
 
 
 
                     
 

                                                                                                 V Českých Budějovicích 28. ledna 2022 

 

Vážení přátelé, 

       dovolujeme si Vás pozvat na 32. Mezinárodní pivní festival / XXXII. INTERNATIONAL 
BEER FESTIVAL BUDWEIS  2022, který proběhne ve dnech 25. – 30. dubna 2022 v Českých 
Budějovicích a s ním spojené degustační klání o prestižní ocenění  

                                        WORLD CIDER SEAL 2022 

           Významnou a nedílnou součástí Mezinárodního pivního festivalu je prestižní 
degustační klání o ocenění Světová pivní pečeť 2022 / WORLD BEER SEAL 2022, které je 
nejprestižnější pivovarskou cenou v České republice. 

       Degustace budou probíhat  za účasti odborníků z oblasti pivovarnictví, potravinářství a 
certifikace kvality a Vašich odborníků. Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží 
je 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 
v loňském roce na festivalu. 

            Veřejná část Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích se uskuteční 
v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice ve dnech 29. a 30. dubna 2022.  Odborné 
degustace proběhnou od pondělí 26. dubna do pátku 30. dubna 2021.  

SPECIFIKACE KATEGORIÍ    World cider seal 2022 

37. Cider tradiční  
Cider je jablečný jemně perlivý nápoj vyrobený řízeným kvašením jablečného moštu, může být jak průzračný, 
tak s lehkým zákalem, většinou zlatavé, až žluto-oranžové barvy.  
obsah alkoholu: 1,2 - 8,5 % obj.  
 
38. Cider ochucený  
Cider je jablečný jemně perlivý nápoj vyrobený řízeným kvašením jablečného moštu a ochuceným další složkou, 
může být jak průzračný, tak s lehkým zákalem, většinou zlatavé, až žluto-oranžové barvy nebo dle ochucující 
suroviny.  
obsah alkoholu: 1,2 - 8,5 % obj.  
 
 
 



 
                            

PODMÍNKY  ÚČASTI v degustačnísoutěži World cider seal 2022 

Zaslání závazné přihlášky do 31. března 2022                                                                                         

 Přihlášku lze vyplnit  a odeslat elektronicky na adrese: http://pivofestival.cz/prihlaska/ nebo poštou  na adresu: 

Alois Srb /International beer festival Budweis/Svatkovice 19,  398 43 Bernartice                                                 

nebo elektronicky na e-mail alois.srb@centrum.cz    Vždy bude přijetí potvrzeno 

 

1. Předání  degustačních vzorků v objemu 2 litrů od každého přihlášeného vzorku  (ve skle, plechu, či v 
plastu) nejpozději  do 23. dubna 2022  na adrese: 

          
       Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice      

          
         Zdeňka  Hambergerová tel. + 420 771 135 659  hambergerova@vcb.cz 
 
 
                 Do odborné hodnotící komise můžete nominovat  Vámi delegovaného odborníka. 

 
              V případě, že projevíte zájem o účast na veřejné části, je možné získat bližší    
              informace na www.pivofestival.cz případně telefonicky či e-mailem:  

         
              Bc. Barbora Dusilova + 420 770 148 374  dusilova@vcb.cz 
 

  PROGRAM ODBORNÝCH DEGUSTACI 

 PÁTEK 30. DUBNA 2021                                Pavilon R2 VýstavištěČeskéBudějovice 
  
            9,30  Cider tradiční 

           Cider ochucený 
 
 Oficiální vyhlášení výsledků                                        
                        SOBOTA  30. dubna 2022  v 17,00 hod., Pavilon T1 Výstaviště České Budějovice 

 
 
          Bude pro nás potěšením přivítat Vás jako hosty, či 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, další informace získáte na webových stránkách a nebo dotazem. 

                 S pozdravem 

                                                                                                                              Alois Srb

 
       alois.srb@centrum.cz, dusilova@vcb.cz, www.vcb.cz   www.worldbeerseal.com, www.pivofestival.cz, www.goldenspring.cz 


