
 

 
 

v Českých Budějovicích 25. září 2019 

 

Vážení přátelé, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na 30. Mezinárodní pivní festival /  XXX. INTERNATIONAL 

BEER FESTIVAL BUDWEIS  2020, který proběhne ve dnech 17. – 22. února 2020 v Českých 

Budějovicích. 

 

Veřejná část Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích poskytne 

možnost pivovarům nabídnout a prezentovat svou produkci všem návštěvníkům, hostům a 

odborníkům, a to v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice ve dnech 20. – 22. února 

2020.  

 

Významnou a nedílnou součástí Mezinárodního pivního festivalu je prestižní 

degustační klání o ocenění Světová pivní pečeť 2020 / World beer seal 2020, které je 

nejprestižnější pivovarskou cenou v České republice a Zlatá pivní pečeť / Gold brewers seal 

2020. V minulém ročníku se účastnilo 245 pivovarů z 20 zemí a soutěžilo o ocenění 1205 

vzorků. Součástí festivalu byly i dvě soutěžní kategorie pro výrobce minerálních vod o titul  

Zlatý český pramen a dvě kategorie pro výrobce cideru o ocenění World cider seal. 

Degustace se uskuteční za účasti odborníků v oblasti pivovarnictví, potravinářství a 

certifikace kvality.   

 

Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží bude opět garantována 

mezinárodními certifikačními autoritami Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International 

a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Vítězové jednotlivých kategorií k titulu 

získávájí i právo užívat příslušné označení k propagačním účelům. 

          



Kontakt:  

                          Alois Srb /International Beer Festival Budweis 2020 / Svatkovice 19, 398 43 Bernartice 

                                                    tel: 603 542 281 /email: alois.srb@centrum.cz  

  Odborné degustace proběhnou od pondělí 17. února do pátku 21. února 2020 na Výstavišti 

České Budějovice v pavilonu R2.  

        

     Bude pro nás potěšením přivítat Vás jako hosty, či ještě lépe jako aktivní účastníky 

degustačních soutěží, anebo jako ty, kteří budou své nápoje na festivalu veřejně 

prezentovat. Pro případ, že projevíte zájem o účast, přikládáme k této pozvánce další 

informace. 

         S úctou 
                                                                                                     Alois Srb, ředitel festivalu

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

              Podmínky k účasti 

              Přihláška k účasti 

              Specifikace kategorii 2020 

              Program odborných degustaci degustací 

 

                                              

 

Další informace najdete na www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.vcb.cz 


