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Úvod 
• nove  a obnovene  regiona lní  pivovary jšou šouč ašny m vy zkumem opomí jeny, pr eštoz e jšou oproti pr evaz ují čí m minipivovaru m a velky m pivovaru m nadna rodní čh šku-
pin (Hašman a kol. 2021; Materna a kol. 2021; Wojtyra a kol. 2020) špečifičke  tí m, z e še pokouš ejí  š vyš š í m vy štavem prorazit na jiz  našyčene m pivní m trhu 

• regiona lní  pivovary v Č ešku te z í  z tradič ní  poziče piva v č eške  na rodní  identite  (Materna et al. 2019) i velke ho mnoz štví  budov štary čh opuš te ny čh pivovaru , ktere  mo-
hou vyuz í t pro obnovení  vy roby 

• k čentralizači a uzaví ra ní  menš í čh pivovaru  dočha zelo pr eva z ne  v období  komunišmu; v roče 1910 bylo v Č ešku 700 pivovaru , v roče 1990 uz  jen 70 (Kratočhví le 2005; 
Likovšky  2005, 2008), velke  mnoz štví  te čhto budov umoz nilo take  razantní  na štup aktua lní  vlny minipivovaru  v Č ešku (napr . Wojtyra a kol. 2020) 

• čí lem prezentovane ho vy zkumu bylo pomočí  kaz doroč ní ho mapova ní  (2015-2020) a rozhovoru  v pivovarečh (2021) zjištit, jake  štrategie volí  tyto nove  a obnovene  regi-
ona lní  pivovary pr i budova ní  regionu  pu šobnošti a na ktery čh faktorečh jejičh volba za viší  (vy zkum probí hal v Ú ne tičí čh, Čvikove  a dalš í čh pe ti dopln ují čí čh pivovarečh) 

Cvikov 
• v první čh dvou letečh 
ryčhly  na ru št poč tu 
reštauračí  v domov-
ške m regionu - budo-
va ní  za zemí  (obr. 2, 4) 

• k domovške mu regio-
nu še odkazují  take  
na zvy var eny čh piv 

• pozde ji še š í r í  do De -
č í na, Liberče a Prahy 
š bohatš í m trhem 

• dištribuče do vzda le-
ne jš í čh velky čh me št 
nara z í  na limit do-
pravní čh na kladu  

• pro mí štní  i vzda le-
ne jš í  za kazní ky hraje 
vy znamnou roli pr í -
be h opravy hištoričke  
budovy pivovaru 

• blí zka  vešnička  odby-
tiš te  domovške ho re-
gionu vš ak vyz adují  aktivní  pr ešve dč ova ní  ze štrany pivovaru 

• v Praze vyuz í va  na klonnošti bohate  klientely vu č i „loka lní m“ produktu m 

Únětice 
• za zemí  pivovaru v šou-
šedštví  Prahy tvor í  blí z-
ke  obče i nejbliz š í  č tvr-
te  Prahy (obr. 5) 

• poštupne  še š í r í  do lu-
krativne jš í čh č tvrtí  hiš-
toričke ho čentra Prahy 
a luxušne jš í čh reštaura-
čí  (pove št kvalitní ho 
mí štní ho vy robku) 

• vzda lene jš í  odbe ratele 
neodmí tají , ale muší  še 
jim logištičky vyplatit 

• do blí zke ho okolí  dištri-
buují  jake koli mnoz štví  
piva, ale nara z í  na ne-
čhuť za kazní ku  z blí z-
ky čh občí  (loka lní  pivo-
var povaz ují  za nudny ) 

• venkov preferuje velke  
na rodní  znač ky vlaštne -
ne  nadna rodní mi šku-
pinami (čhte jí  by t „šve toví “), praz ška  klientela da va  pr ednošt vy be ru z mnoha ma-
ly čh loka lní čh znač ek (ktere  povaz ují  za vy jimeč ne ) 

