�vodním pivovarem, vlevo štoky a 
spilka, následuje varna a strojovna. Zdroj: SOA Litom��ice, pobo�ka D��ín 

Nové technologické postupy si vyžádaly odd�lení jednotlivých výrobních prostor. V 
samostatné budov� byla umíst�na varna, prostor o velké sv�tlé výšce jasn� 
identifikovatelný vysokými úzkými okny s typickým pr�myslovým zasklením a 
st�ešními párníky s plechovým zakon�ením. Do další budovy byly soust�ed�ny 
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záv�re�né fáze výroby piva, tzv. chladné hospodá�ství. V nejvyšším pat�e, 
ukon�eném typickým h�ebenovým v�trákem, se nacházela chladnice, prostor pro 
obrovskou m�lkou vanu – chladicí štok. Tekutina odtékala dále do nižších pater p�es 
sprchové chladi�e do spilky, kde byla zakvašena. K úplnému dokon�ení výrobního 
procesu došlo v nejnižším podlaží ve sklepech, které byly pro zajišt�ní pot�ebné nízké 
teploty spojeny s lednicemi.  

Nejrozší�en�jším identifika�ním prvkem pivovarských výrobních objekt� 
pr�myslového období je hvozdový komín s plechovým nástavcem, zvaným nap�. 
„klobouk pana starého“ �i "bába", kterým byl ukon�en stojatý vzdušný hvozd. Tato 
nová technologie sušení sladu, založená na principu horkovzdušné pece zpravidla s 
dv�ma lískami nad topným t�lesem v patrech nad sebou, se v celkové skladb� 
objektu projevila n�kdy až násilným vložením v�žového bloku do stávající hmoty. 

4 Možnosti p�ístupu k obnov� historických pivovar� 
Významným kritériem pro nové využití je krom� stavu jejich lokalita. Práv� pivovarství 
pat�í mezi pr�myslová odv�tví, která byla zastoupena tém�� v každé lokalit� – jak na 
okrajích sídelních útvar�, tak v m�stské zástavb�, v historických jádrech m�st – a 
jeho stopy se dají nalézt i v t�ch nejmenších obcích. Navíc vzhledem k d�ležitosti 
tohoto pr�myslového odv�tví je umíst�ní jeho výrobních objekt� i v územích a v 
zástavb�, kde jiný pr�mysl není zastoupen. Z ur�ité „neplánovanosti“ vývoje území se 
v sou�asné dob� vyskytují až tém�� unikátní sestavy objekt� z r�zných �asových 
období a r�zného charakteru.  

Práv� díky takovéto situaci je objekt velmi cenný a m�že svému okolí p�inést zájem 
dalších investicí. Mohou být vytvo�eny podmínky pro znovu za�len�ní a lokalita se 
stane velmi vyhledávanou i z hlediska turistického ruchu, kde m�že podpo�it i celý 
region. Jako na p�íklad� galerie TATE v Londýn�. Nebo rozsáhlých konverzí v Praze 
– Holešovicích pod vedením ateliéru CMC. 

P�i práci s rekonstruovanou budovou by se vždy m�li stanovit jasné podmínky a 
p�ístup k jejímu znovuoživení. Velmi �ist� a jasn� definoval takovéto principy ateliér 
architekta Josefa Pleskota1 p�i rekonstrukci bývalého zámeckého pivovaru 
v Litomyšli: 

- Nezni�it intaktnost p�sobení památkového objektu. K tomu využít všechny 
dochované konstrukce i jejich zbytky. 

- Novými architektonickými prvky nenásiln� deklarovat novou funkci a nové 
využití objektu. 

                                                      

1 http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=2061 vložil: Kate�ina Lopatová, 03.06.09 
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- Zabránit homogenizaci historických odkaz� a nových zásah� - udržet 
správnou proporci mezi starým a novým. 

- Na úkor architektonicko-výtvarných a památká�ských p�edsudk� 
neoslabovat možnosti nového smysluplného funk�ního využívání. 

- Kvalitativní prom�nou objektu posílit a ovlivnit i kvalitu p�iléhajícího 
m�stského prost�edí. 

5 P�íklady zda�ilé obnovy 

Sice zájem o rekonstrukce pr�myslových objekt� stoupá, ale stále je to jen velmi malé 
procento z celkového po�tu vzácných budov a areál�, které chátrají nebo jsou 
bourány. D�ležité ovšem z�stává, že takové objekty jsou rekonstruovány a n�které 
jsou natolik jedine�né, že jsou velkou inspirací pro další snažení.  

Jistým problémem m�že být i malá informovanost ve�ejnosti stejn� tak i profesionál�. 
Kde v tomto odv�tví stále panují jisté p�edpojatosti s t�mito stavbami. Na t�ech 
p�íkladech obnovy pivovarných objekt� s r�znou funkcí je vid�t, že obavy mohou být 
scestné a není pochyb o kvalit� vzniklé architektury.  

