
SOUTĚŽ

Národní degustační soutěž České a moravské pivní koruny 
2018 proběhne 31. ledna a 1. února příštího roku. 
Zjednodušíme její pravidla, ale zachováme maximální 
náročnost. Hlavní důraz bude kladen na kvalitu 
čepovaného, nikoli lahvového piva. Velmi zajímavá bude 
navíc konfrontace s názorem zahraniční poroty, která 
poprvé udělí Golden Bohemia/Draft Beer Awards nikoli 
pouze nejlepším tuzemským pivovarům, ale také nejlepším 
pivům v čepované verzi. O udělení zvláštní ceny rozhodnou 
tentokrát i čtenáři PBA.

Č eské a  moravské pivní koruny 
představují jedinou soutěž 
v České republice, která oceňuje 
nejlepší pivovar. Abychom tako-
véto zadání splnili, pivovar musí 

přihlásit minimálně tři piva ze stálého 
sortimentu. Pivovar může přihlásit jen 
jediné pivo tehdy, pokud jde o světlé vý-
čepní pivo nebo světlý ležák, který tvoří 
více než polovinu jeho výstavu. Spodně 
kvašená piva s výjimkou speciálních lze 
přihlásit výhradně v  sudové verzi. 
U svrchně kvašených piv je volba možná 
mezi verzí lahvovou a  sudovou. Vzorky 
dodávají samy pivovary do prostor vel-
koobchodu, který je partnerem soutěže. 
Nenakupují se v obchodní síti.

Potřetí najdeme nejlepší 
české a moravské pivovary

Slavnostní předání Českých a moravských pivních korun 2017 proběhlo v Břevnovském klášteře.
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Jak probíhá hodnocení
O udělení České a moravské pivní koru-
ny rozhodne porota tentokrát ve dvou 
kolech. V prvním vyřadí vzorky, u kterých 
najde cizí vůně a  chutě. Rozhodovat 
bude nikoli na základě bodového hod-
nocení, ale shody (konsenzus) celé nebo 
většiny poroty o  tom, jestli vzorek cizí 
vůně a chutě:
a)  nemá vůbec; 
b)  jejich intenzitu lze tolerovat a postu-

puje do finálového kola nebo; 
c) tolerovat nelze a bude ze soutěže vy-

řazen. 
O důvodech vyřazení vzorku sepíše po-
rota zápis. 
Ve finále porota určí opět na základě 
shody celé poroty nebo její většiny niko-
li pořadí vzorků, ale jejich zařazení do 
skupiny piv, a  to mezi výborná, velmi 
dobrá a průměrná. Českou a moravskou 
pivní korunu získají pouze pivovary, je-
jichž piva dosáhnou alespoň v  jednom 
případě hodnocení výborný a mezi při-
hlášenými vzorky bude maximálně je-
den vzorek vyřazený v prvním kole nebo 
opakovaně označený rozdílnou porotou 
ve finále jako průměrný. To znamená, že 
celkově alespoň jedno pivo hodnocené 

jako výborné a  ostatní sortiment jako 
velmi dobrý. Právě na takové pivovary 
chce naše soutěž upozorňovat.

Vyhlášení opět v Břevnově
Golden Bohemia/Draft Beer Awards 
jako národní česká soutěž s mezinárod-
ní porotou bude rozhodovat podle stej-
ných pravidel jako České pivní koruny 
s  tím rozdílem, že ve finálových kolech 
bude určeno pořadí jednotlivých piv 
i udělení ceny v soutěži o nejlepší pivo-
var. Vzhledem k  tomu, že ve finálových 
kolech všech renomovaných světových 

soutěží rozhoduje o výsledcích konsen-
zus, lze předpokládat, že mezinárodní 
porota využije bohaté zkušenosti jed-
notlivých členů s takovýmto způsobem 
posuzování piva. Práce se zúčastní vždy 
i jeden velmi zkušený a mezinárodně re-
nomovaný český degustátor, aby ostat-
ním sdělil popis českých pivních stylů 
a  odpověděl na otázky, které se týkají 
specifických postupů při výrobě. 
Slavnostní vyhlášení výsledků Českých 
a  moravských pivních korun a  Golden 
Bohemia/Draft Beer Awards se koná 
22. února v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera v Praze.  n

Přihlášení vzorků do obou soutěží:
1. až 30. listopadu 2017 (Včas znamená finančně nejvýhodněji!)
1. až 20. prosince 2017 (Standardní cena + jeden vzorek zdarma)
20. prosince 2017 až 12. ledna 2018 (Standardní cena bez slevy)
15. ledna až 19. ledna 2018 (S příplatkem)
19. ledna 2018 Uzávěrka přihlášek obou soutěží
22. až 26. ledna Doručení vzorků pro soutěž 

SOUTĚŽ
31. ledna od 9 hodin 1. degustační kolo v Kongresovém centru Praha
1. února od 10 hodin Finálové degustační kolo v Kongresovém centru 
31. 1. a 1. 2. od 15.00 Setkání členů poroty s čtenáři a předplatiteli časopi-
su PBA se koná v Kongresovém centru Praha
22. února 2018 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera v Praze 

České a moravské
pivní koruny 2018
České a moravské
pivní koruny 2018

Účast v  mezinárodní porotě již 
potvrdili: 
Tim Hampson, prezident The British 
Guild of Beer Writers, autor řady 
knih o pivní kultuře a pivní turistice, 
porotce World Beer Awards

Luc De Raedemaeker, ředitel mezi-
národní degustační soutěže Brussels 
Beer Challenge 
Adrian Tierney-Jones, ředitel a hlav-
ní porotce mezinárodní degustační 
soutěže World Beer Awards 

Carl Kins, člen vedení EBCU, dlou-
holetý porotce World Beer Awards 
a  European Beer Star, člen degus-
tačních porot řady národních degu-
stačních soutěží 

Simonmattia Riva, vítěz Mistrovství 
světa pivních sommelliérů 2015, po-
rotce World Beer Cup a  European 
Beer Star

Harald Schieder, autor řady knih 
o  bavorských pivovarech a  pivech, 
porotce European Beer Star

Vysoké nároky  na čepování soutěžních vzorků zvládli   
dva špičkoví výčepní a 20 výčepů společnosti  

Thermotechnika Bohemia.


