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Letošní odborné degustace se konaly v novém prostředí Národního pavilonu Z. Prostorný a 

technicky vybavený pavilon, vysoká kázeň všech účastníků a dokonalá práce obslužného 

personálu byla nejlepší vizitkou všech účastníků. 
 

Současný stav v Evropě ovlivnil ekonomicko-politickou situaci našich účastníků. Způsobil 

nižší počet přihlášených pivovarů ze zahraničí. Měly s tím mnohem náročnější potíže – 

logistiku a zdražení nákladů. Například brazilské pivovary měly své vzorky již na celnici 

letišti k odeslání a v tu doby přepravní společnosti trojnásobně zvýšily náklady za přepravu. 

Jejich piva zůstala neodeslaná v Brazílii. Pivovarníci z Brazílie již měli rezervované letenky. 

Chtěli podobně jako loni přiletět, ale enormně zdražili let, takže zůstali doma. Politická 

situace na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku poznamenala na letošním ročníku MPF i účast 

pivovarů. Ze všech těchto zemí se pravidelně do soutěže hlásily tamní pivovary. Zatímco v 

roce 2020 soutěžilo na 30. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích 

celkem 14 pivovarů z Ukrajiny a 8 pivovarů z Ruské federace, letošního ročníku se z obou 

zemí nezúčastnil žádný výrobce piva. Nepřijely pivovary z Běloruska, Kazachstánu, a tak 

velice oceňujeme účast dvou pivovarů z Arménie, dvou největších ze Španělska, šesti 

pivovarů z Německa. Zastoupeny byly pivovary z Polské republiky, Maďarska, Irska, Anglie, 

Thajska, Walesu, Nizozemí, Belgie a Francie.  
Pivovarských kategorií bylo 37 jako v minulém roce, 2 kategorie ciderů a 2 kategorie 

minerálních vod. Soutěže se zúčastnilo 200 pivovarů, které přihlásily 1200 vzorků, což bylo 

asi o dvacet více než loni. Lepší účast jsme si nemohli přát. 
Co naznačují výsledky degustací? Například v kategorii Světlých výčepních piv velkých 

pivovarů obsadil první tři místa jeden pivovar, o tomto výsledku rozhodlo při degustaci 

anonymních vzorků 60 degustátorů.  Je vidět, že kvalita piva, vyrovnanost vzorků a vysoká 

úroveň hodnotících je nevšední hodnota celého festivalu. Nikdo do soutěží nepřihlásí špatné 

pivo. 
Mimo pivovarů CZ Group byla letos v soutěži celá Česká republika. Opakovaně na festival 

jezdí všechny významné slovenské pivovary – je to svým způsobem pro nás obrovská čest. 
Mimo tradičních středoevropských kategorií soutěže naznačují rozvoj i dříve výrobci méně 

vyhledávané kategorie. Všichni výrobci dnes rozšiřují sortiment v kategoriích svrchně 

kvašených, různě ochucených,  a také nestandartně chmelených piv. Nejvíce proti minulým 

ročníků se rozšířila kategorie Nealkoholická piva, do které byl přihlášen rekordní počet 

vzorků – celkem 36. Nárůst organizátoři festivalu pozorují také v kategorii ciderů či 

míchaných nápojů z piva – sortiment začíná být pro veřejnost zajímavý. Ciderů přibývá 

každým rokem. 

Všechny degustační soutěže se uskutečnily pod dohledem profesionálních mezinárodních 

certifikačních autorit, které jsou zárukou objektivity i kvality výsledků. Mezinárodní festival 

piva je jediná soutěž na světě, kdy vše dozorují a certifikují nezávisle na sobě čtyři kontrolní 

organizace. 
Dvoudenní veřejná část festivalu se uskutečnila opět v prostorném moderním pavilonu T, a 

sice po roční přestávce, kdy kvůli koronavirové epidemii se loni konala výhradně venku 

mimo pavilony. Návštěvníci, kteří po oba dny zcela zaplnili největší pavilon Výstaviště, 

mohli ochutnat piva ve 30 obchodních stáncích. Převažovali prodejci tuzemští, kteří nabízeli 

na čepu piva nejrůznějších typů. Svou produkci tu představili čeští výrobci od minipivovarů 

až po největší pivovarnické společnosti.  Návštěvníci v pavilonu T1 tak měli jedinečnou 

možnost ochutnat nejen některé soutěžní vzorky ale i další zajímavá piva, která pivovary do 

Českých Budějovic přivezly. Návštěvníci mohli degustovat točená piva z dvoudecových 



pivních pohárků s logem Výstaviště. Mezi stánky byly samoobslužné myčky skla. Lidé si 

mohli přinést i svůj vlastní oblíbený půllitr. Pořadatelé z Výstaviště České Budějovice pro 

návštěvníky festivalu připravili bohatý kulturní program, zahrály rockové a beatové kapely, 

harmonikáři i diskžokej. 

Na slavnostním sobotním vyhlášení výsledků soutěží převzali vítězové Zlaté, stříbrné a 

bronzové pečetě. Hlavní cenu WORLD BEER SEAL 2022 (Světová pivní pečeť 2022) 

odborná porota udělila na základě odborných degustací nejlepšímu pivu ze všech soutěžních 

vzorků, kterým se stal světlý ležák Kynšperský zajíc z Kynšperského pivovaru v Kynšperku 

nad Ohří. 

Dvoudenní veřejná část Mezinárodního pivního festivalu v pavilonu T1 českobudějovického 

Výstaviště nabídla jedinečnou možnost ochutnat a posoudit piva nejen z České republiky na 

jednom místě.  

Pořadatelé nesmírně oceňují pomoc Statutárního města České Budějovice, Teplárny České 

Budějovice, Dopravního podniku České Budějovice a firem z pivovarské branže a dalších. 

Spolupořadateli festivalu jsou Zemědělská a technologická fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad 

Lužnicí a Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře. 

Také letošní 32. ročník Mezinárodního pivního festivalu přispěl velkou měrou k propagaci 

Českých Budějovic jako města piva a zároveň výrazně podpořil rozvoj cestovního ruchu 

v Jihočeském kraji. 

 


