
UDRŽITELNOST
ČESKÉHO PIVA 2021+



VÝCHODISKA KAMPANĚ 



Pivovarnictví je součástí české tradice a svým působením pozitivně ovlivňuje 
návazné sektory od zemědělství, přes výrobu produktů a technologií pro pivovary 
až po pohostinství.

Pivovary jsou motorem nejen inovací a technického pokroku, ale i šetrného 
přístupu ke krajině, se kterou je výroba piva neoddělitelně spjata. Péče o krajinu a o 
přírodní zdroje je naší prvořadou prioritou.

Česká hospoda je po staletí místem, kde se doslova tvořily dějiny, je kulturním a 
společenským centrem života ve městech a na vesnicích. 

Jsme lídrem v oblasti oběhového hospodářství a máme ambici spoluvytvářet 
udržitelnou politiku i praxi v České republice. 

ČEMU VĚŘÍME?



Pivovarnictví pečuje o naše jedinečné tradice, je lídrem v inovacích a spojuje lidi 
napříč regiony a sektory ve snaze o udržitelný rozvoj české ekonomiky. 

Od minipivovarů až po velké pivovarnické skupiny každý den pozitivně ovlivňujeme 
využití vody, energií, dopravy  a obalů. 

Podporujeme lokální zemědělskou produkci, čímž současně snižujeme emise z 
dopravy. 

Snižujeme emise CO2, využití vody a energií, druhotně využíváme prakticky veškerý 
odpad z výroby piva. 

Naše vize udržitelného rozvoje pivovarnictví přinese další pozitivní změny, na 
kterých spolupracujeme s našimi dodavateli, odběrateli i dalšími partnery.

CO DĚLÁME?



JAK TO DĚLÁME?

TRADICE 
UDRŽITELNOSTI

INOVACE

PROPOJENÍ 
SPOLEČNOSTI

PÉČE O KRAJINU

ROZMANITOST

Unikátní výroba českého piva je postavena na přírodních surovinách, 
cirkularitě, šetrnosti ke krajině a podpoře lokálních surovin.

Stále snižujeme spotřebu vody a energií, druhotné suroviny vracíme do oběhu 
a svým přístupem ovlivňujeme celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Pivo spojuje lidi napříč regiony a celou společností. Prostřednictvím pozitivních 
emocí spojených s pivem dokážeme ovlivnit celou společnost.

Podporujeme šetrné hospodaření s půdou, zachování biodiverzity, 
ochranu před půdními erozemi i záchranu vodních zdrojů.

V přepočtu na obyvatele máme nejvíc pivovarů v Evropě a na naši rozmanitost 
můžeme být právem hrdí. Pivo podporuje rozmanitost i mezi lidmi – už dávno 
není jen doménou mužů, boří společenské a další bariéry.



CO ZLEPŠUJEME?

NAKLÁDÁNÍ S 
VODOU

NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY

EKOLOGICKÉ 
OBALY

DRUHOTNÉ 
SUROVINY

CIRKULARITA DOPRAVA
UDRŽITELNÉ 
PĚSTOVÁNÍ 
SUROVIN

ÚSPORNÉ 
VYUŽITÍ VODY



NA CO NAVAZUJEME?

Evropská unie

Česká republika 

• European Green Deal
• Farm to Fork Strategy
• Akční plán EU pro nulové znečistění
• European Commission Work Programme 2021

• Strategický rámec Česká republika 2030
• Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050



PŘÍBĚH KAMPANĚ 



Jsme strážci unikátního výrobního procesu piva, který je po staletí postaven na přírodních 
surovinách.

Vratná láhev, sud, hospoda: to vše jsou tradiční a zároveň šetrné způsoby konzumace piva, 
při kterých nevzniká praktický žádný odpad.

Pečujeme o pěstování vysoce kvalitních a jedinečných domácích surovin a podporujeme 
místní zemědělskou produkci, čímž omezujeme i emise z dopravy.