Závěry a diskuze 
• pivovary še v první  fa zi vy roby orientují  na blí zke  okolí  a vytva r ejí  ši tak ryčhle a levne  za zemí  pro dalš í  expanzi na vzda lene jš í  a riškantne jš í  lukrativní  trhy 
• bohatš í  klientela z velky čh me št je zr ejme  ví če ovlivne na prinčipy neolokališmu a vyhleda va  origina lní , ale i draz š í  loka lní  vy robky (i ze vzda lene jš í čh lokalit) 
• orientače na loka lní  vy robky odjinud je tudí z  špí š e vy razem mo dní  špotr ební  kultury (vyčha zejí čí  z poštoju  neolokališmu) nez  loka lní ho č i regiona lní ho patriotišmu 
• venkovška  klientela preferuje špí š e levne jš í  zavedene  znač ky velky čh vy robču  (paradoxne  tak mu z e mí t mí štní  pivovar ve tš í  u špe čh ve vzda lene jš í čh velky čh me štečh) 
• pr í štup k neolokališmu še tedy neliš í  jen mezi šta ty ru zne ho štupne  rozvoje, ale take  mezi ru zny mi regiony jednoho šta tu (du lez itou roli vš ak hraje i čena vy robku ) 
• za kazní či pozitivne  pr ijí mají  regiona lní  pivovary, ktere  obnovily hištoričkou budovu pivovaru (štejne  i na vrat hištoričke  loka lní  znač ky, ktera  je šouč a ští  mí štní  identity) 
• obnovene  pivovary jšou aktua lne  nejdynamič te jš í  šloz kou jinak našyčene ho a štabilní ho č eške ho pivní ho trhu (dí ky č eške  identite  š tradič ní  hištorií  pivovarničtví ) 
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Teoretické zarámování 
• vy zkum vyčha zí  z pr edpokladu , ktere  lze rozde lit do ne kolika okruhu : 1) jak vyhleda va  vy robče šva  odbytiš te  (napr . Maye 2011; Hašman a kol. 2016; Pačhura 2020), 2) 
jake  ma  za kazní k preferenče pr i vy be ru vy robku  (napr . Materna a kol. 2019; Wojtyra 2020) a 3) jak je vy šledny  kontrakt ovlivne n kontextua lní mi faktory, mezi ktere  pat-
r í  poziče dane  zeme  v ra mči z ivotní ho čyklu pivní ho trhu (Ha na a kol. 2020) a teritoria lní  identita (Sčhnell, Reeše 2003; Sčhnell 2013; Hašman a kol. 2021) 

• vy robče volí  ru zne  štrategie budova ní  regionu pu šobnošti (Hašman a kol. 2016), noví  vy robči še zpravidla nejdr í ve orientují  na šve  okolí  a budují  ši tak za kladnu š niz š í -
mi dopravní mi na klady a naklone ny mi loka lní mi za kazní ky pro dalš í  u zemní  expanzi 

• velkou roli v preferenčí čh za kazní ku  hraje neolokališmuš, tedy orientače na loka lní  produkty a tradiče v reakči na negativne  vní manou globa lní  štandardizači (Flačk 
1997; Sčhnell, Reeše 2003; Sčhnell 2013, Taylor, DiPietro 2020); k tomu dočha zí  pr eva z ne  ve vyšpe ly čh šta tečh a v zemí čh v pozde jš í  fa zi z ivotní ho čyklu pivní ho trhu  

• vzda lene jš í  za kazní ky muší  vy robče pr ešve dč it o teritoria lní  unika tnošti jeho produktu (Harvey 2010; Reid, Gatrell 2015, Hašman a kol. 2021) 

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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 Obr. 4: Podíl Cvikova v českých obcích (2015-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj: Beerborec.cz 2021, vlastní výzkum 

 Obr. 5: Podíl Únětic v obvodech Prahy (2015-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj: Beerborec.cz 2021, vlastní výzkum  


