
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

v Českých Budějovicích  5. července 2021 

 

 

Vážení přátelé, 

 

     dovolujeme si Vás pozvat na  

31. Mezinárodní pivní festival / XXXI. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS  2021, 
který proběhne ve dnech 20. – 25. září 2021 v Českých Budějovicích.  

       Největší tuzemský pivní festival umožní pivovarům prezentovat svoji produkci vedle 
široké veřejnosti i odborníkům a potencionálním obchodním partnerům.  Účast na festivalu 
či ocenění využívají výrobci už tradičně k následné marketingové podpoře svého prodeje. 

           Významnou a nedílnou součástí Mezinárodního pivního festivalu je prestižní 
degustační klání o ocenění Světová pivní pečeť 2021 / WORLD BEER SEAL 2021, které je 
nejprestižnější pivovarskou cenou v České republice a Zlatá pivní pečeť / Gold brewers seal 
2021. Součástí festivalu jsou i dvě soutěžní kategorie pro výrobce minerálních vod o 
titul Zlatý světový pramen a dvě kategorie pro výrobce cideru o ocenění World cider seal.  

       Degustace se provádí za účasti odborníků z oblasti pivovarnictví, potravinářství a 
certifikace kvality. Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží bude opět 
garantována mezinárodními certifikačními autoritami Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC 
International a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Vítězové jednotlivých 
kategorií k titulu získávají i právo užívat příslušné označení k propagačním účelům. 

 

        Tradici i prestiž, kterou si festival vybudoval za více než třicet let, potvrzuje i zájem o 
účast, kdy se např. jen v loňském roce na festivalu představilo 271 pivovarů ze 
čtyřiadvaceti zemí celého světa, kteří nabídli do soutěží celkem 1409 vzorků!  



Kontakt:  
                          Alois Srb / International Beer Festival Budweis 2021 / Svatkovice 19, 398 43 Bernartice 
                                                    tel: 603 542 281 /email: alois.srb@centrum.cz 

              Veřejná část Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích se uskuteční ve 
výstavním areálu na Výstavišti České Budějovice ve dnech 24. a 25. září 2021.  Odborné 
degustace proběhnou od pondělí 20. září do pátku 24. září 2021.  

 

      Ve čtvrtek 23. září 2021 proběhnou degustace v soutěžích o Pivo České republiky 2021 

 

 

          Bude pro nás potěšením přivítat Vás jako hosty, či ještě lépe jako aktivní účastníky 
degustačních soutěží, a nebo jako ty, kteří budou své nápoje na festivalu veřejně 
prezentovat. Pokud se rozhodnete pro účast v této největší a nejprestižnější pivovarnické 
soutěži v České republice, přikládáme k této pozvánce další informace. 

         

         S úctou 
                                                                                                     Alois Srb, ředitel festivalu 
 

 

Přílohy: 

               Podmínky k účasti 

              Specifikace kategorii 2021 

              Program odborných degustaci degustací 

              Přihláška pro Zlatou pivní pečeť 

              Přihláškový formulář VCB  

 

        

 

Další informace najdete na www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.vcb.cz 

http://www.vcb.cz/

