
 

PRVNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ FESTIVAL PIVA ZNÁ SVÉ VÍTĚZE 
30. 9. 2022 

Kraličák 

 
Ve středu 28. 9. 2022 se v horském areálu Kraličák na Jesenicku uskutečnil první ročník Svatováclavského festivalu 

piva, hudby a tance. V rámci festivalu proběhla přehlídka úspěšných, větších či menších tuzemských pivovarů ( 

Clock, Lucky Bastard, Havlíčkova továrna, Únětický pivovar, pivovary Holba, Litovel, Weltzl Zábřeh, Kolštejn, , 

Moravia, Cestář ) a také první ročník Soutěže mladých sládků a domovarníků pod patronací emeritního 

prezidenta českomoravského Svazu minipivovarů Ing. Jana Šuráně a s partnerstvím Cechu domovarníků. 

 
Do boje o Josefův pohár (na počest Josefa Svozila, muže, který na přelomu 19. a 20. století přispěl k rozvoji 

Olomoucka) byli pozváni všichni členové Cechu domácích pivovarníků, ale i sládci. Ve středeční dopoledne zasedla 

šestičlenná komise pod vedením certifikovaného degustátora Ing. Pavla Komára, aby v rámci 4 hodin 

ohodnotila na 50 pečlivě seřazených vzorků piv – od nejlehčích desítek po mnohastupňové stouty. Degustace 

probíhala po jednotlivých "flightech", ve kterých bylo vždy pět vzorků. Nejlépe hodnocená piva pak šla do tzv. 

rozstřelu, ve kterém byla bodována znovu a tímto seřazena do konečného pořadí. Soutěž proběhla zcela 

anonymně, hodnoceni degustátorů bylo vyrovnané. Nejlépe hodnoceným domovarníkem se stal Patrik Tužinský, 

jehož I m p e r i a l  S tout se stal zároveň nejlépe hodnoceným pivem ročníku. Nejlepším sládkem se stal 

sládek pivovaru Lucky Bastard a Moravia pan …, jehož tři piva obsadila dokonce všechna tři bodovaná místa. "……" 

hodnotí akci degustátor Komár. 

 
Během festivalu probíhaly další soutěže pro děti i dospělé, v rámci kterých na vítěze čekaly ceny ve 

formě celosezónních skipasů nebo knihy Josefův pivovar. V soutěži tance to byla malá Laura ., v soutěži kreslení 

Izabela . V bodování řemeslných piv veřejností zvítězila New England Ipa pivovaru Clock Potštejn - celosezónní 

skipas získal sládek pivovaru i jeden vylosovaný účastník hlasování. K poslechu hrála během večera kapela Ukulele 

Troublemakers, odpolední zábavu zajistilo rádio Haná. 

 
„Na místě, kde se letos pořádá festival, jsme při opravách našli prázdnou nepoškozenou pivní láhev z přelomu 19. 

a 20. století z 1. českého akciového pivovaru Litovel. To nás vedlo k rozhodnutí postavit na tomto místě pivovar 

s kapacitou výroby vhodnou pro horský areál, základní kámen jsme již položili. Nalezená láhev i pohár Josefa 

Svozila, předloha poháru pro vítěze Soutěže mladých sládků a domovarníků, byli na místě a lidé si je mohli během 

festivalu prohlédnout.“ doplnil Dušan Juříček, jednatel areálu Kraličák. Na stejném místě a ve stejném čase 

proběhne v roce 2023 další ročník festivalu. 

Kontejnerovou ulicí pak v zimě, pokud to situace dovolí, bude procházet na tisíce návštěvníků lyžovat, bobovat a 

sáňkovat. 

 
Více informací o areálu naleznete na www.mujkralicak.cz. 
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