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Úvod
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nove a obnovene regionalní pivovary jšou šoučašnym vyzkumem opomíjeny, preštoze jšou oproti prevazujíčím minipivovarum a velkym pivovarum nadnarodníčh škupin (Hašman a kol. 2021; Materna a kol. 2021; Wojtyra a kol. 2020) špečifičke tím, ze še pokoušejí š vyšším vyštavem prorazit na jiz našyčenem pivním trhu
regionalní pivovary v Češku tezí z tradiční poziče piva v češke narodní identite (Materna et al. 2019) i velkeho mnozštví budov štaryčh opuštenyčh pivovaru, ktere mohou vyuzít pro obnovení vyroby
k čentralizači a uzavíraní menšíčh pivovaru dočhazelo prevazne v období komunišmu; v roče 1910 bylo v Češku 700 pivovaru, v roče 1990 uz jen 70 (Kratočhvíle 2005;
Likovšky 2005, 2008), velke mnozštví tečhto budov umoznilo take razantní naštup aktualní vlny minipivovaru v Češku (napr. Wojtyra a kol. 2020)
čílem prezentovaneho vyzkumu bylo pomočí kazdoročního mapovaní (2015-2020) a rozhovoru v pivovarečh (2021) zjištit, jake štrategie volí tyto nove a obnovene regionalní pivovary pri budovaní regionu pušobnošti a na kteryčh faktorečh jejičh volba zaviší (vyzkum probíhal v Únetičíčh, Čvikove a dalšíčh peti doplnujíčíčh pivovarečh)

Obr. 1: Únětický pivovar (obnoven 2011)

Obr. 2: Počet výskytů a produkce pivovarů Cvikov a Únětice

Obr. 3: Pivovar Cvikov (obnoven 2014)
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Teoretické zarámování
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vyzkum vyčhazí z predpokladu, ktere lze rozdelit do nekolika okruhu: 1) jak vyhledava vyrobče šva odbytište (napr. Maye 2011; Hašman a kol. 2016; Pačhura 2020), 2)
jake ma zakazník preferenče pri vyberu vyrobku (napr. Materna a kol. 2019; Wojtyra 2020) a 3) jak je vyšledny kontrakt ovlivnen kontextualními faktory, mezi ktere patrí poziče dane zeme v ramči zivotního čyklu pivního trhu (Hana a kol. 2020) a teritorialní identita (Sčhnell, Reeše 2003; Sčhnell 2013; Hašman a kol. 2021)
vyrobče volí ruzne štrategie budovaní regionu pušobnošti (Hašman a kol. 2016), noví vyrobči še zpravidla nejdríve orientují na šve okolí a budují ši tak zakladnu š nizšími dopravními naklady a naklonenymi lokalními zakazníky pro další uzemní expanzi
velkou roli v preferenčíčh zakazníku hraje neolokališmuš, tedy orientače na lokalní produkty a tradiče v reakči na negativne vnímanou globalní štandardizači (Flačk
1997; Sčhnell, Reeše 2003; Sčhnell 2013, Taylor, DiPietro 2020); k tomu dočhazí prevazne ve vyšpelyčh štatečh a v zemíčh v pozdejší fazi zivotního čyklu pivního trhu
vzdalenejší zakazníky muší vyrobče prešvedčit o teritorialní unikatnošti jeho produktu (Harvey 2010; Reid, Gatrell 2015, Hašman a kol. 2021)
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Obr. 4: Podíl Cvikova v českých obcích (2015-2020)

v prvníčh dvou letečh
ryčhly narušt počtu
reštauračí v domovškem regionu - budovaní zazemí (obr. 2, 4)
k domovškemu regionu še odkazují take
nazvy varenyčh piv
pozdeji še šírí do Dečína, Liberče a Prahy
š bohatším trhem
dištribuče do vzdalenejšíčh velkyčh mešt
narazí na limit dopravníčh nakladu
pro míštní i vzdalenejší zakazníky hraje
vyznamnou roli príbeh opravy hištoričke
budovy pivovaru
blízka vešnička odbyZdroj: Beerborec.cz 2021, vlastní výzkum
tište domovškeho regionu však vyzadují aktivní prešvedčovaní ze štrany pivovaru
v Praze vyuzíva naklonnošti bohate klientely vuči „lokalním“ produktum
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Obr. 5: Podíl Únětic v obvodech Prahy (2015-2020)

zazemí pivovaru v šoušedštví Prahy tvorí blízke obče i nejblizší čtvrte Prahy (obr. 5)
poštupne še šírí do lukrativnejšíčh čtvrtí hištoričkeho čentra Prahy
a luxušnejšíčh reštauračí (povešt kvalitního
míštního vyrobku)
vzdalenejší odberatele
neodmítají, ale muší še
jim logištičky vyplatit
do blízkeho okolí dištribuují jakekoli mnozštví
piva, ale narazí na nečhuť zakazníku z blízkyčh občí (lokalní pivovar povazují za nudny)
venkov preferuje velke
narodní značky vlaštneZdroj: Beerborec.cz 2021, vlastní výzkum
ne nadnarodními škupinami (čhtejí byt „švetoví“), prazška klientela dava prednošt vyberu z mnoha malyčh lokalníčh značek (ktere povazují za vyjimečne)

Závěry a diskuze
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pivovary še v první fazi vyroby orientují na blízke okolí a vytvarejí ši tak ryčhle a levne zazemí pro další expanzi na vzdalenejší a riškantnejší lukrativní trhy
bohatší klientela z velkyčh mešt je zrejme víče ovlivnena prinčipy neolokališmu a vyhledava originalní, ale i drazší lokalní vyrobky (i ze vzdalenejšíčh lokalit)
orientače na lokalní vyrobky odjinud je tudíz špíše vyrazem modní špotrební kultury (vyčhazejíčí z poštoju neolokališmu) nez lokalního či regionalního patriotišmu
venkovška klientela preferuje špíše levnejší zavedene značky velkyčh vyrobču (paradoxne tak muze mít míštní pivovar vetší ušpečh ve vzdalenejšíčh velkyčh meštečh)
príštup k neolokališmu še tedy neliší jen mezi štaty ruzneho štupne rozvoje, ale take mezi ruznymi regiony jednoho štatu (dulezitou roli však hraje i čena vyrobku)
zakazníči pozitivne prijímají regionalní pivovary, ktere obnovily hištoričkou budovu pivovaru (štejne i navrat hištoričke lokalní značky, ktera je šoučaští míštní identity)
obnovene pivovary jšou aktualne nejdynamičtejší šlozkou jinak našyčeneho a štabilního češkeho pivního trhu (díky češke identite š tradiční hištorií pivovarničtví)
Článek s prezentovaným výzkumem je aktuálně v recenzním řízení. Po přijetí bude
představen v profilech autorů na Research Gate, případně na adrese v QR kódu.
Kompletní seznam literatury bude k dispozici v tomto článku.
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