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Zajímavosti Zajímavosti

Podesáté

Podesáté
Degustační festival výhradně 

českých minipivovarů s názvem 

„Pivo na Náplavce“ se v roce 2022 

s konal již podesáté (17.6 – 18.6) 

a tak slavil malé jubileum. 

Zda byli jeho návštěvníci a hlavně minipi-
vovary „hladoví“ po zdejší účasti lze jen 
těžko odhadnout. Faktem je, že se tento-
krát konal v době nebývale vysoké infl a-
ce (16%), logicky také při vyšší ceně piva. 
Cena džbánku o objemu 0.3 l v kategorii 
pivo výčepní nebo 10% popřípadě 11% se 
pohybovala v rozpětí 40:00 – 50:00 korun. 
U piv vyšších stupňů, popřípadě speciálů 
byla ještě vyšší. Za 10 let existence se v prů-
běhu konání festivalu vystřídalo různé po-
časí. V jednom ročníku bylo dokonce nut-
né ráno kvůli valící se povodni rychle, ještě 
před zahájením festivalu náplavku opustit 
a akci odložit až na říjen. Letos bohužel 
celý dvoudenní průběh akce ovlivnily vy-
soké, letní teploty. Zvláště v sobotu na da-
ném místě teplota dosahovala až 35 – 37 C. 
Jak dalece a které pivovary z pohledu výto-

če piva to ovlivnilo pivovary a návštěvní-
ky je těžké hodnotit. Stejné problémy byly 
zcela jistě po celém území ČR. Možná, že 
v dané chvíli byl vítězem pivovar, který če-
poval pivo 6%, což byl dříve nápoj hutníků 
a horníků. Festival „Pivo na Náplavce“ je 
od svého počátku koncipován jako degus-
tační. Tím chtějí jeho organizátoři vyjádřit 
hlavně to, že nejen víno, ale i pivo se dá 
degustovat, může mu být věnována pat-
řičná pozornost a vyšší kulturní úroveň, 
což si zcela jistě zaslouží. I proto je součás-
tí vstupenky skleněný pivní džbánek, což 
opět posiluje kulturu degustace. Na 200 
speciálů od padesátidvou českých mini-
pivovarů, k tomu festivalové pivo, pestrá 
nabídka tuzemské i zahraniční kuchyně 
a v neposlední řadě i hudba v podání pro-
gresivních a zajímavých živých hudebních 
formací, to vše bylo k dispozici pro několik 
tisíc tuzemských i zahraničních návštěv-
níků.Na své si přišli jak milovníci českého 
ležáku, tak i milovníci svrchně kvašených 
piv typu Ale, Stout, pšeničné a mnohých 
dalších. V teplém počasí přišel vhod i pes-
trý sortiment limonád, vyrobených přímo 
zúčastněnými pivovary. Nepříjemné vedro 
ale mírnila blízká hladina řeky Vltavy.

Pořadatel Archetyp, z.s. byl s průběhem 
celé akce spokojen z několika důvodů 
ke kterým patří:
- vysoká návštěvnost akce i webových 

stránek
- příznivé počasí 

- přísliby a zájem minipivovarů o účast 
v příštím ročníku 2023

Festival „Pivo na náplavce“ si neklade 
za úkol srovnávat se v zaměření a prove-
dení s dalšími festivaly pořádanými ve stej-
ném roce v Praze. Jeho zaměření na mini-
pivovary a konzumace piva ze skleněných 
džbánků o velikosti 0,3 l je výrazným 
odlišením od některých z nich. Festival 
se od ostatních odlišuje také tím, že dává 
prostor sběratelům pivních suvenýrů, že 
se zde čepuje pivo uvařené v limitovaném 
množství jenom pro tuto příležitost,

 a že je zde bohatá gastronomie.Ke spo-
kojenosti návštěvníků přispěla také živá 
vystoupení několika hudebních kapel. 

Jména vystavovatelů - 
minipivovarů:
Akciový pivovar Libertas, Garp, Hákův 
parní pivovar, Kašperskohorský pivovar, 
Lihovar a pivovar Blatná, Lucky Bastard, 
MadCat, Malý Janek z Jinec, Nachmelená 
Opice, Němý Medvěd, Pecký Pivovar, Pi-
vovar Antoš, Pivovar Bad Flash, Pivovar 
Bizon, Pivovar Čestmír, Pivovar Dráteník, 
Pivovar Horác, Pivovar Chotoviny, Pivovar 
Chříč, Pivovar Kocour Varnsdorf, Pivovar 
Kolčavka, Pivovar Krum Moravský Krum-
lov, Pivovar Ládví Cobolis, Pivovar Matuš-
ka, Pivovar Mazák, Pivovar Obora, Pivovar 
Ogar, Pivovar Pacov, Pivovar Panaczech, 

Pivovar Proud, Pi-
vovar Radouš a The 
Barn Beer co., Pivovar 
Raven, Pivovar Rudohor, Pivovar Staro-
kladno, Pivovar Strahov, Pivovar Trilobit, 
Pivovar U Černého medvěda Jablonné nad 
Orlicí, Pivovar U Hušků, Pivovar Valášek, 
Pivovarský dvůr Zvíkov, Rodinný pivo-
var Švihov, Rodinný pivovar Vlk, Rodinný 
pivovar Zichovec, Roudná sobě, Sibeeria 
Brewery, Slepý krtek, Šestajovický pivovar, 
Velkorakovský pivovar, Zámecký pivovar 
Dětenice, Zlatá kráva. Hostem festivalu byl 
Budějovický Budvar, národní podnik.

