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Mezinárodní pivní festival 2018 se stal rekordním
Celkem pět dní - od 12. do 17. února – trval letošní, již 28. ročník Mezinárodního
pivního festivalu. Svým rozsahem i účastí šlo opět o největší pivovarnickou soutěž
v České republice.
Veřejné části festivalu, která se letos uskutečnila nově v prostorách kulturního domu
Gerbera, předcházely odborné degustace. V hotelu Malý pivovar 384 degustátorů hodnotilo
vzorky piv a ciderů, přihlášených do soutěží o Zlaté pivní pečetě a Zlaté pečetě. Tradiční
součástí festivalu byly i dvě soutěžní kategorie pro výrobce minerálních vod o titul Zlatý
český pramen 2018.
Objektivitu a regulérnost průběhu odborných soutěží garantovaly mezinárodní certifikační
autority Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International a Státní zemědělská
a potravinářská inspekce. Anonymní degustace jsou tak každoročně pod přísnou objektivní
kontrolou.
Soutěže o prestižní Zlaté pivní pečetě se letos zúčastnilo 252 pivovarů z 20 zemí celého
světa celkem v 35 kategoriích. Za dohledu renomovaných certifikačních autorit soutěžilo
1157 různých druhů piv. „Potěšilo nás, že se do degustačních soutěží o Zlatou pivní pečeť
hlásí stále více nejen českých a moravských pivovarů, ale i pivovarů ze zahraničí. Rapidní
nárůst zaznamenáváme ale i u tuzemských výrobců. Poprvé se degustací účastnily i pivovary
z Chile a Mexika.
Do Českých Budějovic přijely soutěžit pivovary ze Španělska, Holandska, Belgie, Rakouska,
Německa a také z východní Evropy. „Patnáct jich bylo z Ruské federace, pět z Ukrajiny, dále
z Běloruska a dalších zemí. Festival má na mezinárodním poli stále větší účast. Letos jsme
zaznamenali rekordní počet zúčastněných pivovarů. Do soutěží přihlásily celkem 1200
vzorků. Některé bohužel, dorazily pozdě, jiné jsme museli kvůli špatnému zadání ze soutěže
vyřadit. Prestiž soutěže dokládá i účast největších světových pivovarnických koncernů.
Slavnostní vyhlášení výsledků degustačních soutěží se uskutečnilo v závěrečný den festivalu
v kulturním domě Gerbera. Nejprestižnější cenu Titul WORLD BEER SEAL 2018 získalo
pivo Světlý ležák Maxmilian 11° z Pivovaru Kroměříž.
„Výsledky ukazují, že jsou velice vyrovnané a že počet přebírajících ocenění se silně navýšil.
Většinou každý má nějaký vynikající výrobek, ale nelze říci, že uspěla celá jejich výroba.
Když pomimene dosažené ocenění pivovarů Heineken Slovensko, Holba Hanušovice a
Bernard Humpolec, tak vítězové dostali jen jednu nebo dvě ceny. Velký počet ocenění získaly
pivovary z Moravy a celkem neznámé subjekty, které dokázaly vyhrát i nad zkušenými
rutinéry. Ve finále kategorie Světová pivní pečeť dokonce malé pivovary předběhly ty velké.
Vítězové jednotlivých kategorií k titulu získali i právo užívat příslušné označení na
etiketách a k propagačním účelům.

Mezinárodní pivní festival České Budějovice je ve světě ojedinělý svým konceptem. Nikde
se nekoná podobná akce, kterou by tvořily dohromady odborné degustační soutěže a veřejná
část, kdy veřejnost může ochutnat oceněná piva.
Světoznámé nadnárodní pivovarnické koncerny, středně velké tuzemské pivovary i menší
řemeslné pivovary a minipivovary z České republiky a ze zahraničí návštěvníkům letošního
ročníku festivalu v prostorách českobudějovického kulturního domu Gerbera nabídly 200
druhů piv, z toho polovinu přímo na čepu. Nové prostory v Gerbeře větší možnosti stánků
nedávaly. Mohli jsme umístit jen omezený počet.
Festival přispěl k rozvoji cestovního ruchu v regionu jižních Čech a ke stále
většímu povědomí Českých Budějovic jako města piva. Podpora Statutárního města České
Budějovice i českobudějovických firem byla velkým přínosem pro průběh a budoucnost
festivalu.
Pořadatelé velmi oceňují velkou podporu od všech zúčastněných mezinárodních
certifikačních firem včetně Státní zemědělské a potravinářské inspekce při degustacích.
Velké poděkování patří i zástupcům Jihočeské univerzity, kteří zajistili odborné přednášky a
zahraničním hostům ukázali školní minipivovar a odborná pracoviště. Pořadatelé děkují i
vedení Statutárního města České Budějovice za přijetí zahraničních hostů na radnici a za
zajištění doprovodných programů, a také vedení národního podniku Budějovický Budvar za
umožnění prohlídek pivovaru. Festival poctili svou návštěvou někteří velvyslanci a obchodní
atašé a také starostové obou partnerských měst Lince a Pasova.
Historie Mezinárodního pivního festivalu České Budějovice má své kořeny v roce 1991,
kdy se v Táboře uskutečnily první Slavnosti piva, kterých se v hotelu Palcát zúčastnilo šest
pivovarů. V letech 1991–1996 se slavnosti konaly dvakrát ročně – jednou se zaměřením na
zahraniční piva a podruhé na tuzemské pivovary. Návštěvnost slavností se v začátku
pohybovala denně kolem 100 hostů a postupně narůstala. V roce 1995 se denní návštěvnost
zvýšila 400 lidí, loni festival navštívilo 5000 návštěvníků denně. Z lokální akce se festival stal
významnou akcí celostátní s mezinárodním statutem.
Degustace piva probíhaly původně ve čtyřech kategoriích, v roce 2001 už bylo kategorií
devět, v roce 2006 čtrnáct a letos výrobci piva soutěžili již ve 32 kategoriích. Zatímco prvního
ročníku se zúčastnilo jen 6 pivovarů, o deset let později v roce 2001 jich bylo již 41, v roce
2011 už 95 a letos rekordních 252 pivovarů.
28. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018 se uskutečnil především za
podpory Statutárního města České Budějovice, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Českého rozhlasu České Budějovice
O festivalu více na: www.pivnipecet.cz, kde jsou zveřejněny i veškeré výsledky degustačních
soutěží: http://www.pivofestival.cz/rocnik/2018/vysledky/finalove-vysledky.pdf
Nad festivalem převzaly záštitu tyto osobnosti:
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství České republiky
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
Doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka agentury CzechTourism
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory České republiky
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky
Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka Smíšené obchodní komory ČESTA
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích

