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Festival přispěl k povědomí Českých Budějovic jako města piva.  Pořadatelé si váží 

podpory Statutárního města České Budějovice, Teplárny České Budějovice a také 

Dopravního podniku města České Budějovice. Tato podpora byla velkým přínosem pro 

průběh a budoucnost festivalu.   

 

Bez podpory zúčastněných mezinárodních certifikačních firem včetně Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce a pomoci Jihočeské univerzity, Střední školy obchodu a služeb 

Tábor a Střední školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí není realizace tak 

velké světové soutěže pivovarníků možná 

 

Přestože se Mezinárodní pivní festival 2021 uskutečnil kvůli pandemii koronaviru 

netradičně v podzimním termínu, a navíc po dlouhém lockdownu, zájem o účast v této 

prestižní soutěži byl velký. Letošní 31. ročník si nenechala ujít většina českých a 

moravských pivovarů a do degustací své vzorky přihlásili v hojné míře také zahraniční 

výrobci. Často i ze zámoří, například z Thajska nebo Japonska. Z Brazílie soutěžilo 

v Českých Budějovicích dokonce sedm pivovarů. Přičemž náklady se zasíláním vzorků do 

soutěže letecky jsou vysoké.  

Šestidenní festival začal na českobudějovickém Výstavišti 20. září odbornými 

degustacemi a skončil 25. září slavnostním vyhlášením vítězů prestižních cen. Veřejná 

část festivalu se uskutečnila z epidemiologických důvodů výhradně venku mimo pavilony. 

O Zlaté pivní pečetě soutěžilo ve 36 kategoriích 180 pivovarů s 1080 vzorky piv, které 

hodnotilo více než 400 degustátorů z tuzemska i ze zahraničí, například z Běloruska, 

Polska nebo Brazílie. Soutěžilo se i ve dvou kategoriích ciderů a dvou kategoriích 

minerálních vod. Zatímco nejlepší cidery do soutěže přihlásili Slováci, vítězné minerální 

vody vyrobili čeští potravináři.  

Vítězové pivních kategorií se pak utkali o hlavní cenu World Beer Seal 2021 (Světová 

pivní pečeť 2021), kterou odborná porota udělila pivu „Bernard Kvasnicové pivo 10%“ 

z Rodinného pivovaru Humpolec, který uspěl i v řadě dalších kategorií. Ocenění není 

náhoda ale výsledek dlouhodobé kvality tohoto humpoleckého piva.  

Regulérnost soutěže garantovaly, podobně jako v předchozích letech, certifikační autority 

BureauVeritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International a Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce. Mezinárodní festival piva je tak jediná soutěž na světě, kdy vše dozorují a 

certifikují nezávisle na sobě čtyři kontrolní organizace. 



Do finále ostatních 35 pivních kategorií postoupily rozhodnutím degustátorů i zahraniční 

pivovary. Zatímco dříve mezi nositeli ocenění Pivní pečeť převažovali především tuzemští 

výrobci piva, letos se do finále v jednotlivých kategoriích dostali Slováci, Japonci, 

Američané, Britové, Maďaři, Poláci, Holanďani, Španělé, Bělorusové i některé pivovary 

z Brazílie. Výsledky ukazují, že pivní svět se stále vyrovnává. V zahraničí se vaří stejně 

kvalitní pivo jako v Čechách. A zahraniční pivovary svá ocenění ze soutěže doma pak 

zúročí, podobně jako tuzemské. 

Pořadatelé festivalu věří, že úspěch zahraničních účastníků soutěže přiláká v budoucnu 

další pivovary z různých částí světa. Zahraniční pivovary  přijíždějí na festival s touhou 

vyhrát. Po této stránce vidíme degustační soutěž do budoucna za velice perspektivní. A 

za důkaz kvalitní úrovně festivalu  považujeme fakt, že se pivovary opětovně do této 

prestižní soutěže hlásí. 

 

 


