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3. ročník odborné pivovarské soutěže  

pod osobní záštitou Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR 
 

DEGUSTAČNÍ PIVNÍ SOUTĚŽ PRO SUDOVÁ PIVA 
 

Pro marketingovou podporu výroby a prodeje sudových piv se uskuteční vedle tradičního 

hodnocení lahvových piv (včetně piv v plechovkách a PET lahvích) již 3. ročník odborného 

hodnocení kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX. Soutěž již potřetí 

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 – 

formou jednokolového degustačního hodnocení. V České republice je taková soutěžní odborná 

hodnotící degustace sudového piva unikátní. Doplňuje marketingovou a komunikační nabídku 

odborníky uznávaných oficiálních soutěží pivovarského oboru probíhajících pod značkou PIVEX 

už od roku 1992. 

Pro rok 2016 byly vyhlášeny dvě hlavní soutěžní kategorie - SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO a SVĚTLÉ 

LEŽÁKY. Minipivovary budou hodnoceny samostatně v sekci ležáků – vítěz obdrží titul               

Zlatý miniSOUDEK PIVEX 2016. Uzávěrka přihlášek do soutěže je v půlce prosince. Soutěžní 

degustace sudových piv proběhne v úterý 16. února 2016 na brněnském výstavišti v sektoru PIVEX 

těsně před veletrhy SALIMA. 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 2016 probíhá v návaznosti na tradiční Mezinárodní potravinářské veletrhy 

SALIMA (17.– 20.2.). V soutěžní zóně PIVEX v pavilonu A budou provádět jednokolové hodnocení 

odborní degustátoři anonymně, podobným systémem jako u lahvových piv. Anonymně budou také 

piva čepována odbornými výčepními. 

Soutěžní zóna PIVEX v pavilonu A bude během veletrhu SALIMA sloužit návštěvníkům                

a vystavovatelům pro občerstvení a ochutnávky piva z českých a moravských pivovarů (za úhradu). 

Pivovary podle průzkumu vítají soutěž především proto, že v současné době se výrazně mění poměr 

spotřeby sudových piv ve prospěch lahvových. Citelně tento stav pociťují hlavně provozovatelé 

restaurací a tradičních hospod, kde stále 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, pořadatel veletrhů SALIMA. 

Informace k 24. ročníku soutěže lahvových piv ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2016 jsou v samostatné TI. 
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