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ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 
Nová degustační pivní soutěž pod tradiční značkou. 

 

Ve svém 22. ročníku odborných pivních degustačních soutěží lahvových piv se tradiční 
hodnocení kvality zlatého moku pivovarskými odborníky dočká v roce 2014 nové rozšířené 
kategorie – soutěže sudových piv pod samostatnou značkou. 

Pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX vyhlásila producentská a marketingová společnost 
SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským 
Praha jednokolovou degustační soutěž určenou pro sudová piva. Odbornou garanci a konzultace 
poskytuje také uznávaný odborník a nestor pivovarského oboru u nás, pan Antonín Kratochvíle. 

V České republice je taková hodnotící degustace sudového piva unikátní. Podle 
dostupných informací nejsou soutěžní degustace sudového piva obvyklé ani v evropském měřítku. 
Nejznámější a ojedinělou degustační soutěž pořádají ve Velké Británii – je celosvětová a její 
tradice je více než stoletá. Hlavním důvodem výjimečnosti soutěží tradičního pivovarského 
sudového výrobku je poměrně velmi složitá produkce degustačního hodnocení, při potřebě 
zachování anonymity degustace a závazných podmínek v ošetření a čepování piva během soutěže. 

V závislosti na počtu přihlášených vzorků je třeba zajistit shodný počet výčepních hlav                     
i potřebné množství výčepních. Soutěž ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 proběhne v návaznosti                
na tradiční Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA, který se uskuteční na brněnském 
výstavišti v příštím roce ve dnech 25. – 28. února. Kromě odborné degustace prověřují 
vyhlašovatelé možnost otevření degustačních hodnocení také návštěvníkům potravinářského 
veletrhu. V této souvislosti by pak byly udělovány také ceny laické veřejnosti – tedy konzumentů                
a hlavních spotřebitelů. 

Podle průzkumu mezi některými pivovary vítají výrobci zlatého moku novou soutěž 
především proto, že v současné době se výrazně změnil poměr spotřeby sudových piv ve prospěch 
lahvových. Citelně tento stav pociťují hlavně restaurace a tradiční hospody, kde ubývá konzumentů. 

Soutěž podporuje také profesní Český svaz pivovarů a sladoven. Podílí se na ní několik 
renomovaných dodavatelů výčepních technologií a zařízení v čele se společností Thermotechnika 
Bohemia, která dodává pro soutěž sudových piv potřebné množství výčepů a s nimi související 
servis během degustací. 

Slavnostní vyhlášení výsledků nové odborné soutěže sudových piv ZLATÝ SOUDEK 
PIVEX proběhne v předvečer veletrhu SALIMA při 22. Galavečeru pivovarníků a sladovníků                    
– Brno 2014 společně s předáním ocenění z tradiční soutěže lahvových piv ZLATÝ POHÁR 
PIVEX – PIVO 2014. Bližší informace poskytuje hlavní vyhlašovatel a producent pivovarských 
soutěží pod značkou PIVEX – brněnská reklamní společnost SNIP & CO. 
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