TRADICE UDRŽITELNOSTI



Řemeslný um českých pivovarníků byl vždy nositelem inovací a technického pokroku. A 
nepolevujeme ani v těžkých chvílích. 

Inovujeme naše výrobní procesy a technologie s cílem dále snižovat spotřebu vody a 
energií. Všechny druhotné suroviny z výroby dále využíváme, ať už jde o mláto, odpadní 
vody, teplo nebo CO2.

Pivovarnictví bylo odjakživa prakticky bezodpadové. Máme nejvyšší podíl vratných obalů 
a podporujeme sběr plechovek a další využití hliníku.

Nejsme v tom sami. Náš inovativní přístup ovlivňuje celý dodavatelsko-odběratelský 
řetězec a pozitivně ovlivňuje i návazné sektory. 

INOVACE



Pivo je součástí naší tradice a kultury. Spojuje lidi napříč všemi regiony a celou 
společností.

Česká hospoda vždy byla středobodem společenského života, místem kde se bez 
nadsázky psaly dějiny, ty individuální i celospolečenské.

Češi věří českému pivu, považují je zas jeden ze symbolů České republiky a mají ho 
spojené s pozitivními emocemi.

Prostřednictvím našeho příběhu o udržitelnosti a šetrném přístupu dokážeme 
pozitivně měnit nejen výrobu piva, ale i celospolečenský pohled na tuto oblast a 
ukazovat tak lidem cestu.

PROPOJENÍ SPOLEČNOSTI



České pivo je s naší krajinou neoddělitelně spjato, bez kvalitní lokální zemědělské produkce 
není českého piva. 

Podporujeme šetrné hospodaření s půdou, zachování biodiverzity, ochranu před půdními 
erozemi i záchranu vodních zdrojů.

České pivo stojí na myšlence, že naši krajinu chceme a musíme předat potomkům v lepším 
stavu, než v jakém jsme ji my převzali. 

Jdeme cestou udržitelného a zdravého zemědělství, minimalizace dopravy a péče o čisté 
vodní zdroje. Vše, co nám krajina dá, vracíme zpět do oběhu.

PÉČE O KRAJINU



Stovky malých pivovarů nabízejících nepřebernou škálu chutí a značek najdeme dnes po 
celé zemi. V přepočtu na obyvatele máme nejvíc pivovarů v Evropě a na naši rozmanitost 
můžeme být právem hrdí.

Pivovary jsou centrem pospolitosti a nezřídka vracejí přirozený život do míst, odkud ho 
pohnuté dvacáté století vyhnalo. Pivovary opravují a zvelebují místní památky a podílejí se i 
na péči o krajinu.

Pivo nezná rozdíly mezi lidmi. Jak na straně špičkových pivovarnických profesionálů, tak na 
straně milovníků piva najdeme ženy i muže. Pivo vytváří svobodný prostor, kde se všichni, 
bez ohledu na náš původ nebo přesvědčení, potkáváme jako rovný s rovným.

ROZMANITOST



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Cirkularita

• Pivní sud = nulový odpad
• Omezení PET lahví, využití 

rPET
• Recyklace plechovek
• Druhotné využití surovin
• Snížení spotřeby plastů při 

výrobě
• Snižování hmotnosti obalů
• Zavedení ultra filtrů při 

pasteraci piva

Voda

• Snižování spotřeby a 
recyklace vody při výrobě

• Zlepšování kvality 
odpadních vod

• Zadržování vodu v krajině
• Využití kapkových závlah
• Využití dešťové vody

Energie

• Investice do obnovitelných 
zdrojů energie 

• Rekuperace tepla a páry 
• Zateplení prostor a 

snižování tepelné 
náročnosti výroby 

• Zvýšení energetické 
účinnosti výroby piva 

• Využití energie z 
likvidovaného piva v 
bioplynových stanicích 



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Zemědělství

• Podpora lokálních 
dodavatelů

• Vývoj nových odrůd chmele 
a ječmene 

• Produkce lokálních surovin 
• Využití mláta jako krmivo 
• Podpora krajinotvorných 

projektů 

Doprava

• Minimální emise z dopravy 
(lokálnost)

