
STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
PRVNÍ PIVOVAR V PLZNI

Přečti si následující text a spoj, co k sobě patří.
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Pivo je jedním z nejstarších nápojů vyráběných lidmi. Předpokládá se, že bylo dokonce 

vyráběno dříve než víno, o němž máme zmínky již ve Starém zákoně. 

První pivo vzniklo zřejmě náhodou, když se do nádob, v nichž lidé skladovali obilí, dostala 

voda. Obsah nádob zkvasil, zvědaví lidé tekutinu ochutnali a shledali, že je nejen chutná, 

ale i opojná. A začali experimentovat. Přidávali do základní směsi nejrůznější suroviny

tak dlouho, až ji vyladili přesně podle své chuti. 

Netrvalo dlouho a vznikly první pivovary. O jejich existenci víme již z doby před třinácti tisíci 

lety. Pivo se postupem času rozšířilo na všechny kontinenty, ale nechutnalo vždy a všude 

stejně. Dokážeš podle nápověd určit, kde se vařilo jaké pivo a komu nechutnalo? Zkus spojit, 

co k sobě patří.  

Zde bylo pravděpodobně uvařeno první pivo. Nazývalo se „kaš“. 

Protože se ještě nevyrábělo z chmele, byla do něj hořkost 

dodávána pomocí hořčice nebo sezamových semínek.

Na tomto území se vařilo pivo silné a vydatné. Zdejší obyvatelé 

si ho velice oblíbili a zachutnalo dokonce i Vikingům, kteří sídlili nedaleko.

Obyvatelé této starověké říše dávali přednost spíše vínu než pivu. 

Například císař Marcus Aurelius pokládal pivo za barbarský nápoj, 

po kterém bolí hlava.

Na tomto území se začalo vařit pivo díky keltskému kmeni Bójů, který 

zde sídlil. Chutí bylo podobné pivu germánskému a vaří se zde úspěšně 

dodnes.

V této zemi se pivo vyrábělo z ječmene a pšenice. Zdejší obyvatelé 

ho popíjeli ve stínu pyramid, a to tak hojně, že byla tato země dlouho 

považována za místo, kde se pivo narodilo.
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Egypt

Germánie

Izrael

Řím



O historii výroby piva už něco víš. Udělej si jednoduchý kvíz. 

Správné odpovědi zakroužkuj.

Pokus se ve spolupráci se spolužáky odpovědět na následující otázky:
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Pivo bylo zřejmě vynalezeno...

a) dříve než víno

b) později než víno

c) přibližně ve stejné době jako víno

První pivo pravděpodobně vzniklo...

a) cíleně na základě dlouholetého výzkumu

b) jako vedlejší produkt Velkého třesku

c) náhodou

První pivovar existoval již kolem roku...

a) 11000 před Kristem

b) 1100 před Kristem

c) 1100 po Kristu

Ve které zemi bylo pravděpodobně uvařeno první pivo?

a) ve starověkém Egyptě

b) ve starověkém Římě

c) ve starověkém Izraeli

Kdo jako první začal vařit pivo na našem území?

a) Slované

b) Keltové

c) Vikingové

Už jsi někdy ochutnal(a) pivo? Jak podle tvého názoru chutná?

Proč asi lidé pijí pivo? Je zdravé?

Česká republika je tradičním výrobcem piva. Vyváží ho dokonce do celého světa. Znáš nějakou 

značku piva, která si získala oblibu doma i v zahraničí? 

Pivo se po staletí používá nejen k pití, ale také k vaření. Ve středověku se například připravovala 

krupicová kaše s pivem a medem. Znáš nějaký současný recept, ve kterém se používá pivo? 

Poděl se o něj se spolužáky.

Zajímá tě historie plzeňského piva? Navštiv webové stránky  

www.stopyhistorie.cz/prvni-pivovar-v-plzni a dozvíš se více nejen o pivovarnictví v Plzni.
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