 

Obrázek 3: Galerie Benedikta Rejta. Zdroj: archiweb.cz, Foto: Daniel N�me�ek 

5.1 „Peníze jsou všechno“ konverze pivovaru na Galerii moderního um�ní 
Galerie Benedikta Rejta od architekta Emila P�ikryla je úžasnou ukázkou jak je možné 
s velmi omezeným rozpo�tem (cca 10. mil. korun) vytvo�it neopakovatelnou 
atmosféru nového ve starém. S použitím hry sv�tla a jednoduchých materiál� 
navrstvených na „o�išt�ném“ prostoru bývalého pivovaru vzniklo skv�lé pozadí pro 
um�ní. N�kte�í jsou toho názoru, že je budova až tak výrazná, že se vystavené 
p�edm�ty stávají druho�adými. Naopak Profesor Švácha �íká, že: „Galerie Benedikta 
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Rejta se mu jeví jako uskute�n�ní snu Jind�icha Chalupeckého o svatyni moderního 
um�ní“.2  

5.2 „bydlení v pivovaru?“ konverze pivovaru Holešovice na Loftové bydlení 
Architektonická kancelá� CMC vytvo�ila z bývalé pivovarské spilky velmi inspirativní 
bydlení loftového typu. Tento typ bydlení je v západních zemích velmi oblíbený a 
vyhledávaný p�i�emž v �eských zemích je stále jakýmsi neznámým pojmem. A tato 
stavba dává výborný p�íklad jak by m�li tyto byty vypadat a dokonale je skloubí 
s industriální architekturou pivovaru. �astým problém konverzí na byty bývá osv�tlení 
p�irozeným sv�tlem, v tomto p�ípad� jsou v každém loftu velké okna  

p�es celou výšku bytu, které jsou výrazným prvkem ovšem nikterak nenarušujícím 
strukturu p�vodní stavby.  Dalším charakteristickým prvkem jsou spole�né chodby, 
které jsou díky p�vodní funkci objektu vzdušné a velkorysé. Stejn� tak i napojení celé 
budovy na ve�ejný prostor a okolní stavby.  

Jak �íká Benjamin Fragner: „Holešovický pivovar je d�kazem toho, jakou sílu m�že 
mít historická industriální architektura. Je nad�asová a každý, zdánliv� paradoxn�, si 
všimne nejprve práv� t�ch starých objekt�.“3 

 

Obrázek 4: Lofts / A7 Holešovický pivovar. Zdroj: ING Real Estate 

                                                      

2 http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=639 vložil: Petr Šmídek, 31.01.06 
3 http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15135/lofts-a7-holesovicky-pivovar-rezidencni-luxus-v-podani-
ing/  SF / Petr Bým, Datum 29.09.2009 
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5.3 „Zachráníme pivovar?“ Koko�ínský pivovar Lobe� 
Jak je vid�t na tomto p�íkladu tak je možné za�ít s obnovou pivovaru i jako skupina 
nadšenc� s velmi omezenými možnostmi. Ob�anské sdružení PIVOVAR LOBE� se 
snaží o záchranu od roku 2009 a v sou�asné dob� se díky evropským strukturálním 
fond�m poda�í stavbu zakonzervovat,aby dále nechátrala. Jak �íká �lánek na 
webových stránkách pivovaru: „Odborn� vzato, není problematika záchrany tohoto 
typu památky o tom, jak ji co nejautenti�t�ji navrátit její zašlou podobu, ale spo�ívá v 
nalezení životaschopného modelu koexistujících funk�ních využití jednotlivých 
objekt� areálu tak, aby byly k povaze a konstrukci stavby logické a výhledov� 
udržitelné".4 

Celou tuto stavbu se snaží za�lenit do turistického areálu Koko�ínsko a s tím je 
spojena i budoucí nápl
 pivovaru. Kde se bude nacházet regionální kulturn� turistické 
centrum, s pivovarským muzeem, prostory pro po�ádaní p�ednášek, výstav a 
firemních akcí. Na to budou v budoucnu napojeny možnosti vybudovat restauraci 
s vlastním minipivovarem a ubytovávací kapacity. 

 

Obrázek 5: pivovar Lobe�. Zdroj: pivovarlobec.cz 

6 ZÁV�R 
Jak �íká ob�anské sdružení Pivovar Lobe�: „A� reálnost takového cíle je p�edevším 
otázkou ekonomickou, opakovan� se p�esv�d�ujeme, že tím opravdu nezbytným tu 
bude entusiasmus, nápad, výdrž, odvaha a nemalá dávka št�stí“.5 

                                                      

4 http://pivovarlobec.cz/texty/cele/23_BUD.html Ob�anské združení PIVOVAR LOBE� 
5 http://pivovarlobec.cz/texty/cele/23_BUD.html Ob�anské združení PIVOVAR LOBE� 
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Je pot�eba za tyto stavby bojovat a nejenom o pivovary, ale o celé pr�myslové 
d�dictví co nám bylo zanecháno. A to nejenom na poli realiza�ním, ale i na poli 
akademickém. Dávat prostor student�m k �ešení takovýchto objekt�. Po�ádat 
architektonické sout�že (kup�íkladu díky studentské sout�ži na pivovar v Bušt�hrad�, 
byla demolice zastavena a místní samospráva za�ala jednat o znovu využití stavby). 
Musíme najít zp�sob jak na tyto stavby upozor
ovat! Propagovat je ve�ejnosti. �íkat , 
že jsou s námi a že je chceme! A	 není minulost jenom to za námi, ale sou�ásti toho 
co je p�ed námi. 
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