• Využití železnice pro 
logistiku 

• Alternativní pohon 
manipulační techniky 
(plynové, elektrické)

Společenská odpovědnost

• Pozitivní vliv na okolí 
pivovaru 

• Spolupráce s NGO na 
filantropických projektech 

• Podpora oborového 
vzdělání 

• Edukace a podpora 
hospodských v zavádění 
udržitelných technologií 



KOMUNIKAČNÍ / PA
KAMPAŇ



VÝCHODISKA • Téma udržitelnosti zaujímá klíčové místo v tvorbě 
legislativy na evropské i národní úrovni.

• Ambiciózní zelené cíle kladou na pivovarnictví nové 
požadavky, na které je potřeba se připravit 
v dostatečném předstihu.

• Pivovary už dnes naplňují řadu požadavků, realizují 
inovativní projekty, které mohou být inspirací pro 
další sektory a ukázat dobrou praxi regulátorům.

• Ochota a připravenost jít nové legislativě vstříc zajistí 
sektoru výhodnou pozici pro ovlivňování regulací již 
v samém počátku.



CÍLE KAMPANĚ

• Posílit reputaci pivovarnictví jako udržitelného 
sektoru

• Budovat pozici sektoru jako lídra v oblasti inovací a 
udržitelnosti

• Získat výhodnou pozici pro ovlivňování budoucích 
ekologických regulací

• Podpořit další strategické cíle ČSPS (stabilní daňové 
prostředí, česká pivní kultura, dostatek českých 
surovin)



CÍLOVÉ SKUPINY

SEKUNDÁRNÍ

• Experti z oborů životního prostředí, 
zemědělství a ekonomie

• Média
• Oboroví profesionálové
• NGOs z oblasti životního prostředí

PRIMÁRNÍ

• Poslanci ČR i EU
• Senátoři
• Komunální politici 
• Úředníci



MAPA KLÍČOVÝCH STAKEHOLDERŮ – ZACÍLENÍ 
KAMPANĚ



Stakeholdeři byli na základě své pozice, mediální analýzy a expertního posouzení 
ohodnoceni ve dvou kritériích:

• Vliv - představuje jejich roli při formování legislativy.

• Zájem - kombinuje odbornost, vystupování v médiích, potenciální vliv na veřejné 
mínění, aktivní účast na odborných konferencích a celkový zájem o tuto oblast.

• Z hlediska kampaně a jejího správného zacílení jsou nejdůležitější cílovou skupinou 
aktéři kombinující vysoké skóre v obou kategoriích. Tématem se zabývají a mají 
současně vliv na legislativní proces.

• Kampaň je vhodné zacílit i na aktéry s vysokým vlivem, ale nízkým zájmem, s cílem 
jejich zájem o problematiku udržitelnosti zvýšit.

• Aktéři s vysokým zájmem, ale nízkým vlivem na legislativu, mohou být do 
kampaně zapojeni jako podporovatelé v případě, že pocházejí z nevládní sféry. 

MAPA KLÍČOVÝCH STAKEHOLDERŮ – LEGENDA



PŘÍBĚH / HLAVNÍ SDĚLENÍ

Pivovarnictví pečuje o naše jedinečné tradice, je lídrem v inovacích a spojuje lidi 
napříč regiony a sektory ve snaze o udržitelný rozvoj české ekonomiky. 

Od minipivovarů až po velké pivovarnické skupiny každý den pozitivně ovlivňujeme 
využití vody, energií, dopravy  a obalů. 

Podporujeme lokální zemědělskou produkci, čímž současně snižujeme emise z 
dopravy. 

Snižujeme emise CO2, využití vody a energií, druhotně využíváme prakticky veškerý 
odpad z výroby piva. 

Naše vize udržitelného rozvoje pivovarnictví přinese další pozitivní změny, na 
kterých spolupracujeme s našimi dodavateli, odběrateli i dalšími partnery.



