
ORGANIZAČNÍ POKYNY  

 

Degustace vzorků proběhne v rámci setkání XII. ročníku Jarní ceny českých 

sládků 2018 v pátek 16.3. od 16:00 kategorie 4 (Tmavý ležák), 5 (Pšeničné 

pivo), 9 (Pšeničné pivo silné) a 13 (India Black Ale) a dále pak v sobotu 

17. března 2017 v 8:00 hodin, v konferenčním sále Pivovarského dvoru 

Zvíkov, v 15 kategoriích (viz Specifikace kategorií piv). Pozor, po 

loňském konsenzu došlo k drobným úpravám ve specifikacích některých 

kategorií. 

 

 

Soutěž je určena pouze pro minipivovary (výrobce) platící spotřební daň, 

výzkumné a školní pivovary s výstavem do 10 000 hl za rok. Není určena 

pro domácí vařiče a „létající pivovary“! V případě povolené výjimky je 

u létajících pivovarů povinný údaj o pivovaru, kde bylo pivo uvařeno.  

Mezinárodní účast je vítána. Pro zahraniční účastníky platí stejné 

podmínky. 

 

 

Registrace začíná již ve čtvrtek 15.3.2018 od 18:00 a pokračuje v pátek 

16.3. 2018 od 08:00 hodin. Vzorky do kategorie 4, 5, 9 a 13, které se 

degustují již v pátek, musí být doručeny a zaplaceny do čtvrtka nebo 

nejpozději do pátku 10:00, jinak nemohou být zařazeny do soutěže. 

 

 

Poplatek za každý vzorek činí 600 Kč včetně DPH, je uhrazen přímo na 

místě oproti výdejnímu dokladu nebo převodem při zaslání kurýrem, ale 

jen po předchozí dohodě s p. Voldřichovou 606 511 536. 

 

 

Vzorky (mimo kategorie 4, 5, 9 a 13) musí být předány a zaplaceny 

nejpozději do pátku 16. března 2018 do 16:00 hod. nebo od 5. do 15. 

března 2018 mohou být zaslána kurýrem po dohodě s p. Voldřichovou do 



Pivovarského dvoru Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 92, PSČ 397 01. Pro 

kategorie 4, 5, 9 a 13 je termín dodání a zaplacení čtvrtek, nebo 

nejpozději pátek do 10:00. V případě, že budete posílat vzorky kurýrem 

a platba bude převodem, musí být částka připsaná na účet do středy 14.3., 

jinak vzorek nebude zařazen do soutěže.  

Označení vzorku musí být jednoznačné a zřetelné – kategorie – obchodní 

značka – výrobce – dle přiloženého popisu vzorku, v množství minimálně 

4 kusy od každé přihlášené značky, a to pouze v 1 - 1,5 l obalu. Jiné 

obaly nebudou akceptovány. U kategorií 10–15 je po předchozím souhlasu 

možné výjimečně použít i obaly menší. K popisu vzorků využijte výhradně 

námi přiložený formulář. Přebytky vzorků a prázdné obaly nevracíme. 

 

 

K účasti budou zařazena pouze ta piva, která budou řádně přihlášena do 

uzávěrky soutěže, tj. 5. března 2018, řádně označena a včas dodána. 

Vzorky přihlášené později nebo dovezené přímo na akci nebudou přijaty. 

 

Způsob degustačního hodnocení pro rok 2018 
 

 
10 komisí  
Složení : vedoucí komise + 4 členové = 5 degustátorů v komisi 
Celkem 50 degustátorů + 7 náhradníků 
 
Degustuje se konsensuálním způsobem tzn., že komise se musí shodnout 
na prvních třech pivech (bez určení pořadí) a ta potom postupují do 
dalšího kola. Pouze ve finále musí komise stejným způsobem určit 
pořadí prvních pěti piv. 
U čtyř nejobsazenějších kategorií bude finále posuzovat odborná komise 
vybraných zpravidla nezávislých degustátorů. 
 
Začátek degustace je již v pátek 16.3.2018 od 16:00 a v sobotu 
17.3.2018 od 8:00.  
 
Přihlášení degustátoři budou vybráni J. Šuráněm. 
 

 


