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22. ročník odborné degustační soutěže 

Degustační odborné soutěže lahvových piv se sekcí minipivovary 
Do deseti základních kategorií odborných lahvových a sudových soutěží PIVEX se přihlásilo celkem         
78 značek piv z 28 pivovarů z České republiky. Záštitu nad soutěžemi PIVEX převzali Ministerstvo 
zemědělství ČR, Asociace krajů České republiky, Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Odborným 
garantem degustací byl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště 
v Brně (VÚPS). Konzultačním garantem je tradičně i letos zkušený a uznávaný pivovarský odborník             
Ing. Antonín Kratochvíle. V průběhu 22. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhodovaly odborné 
poroty    o vítězích a držitelích řady ocenění degustační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 
a nově soutěže ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 (viz samostatná TI na 2. straně). 

Tradiční soutěž ZLATÝ POHÁR PIVEX, uznávanou pivovarskými odborníky za jedno z nejprestižnějších 
a nejvýznamnějších degustačních hodnocení piva v České republice, pořádá marketingová, produkční                 
a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy Brno. 

Přes padesát vzorků v hlavní dvoukolové soutěži lahvových piv pocházelo z produkce 11 českých 
pivovarů. Soutěžní kategorie byly - SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO, SVĚTLÉ LEŽÁKY, NEALKO 
PIVA, TMAVÁ PIVA, MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ PIVA, MÍCHANÁ NEALKO PIVA.         
V jednokolové sekci MINIPIVOVARY bylo během druhého kola tradičních degustací posuzováno 
patnáct značek piva z deseti minipivovarů v kategoriích světlé ležáky a tmavá piva.  

K první degustaci se odborní degustátoři sešli v listopadu 2013. Druhé kolo hodnocení přihlášených 
vzorků proběhlo 6. února 2014. Vzorky označené pouze kódy posoudili vždy anonymně degustátoři ze 
soutěžících pivovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za dohledu zástupců 
odborných garantů a  producenta soutěže ověřoval notář. Hlavními hodnotícími kritérii v této soutěži 
jsou chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i další vlastnosti piva a jeho jiné příznaky v chuťových                  
a vizuálních zjištěních degustátorů. V obou kolech soutěže byly u všech vzorků piv prováděny také 
laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích VÚPS. Výsledek je určen konečným 
součtem hodnot z obou kol včetně rozborů, přičemž veřejně jsou vyhlášena pouze piva umístěná na 
první třech místech. Vítězové kategorií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2014“. 
V soutěži jsou udělována také další zvláštní ocenění - „PRIVILEGIUM 11“ pro nejlépe umístěné 
jedenáctistupňové pivo v kategorii ležáků, „SUPERIOR KOLEKCE“ pro pivovar s nejlépe 
umístěnými pivy v kategoriích světlý ležák a světlé výčepní pivo. Absolutní vítěz získává titul 
„CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014“. Zvlášť jsou oceňována piva výrobců mini, 
mikro a restauračních pivovarů, přihlášená a degustovaná v jednokolové kategorii minipivovarů. 

Novým degustačním hodnocením je soutěž ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014. Je určena pro sudová čepovaná 
piva a proběhla jednokolově 24.2. na brněnském výstavišti (viz samostatná tisková zpráva na další straně). 

Vyhlášení výsledků odborných soutěží ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 a ZLATÝ SOUDEK 
PIVEX 2014 je v pondělí 24. února v hotelu Voroněž v Brně jako součást tradičního 22. Galavečera 
pivovarníků a sladovníků v předvečer zahájení Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA. 

Výsledky soutěží PIVEX vydává producent v samostatné tiskové informaci v cca 15 hod. v den vyhlášení. 
POZOR! Na zveřejnění výsledků je vyhlášeno MEDIÁLNÍ EMBARGO do 18.30 h. dne 24. 2. 2014!! 

 

Tiskovou informaci vydal dne 24. 2. 2014 hlavní producent soutěží PIVEX: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.  

� 543 537 217 • FAX  543 210 631 • e-mail: rmoravek@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz otočte! 
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TISKOVÁ INFORMACE 

 
 

NOVÁ DEGUSTAČNÍ PIVNÍ SOUTĚŽ PRO SUDOVÁ PIVA 
Tradiční ZLATÝ POHÁR PIVEX posiluje ZLATÝ SOUDEK PIVEX 

 

 

Ve svém 22. ročníku odborných pivních degustačních soutěží lahvových piv PIVEX se tradiční hodnocení 

kvality zlatého moku pivovarskými odborníky v roce 2014 rozšiřuje o nový soubor kategorií pro sudová 

piva. Pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX vyhlásila producentská a marketingová společnost                

SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským Praha a jeho 

sladařským pracovištěm v Brně poprvé jednokolovou degustační soutěž určenou pro sudová piva. V České 

republice je taková soutěžní odborná hodnotící degustace sudového piva unikátní. Doplňuje marketingovou 

a komunikační nabídku odborníky uznávaných oficiálních soutěží pivovarského oboru. 

Celkem se do 1. ročníku jednokolové soutěže sudových piv přihlásilo 12 vzorků (značek) z produkce sedmi 

českých pivovarů. Pro rok 2014 byly vyhlášeny dvě soutěžní kategorie - SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO           

a SVĚTLÉ LEŽÁKY. Soutěžní degustace proběhla v pondělí 24. února 2014 na brněnském výstavišti 

v pavilonu A1. Pro každou přihlášenou značku piva (vzorek) je pro čepování zajištěno jednotné                       

a samostatné výčepní zařízení i potřebné množství výčepních. Hodnocení piv soutěže ZLATÝ SOUDEK 

PIVEX 2014 probíhá v návaznosti na tradiční Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA (25.–28.2.).              

V soutěžní zóně PIVEX v pavilonu A1 provádí jednokolové hodnocení odborní degustátoři anonymně, 

podobným systémem jako u lahvových piv. Anonymně jsou také čepována piva odbornými výčepními. 

Soutěžní zóna PIVEX v pavilonu A1 bude od následujícího dne během veletrhu SALIMA sloužit 

návštěvníkům a vystavovatelům pro občerstvení a ochutnávky několika druhů piva z českých a moravských 

pivovarů (za úhradu). 

Podle průzkumu mezi 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 provozovatelé restaurací a tradičních hospod, kde ubývá konzumentů. Tato skutečnost samozřejmě 

ovlivňuje i produkci sudových piv v pivovarech. Na soutěži se podílí dodavatel výčepních technologií            

a zařízení - společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodává pro soutěž sudových piv potřebné 

množství jednotných výčepů a s nimi související servis během degustací. Tlačný plyn BIOGON do soutěže 

dodává společnost LINDE GAS. Výrazně přispívá na rozšíření tradice pivovarských odborných soutěží pod 

značkou PIVEX hlavní partner a spoluvyhlašovatel - společnost Veletrhy Brno. 

Informace k soutěži lahvových piv ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 jsou na přední straně. 

Výsledky soutěží PIVEX vydává producent v samostatné tiskové informaci v cca 15 hod. v den vyhlášení. 
POZOR! Na zveřejnění výsledků je vyhlášeno MEDIÁLNÍ EMBARGO do 18.30 h. dne 24. 2. 2014!! 
 

 
 

 

Tiskovou informaci vydal dne 24. 2. 2014  

hlavní producent odborných soutěží PIVEX: 

 SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. 
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