
Věřte nám, že nebudeme moc přehánět, když napíšeme,
že v Česku vzniká nový pivovar téměř každý týden.
Však ne nadarmo se říká: „Češi – národ pivařů!“.

Jen pro představu: v  roce 2009, kdy vyšlo 
1. vydání mapy pivovarů, bylo na našem 
území v provozu zhruba 120 pivovarů (prů-
myslových i  minipivovarů). V  roce 2014, 
kdy vyšlo 4. vydání, jich bylo již okolo 270, 
a  jelikož v  roce 2019 je evidováno až 450 
pivovarů, bylo jasné, že nové vydání mapy 
na sebe nemůže nechat dlouho čekat. Shro-
máždění informací o všech pivovarech bylo 
velkou výzvou, ale podařilo se a  od květ-
na 2019 je na světě.

Součástí mapy je brožura se seznamem pi-
vovarů, kde je kromě data vzniku, adresy 
a  webových stránek uvedeno především, 
jaké služby pro návštěvníky pivovar nabízí. 
To vše přehledně v ikonkovém pojetí. Sou-
částí brožury je i  seznam pivovarnických 
skupin působících na území Česka, stejně 
jako seznam létajících pivovarů, tedy pivo-
varů, které nemají svoji vlastní provozovnu 
a  k  provozu využívají kapacity jiných, již 
fungujících, pivovarů.

Samotná mapa v  měřítku 1 : 500 000 zob-
razuje rozmístění pivovarů na území Česka 
a je doplněna několika podrobnějšími výře-
zy, neboť s ohledem na velkou koncentraci 
pivovarů do některých měst se stávala mapa 
zcela zaplněnou až nepřehlednou. Proto si 
Prahu a okolí, Brněnsko, Ostravsko a Plzeň-
sko můžete prohlédnout i  v  podrobnějším 
měřítku.

Slavnostní křest mapy se konal v  pátek 
10.  května  2019 na veletrhu Svět knihy na 
Výstavišti Praha a váženým hostem byl mís-
topředseda Sdružení přátel piva, Mgr. Zby-
něk Holan.
I z reakcí vás, návštěvníků, usuzujeme, že se 
akce vydařila a mapa se vám líbila.
Atmosféru samotného křtu zpříjemnili ne-
jen autoři svými zážitky z výroby mapy, ale 
především ochutnávka piva a soutěž o pivní 
mapovou novinku.

Tři z vás, kteří odpověděli správně nelehké 
soutěžní otázky a  měli to štěstí, že jsme je 
vylosovali, si domů odnesli výtisk této zbru-
su nové mapy.

Ale nesmutněte, že jste nevyhráli zrovna vy, 
map máme zatím dost. Pokud byste ji chtěli 
mít ve své sbírce, určitě ji najdete na našem 
e -shopu www.kartografi e.cz nebo v  někte-
rém z knihkupectví ve vašem okolí.

Mapa je jedním z dílků naší již 14dílné edič-
ní řady tematických map Česka, ve které 
kromě ní najdete např.  i  mapu rozhleden, 
hradů a zámků, přírodních památek apod. 
A tak doufáme, že vás kromě pivovarů oslo-
ví třeba i nějaké další téma.
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