Důvodů účasti minipivovarů na degustač-
ním festivalu Pivo na Náplavce může být 
několik. K těm hlavním patří prezentace 
pivovaru i jeho speciálních piv, průzkum 
trhu, premiera na trhu, výtoč, pozvání 
k návštěvě, setkání sládků. Svojí roli také 
hrála možnost zpětné vazby nejen ve for-
mě výtoče, ale také komentářů degustá-
torů. Návštěvníky festivalu neodlákal ani 
Festival časopisu Apetit pořádaný ve stej-
ném termínu v blízkých Vršovicích.. Speci-
fi kem pivního festivalu bylo opět festivalo-
vé pivo „Vltavský hausbót“.

Festivalové pivo - Vltavský hausbót 
– speciál – 11% - polotmavý ležák
Stejně, jako v předcházejících ročnících, 
byla na festivalu k ochutnání i limitovaná Katalogy a skleněné džbánky

Náplavka v době 
festivalu
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edice festivalového piva v množství 500 
litrů, tentokrát označeného poetickým 
názvem Vltavský hausbót. V objemu 500 
litrů bylo vyrobeno v Pivovaru Krum 
Moravský Krumlov. Tento pivovar ( slá-
dek MVDr. Radek Nedopil, MBA) byl 
návštěvníky 9. ročníku v roce 2019 zvo-
len nejoblíbenějším pivovarem.. Mezi ná-
vštěvníky festivalu byl také velký zájem 
o Festivalový pivní tácek stejného názvu.

Pivní burza
K pivu neodmyslitelně patří i pivní su-
venýry, stejně tak neodmyslitelně patří 
k tomuto festivalu. Kromě těch, které na-
bízely gratis nebo i prodávaly jednotlivé 
pivovary (podtácky a etikety), bylo mož-
né získat i suvenýry s logem festivalového 
piva 2022.

 Součástí sobotního programu festivalu 
byl i pivní bleší trh pivních suvenýrů, kde 
členové Klubu sběratelů pivovarských 
suvenýrů nabízeli svoje přebytky skle-
nic, tácků, etiket, ale i jiných věcí s pivní 
reklamou spojených. Pivní bleší trh vedl 
Marek Kamlár. Zájem návštěvníků o ná-
kup vystavených předmětů byl značný. 
Stejně tak se zajímali o trička s logem fes-

tivalu. Kromě toho, téhož dne dopoledne 
se konala burza Klubu sběratelů kuriozit 
na Barče v Praze 10. Řada její účastníků, 
nejčastěji sběratelů etiket za stejným úče-
lem později zamířila na pivní festival Pivo 
na Náplavce. Došlo tak k výhodnému ča-
sovému propojení obou akcí pro skupinu 
sběratelů.

Pivo ve skle
Od prvního ročníku organizátoři festivalu 
prosazovali pití piva ze skleněných džbán-
ků či pivních sklenic. Letos bylo zřejmé, 
že tuto myšlenku již úspěšně a defi nitivně 
prosadili jak u přítomných pivovarníků, 
tak i návštěvníků. Pilo se výhradně ze 
skleněného džbánku o obsahu 0,3 l a jeho 
nákup se již stal samozřejmostí. Stalo se 
tak podobně jako na akci Růžový máj 2022 
konané v květnu, zaměřené na propagaci 
růžových vín, kde si lidé kupovali logo-
vanou sklenici bez připomínek a pochyb-
ností. Důvody nejen v češtině, ale také 
angličtině byly uveřejněny na plakátech 
u prezenčních stánků. Nebylo proto třeba 
označovat platící návštěvníky barevnou 
páskou na ruce.

Souběh s farmářským trhem
Oblíbený a v sobotu hojně návštěvovaný 
farmářský trh konaný na náplavce v těsné 
blízkosti festivalu zcela jistě svým dílem 
také přispěl k jeho vysoké návštěvnosti.
Tentokrát byl posunut za Železniční most. 
Bylo zajímavé sledovat nejčastěji partner-
ské dvojice či celé pracovní týmy (team-
building) při hodnocení piv. Vysoká ná-
vštěvnost i koupěschopnost podesáté zde 
pořádané akce potvrdily správně cílenou 
kampaň. Svojí měrou přispěla i skuteč-
nost, že vltavská náplavka láká k účasti 
a procházce právě magičností místa, pří-
tomností vodní hladiny a labutí a také vý-
hledem na Hradčany a Staré město. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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