NÁZEV KAMPANĚ

VARIANTA 1 VARIANTA 2

PIVO PRO BUDOUCNOST

#pivoprobudoucnost

#PivoProBudoucnost

ČESKÉ PIVO 2030

#ceskepivo2030

#CeskePivo2030

#Brewing4EU



KOMUNIKAČNÍ KANÁLY A NÁSTROJE 

Microsite

• Informace o aktivitách sektoru

• Příběhy udržitelné praxe 
pivovarů 

• Kalendář událostí

Sociální sítě 
(včetně členských pivovarů)

• Videa 

• Fotografie / infografiky

• Příběhy / příklady dobré praxe 

Komunikace s médii 

• Seznámení novinářů s pozicí 
svazu a sektoru 

• Názorové články a komentáře v 
klíčových médiích 

Primárně digitální kampaň s jednou až dvěma akcemi (kombinace online / offline)

Vlastní akce 

• Online launch akce v průběhu 
EU Green Week | květen

• 1-2-1- setkání s lokálními / 
regionálními politiky | léto

• Odborná konference za účasti 
regulátorů | září

• Svatováclavská slavnost 2021

Externí události

• Účast na vybraných 
konferencích

• Aktivity v průběhu významných 
dnů z oblasti udržitelnosti a 
ekologie

Další komunikace

• Přímá komunikace s pivovary

• Toolkit pro pivovary

• Informační letáček / brožura pro 
regulátory



MIKROSTRÁNKA 
KAMPANĚ
TERMÍN: květen 2021

Cíle: hlavní informační platforma kampaně

Formát: jednoduchá kampaňová mikrostránka po vzoru 
brewing4.eu

Obsah:

• Čemu věříme a co děláme v oblasti udržitelnosti

• Jak to děláme – pilíře udržitelnosti sektoru

• Oblasti udržitelných aktivit

• Příběhy dobré praxe pivovarů (příběhy udržitelnosti)

• Video reportáže, fotografie a příběhy 

• Novinky a chystané akce sektoru 



ZAHAJOVACÍ (ONLINE) 
KONFERENCETERMÍN: 31.5. - 04.06. (EU Green Week)

Cíle: představení strategie udržitelnosti sektoru

Formát: online akce v délce 2-3 hodiny

Obsah:

• Představení udržitelné agendy BoE | BoE

• Shrnutí „zelené“ agendy ČR (v kontextu EU) | MŽP ČR

• Představení české pivovarské agendy udržitelnosti | ČSPS

Účastníci:

• Členové ČSPS, dodavatelské i odběratelské firmy

• Zastoupení Evropské komise, Europoslanci

• Zástupci MŽP, relevantní zástupci Parlamentu ČR

• NGOs, včetně podnikatelských platforem podporujících 
udržitelnost



KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH
TERMÍN: květen – listopad

Cíle: průběžná komunikace udržitelné kampaně na všechny cílové skupiny

Formát: komunikace na soc. sítích Facebook, Twitter a LinkedIn

Obsah: 

• Placená kampaň na sociálních sítích Facebook, LinkedIn a Twitter

• Vytvoření obsahové kampaně zahrnující základní myšlenky udržitelné agendy sektoru a ukázky dobré 
praxe pivovarů (případové studie)

• Založení účtů na jednotlivých sociálních sítích (alternativně využití stávajících kanálů)

• Komunikační kalendář a plán placené kampaně na jednotlivých sítích

• Příprava obsahu – příspěvky, fotografie, videa

• Testování kreativy / příspěvků

• Nastavení KPIs, průběžné hodnocení výsledků kampaně a reporting 



SETKÁNÍ S LOKÁLNÍMI POLITIKY

TERMÍN: červen – srpen

Cíle: představení strategie udržitelnosti sektoru

Formát: online akce v délce 2-3 hodiny

Obsah:

• Setkání zástupců pivovarů (a ČSPS) s regionálními politiky, 
kteří mají současně přesah do celostátní politiky

• Představení kampaně, jejího obsahu - příklady dobré 
praxe z jejich regionu

• Diskuse o vzájemné podpoře při "zelené" obnově kraje po 
COVIDu

• Publicita na sociálních sítích a v regionálních médiích

TOOLKIT PRO PIVOVARY:

• Jednoduchý komunikační 
manuál pro pivovary 

• Podklady pro sdílení 
kampaně s místními politiky, 
dodavateli a odběrateli

• Talking points pro one-to-
one setkání 

• Doporučený formát schůzek 
s místními politiky

• Dopis s detailními materiály 
pro follow-up schůzek



BEER SUMMIT NA TÉMA 
UDRŽITELNOSTTERMÍN: začátek září

Cíle: představení přínosů sektoru a dlouhodobých cílů v oblasti  
udržitelnosti, příklady inovativní praxe pivovarů

Formát: půldenní akce, možný kick-off každoročního 
(monotematického) Beer Summitu, letos na téma Udržitelnost

Obsah:

• Shrnutí české pivovarské agendy udržitelnosti | ČSPS

• Shrnutí „zelené“ agendy ČR | MŽP ČR

• Představení výsledků studie – přínosy a ambice sektoru v 
oblasti udržitelnosti | CETA

• Ukázky inovativní praxe pivovarů (2-3 příklady) | pivovary

• Vystoupení vybrané NGO – představení společného 
projektu s pivovary (pokud existuje)

STUDIE O STAVU A CÍLECH 
UDRŽITELNOSTI SEKTORU:

• Studie např. od CETA 
mapující přínosy sektoru v 
oblasti udržitelnosti

• Data shrnující úspory (voda, 
odpad, energie, emise CO2 
atd.) způsobené udržitelným 
přístupem pivovarů

• Podklad pro stanovení 
kvantifikovaného závazku 
sektoru v oblasti 
udržitelnosti (např. do 2030, 
v souladu s plánem EU)



květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Mikrostránka Spuštění 
webu

Doplňování nových 
případovek Podpora beer summitu

Výstupy Beer Summitu, aktuality, akce, 
kterých se účastníme

Akce
ONLINE 
LAUNCH 
AKCE

Setkání s lokálními politiky v regionech 
(pivovary + svaz)

GREEN 
BEER 
SUMMIT 

Účast na 1-2 odborných
konferencích (státní
správa / udržitelnost)

Sociální sítě
Nastavení 
SoMe 
kanálů

Vytváření obsahu pro sociální sítě a 
cílení na stakeholdery, promování 
obsahu dle komunikačního plánu

Promo 
Beer 
summit

Komunikace výstupů Beer Summitu, 
dosavadní přínosy sektoru a budoucí 
ambice, inovativní praxe.

Mediální 
komunikace Profilový 

rozhovor

Placená mediální kampanň prezentující 
ukázky inovativní praxe sektoru / 
organická komunikace v odborných a 
regionálních médií

Tisková 
konference

Komunikace výstupů summitu –
přínosy a ambice sektoru, pokračování 
kampaně s ukázkami inovativní praxe 
sektoru

Ostatní
Příprava 
toolkitů 
pro členy

Aktivní podpora členů při regionálních 
setkáních, produkce video a dalšího 
obsahu pro komunikaci

Podpora členů při komunikaci výstupů Beer 
Summitu, vlastních příkladů inovativní praxe a 
dalších informací v jejich kanálech

ČASOVÝ PLÁN KAMPANĚ



PROSTŘEDKY KAMPANĚ

• Adaptace grafických materiálů Brewers of Europe

• Mikrostránka (web) kampaně

• Toolkit pro členské pivovary: infografika, argumenty, 
talking points

• Materiál pro politiky a média

• Infografické materiály pro komunikaci v médiích a na 
internetu

• Tiskové zprávy, názorové články, studie



VÝZNAMNÉ DNY 2021

• 22.4. – Den země

• 22.5. – Mezinárodní den biologické rozmanitosti

• 31.5. – 4.6. – EU Green Week

• 5.6. – Světový den životního prostředí

• Červenec – bezplastový měsíc

• 18.9. – Světový úklidový den

• 21.9. – Světový bezemisní den


