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Chmelařský institut s.r.o.  

HOP RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 
Kadaňská 2525, 438 01  Žatec, Czech Republic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      V Žatci dne 12. 5. 2022 

                    

 

 

Vážení pivovarníci, vážení obchodní přátelé,  

 

 společně s představiteli města Žatec si dovolujeme Váš pivovar pozvat do 

degustační soutěže, která je pořádána v rámci Žatecké Dočesné 2022.  

 

  Degustace bude probíhat ve dvou dnech, a to 

 

1. den, tj. ve ČTVRTEK 1. 9. 2022 od 13.00 hodin, proběhnou základní kola a 

finále některých kategorií s nižším počtem vzorků.  

 

2. den, tj. v PÁTEK 2. 9. 2022 od 13.00 hodin, proběhne degustace 

semifinálových a finálových kol.  

 

Přehled soutěžních kategorií naleznete v připojené přihlášce. Jako každý rok se 

jedná především o filtrovaná piva. V letošním roce však dochází ke dvěma 
důležitým změnám:  

 

1) na zkoušku jsme zařadili jednu kategorii nefiltrovaných piv, a to světlý ležák. 

Tato kategorie je z kapacitních důvodů otevřena pouze pro pivovary a 

minipivovary, které v rámci Žatecké Dočesné budou mít ve městě umístěn svůj 

stánek, a pro pivovary, které přihlásily vzorky do některé z kategorií filtrovaných 

piv (i pokud nemají ve městě stánek).   

 

2) druhou změnou je, že od každého vzorku piva je třeba do soutěže doručit 20 

litrů piva (minimální množství) ve skleněných lahvích, které upřednostňujeme. 

Pokud pivo budete dodávat v PET lahvích, minimální množství se zvyšuje na 25 

litrů.  

V případě nedodání minimálního množství piva nebude vzorek do soutěže přijat.  
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Podmínky účasti jsou tedy následující: 

  

 zaslání potvrzené přihlášky na: 

 

e-mail: degustace@chizatec.cz 

 

nebo 

 

na adresu Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, 438 01 Žatec 
 

nejpozději do 30. 6. 2022. 

 

 do degustační soutěže mohou být přihlášeny pouze vzorky stočené do 

skleněných lahví nebo PET lahví. Skleněné lahve upřednostňujeme. PET lahve 

použijte, prosím, pouze ve výjimečných případech.   

 

Sudové pivo bude přijímáno pouze k propagačním účelům (nezúčastní se 

soutěžní degustace). Jestliže budete pivo dodávat v této formě, prosíme o 

poskytnutí vývěsky pivovaru, popř. dalších propagačních materiálů, aby mohlo 

být označeno na výčepním zařízení. 

 

 z každého pivovaru, který přihlásí do degustace filtrovaná piva, je možno 

delegovat zástupce do degustačních komisí, a to takto:  

1. den, tj. 1. 9. 2022, maximálně 2 zástupce 

2. den, tj. 2. 9. 2022, maximálně 1 zástupce 
 

Z důvodu plné obsazenosti degustačních komisí nepřekračujte počty osob. 

Jmenovitě je uveďte na přihlášce pivovaru a VČAS nahlaste veškeré změny, 

nejpozději však 26. 8. 2022. 
 
Bohužel z kapacitních důvodů nemůžeme uvolnit místa pro zástupce 
pivovarů, které přihlásí pouze nefiltrovaný ležák. Pokud by měl z této 
kategorie někdo zájem degustovat, napište nám. V případě uvolnění místa 
Vás budeme kontaktovat 2 dny před degustací. Děkujeme za pochopení.  
 
Upozorňujeme degustátory, že degustace začíná ve 13.00 hodin, její 
konec bude mezi 17.00 a 18.00 hod. a nelze odcházet dříve! 
 

 vzorky musí být dodány na adresu:  

 
Chmelařský institut s.r.o. 
Kadaňská 2525 
438 01  Žatec 
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nejpozději do:  
a) filtrovaná piva do 17. 8. 2022 (bude skladováno ve sklepě) 
b) nefiltrovaná piva do 26. 8. 2022 (bude skladováno v chladu) 
 
Při nedodržení termínů již nebudou z organizačních důvodů vzorky 
přijímány, neboť piva musí být celkově připravena.  

 

Je možno využít též poštu, popř. zásilkovou službu. Doporučujeme zásilku 

dostatečně zajistit. Za vzorky rozbité při přepravě neručíme.  

 

Počet vzorků není omezen.  

 
 od každého vzorku piva ve skleněných lahvích je třeba dodat 

minimálně 20 litrů piva, v případě PET lahví minimálně 25 litrů.  
Piva, která nebudou dodána v požadovaném množství, nebudou přijata do 
degustace a poukázaná částka bude vrácena. 
 

Kromě samotné degustace budou piva použita i na výstavu degustovaných piv 

v předsálí auly Chmelařského institutu a ve společenských prostorách 

Městského úřadu v Žatci v rámci Žatecké Dočesné, popřípadě pro další 

chmelařské akce, kde budou Vaše piva propagována.  

 

 každý přihlášený vzorek, resp. druh piva, bude zpoplatněn částkou 1 000 Kč 

(včetně DPH), s přihlédnutím na výši nákladů, které tato 2denní akce, za účasti 

celkem cca 300 degustujících a 50 lidí zajišťujících organizaci degustace, 

obnáší.  

 

 kategorie bude zrušena, pokud do ní nebudou přihlášeny alespoň 3 vzorky ze 2 

různých pivovarů. O případném zrušení kategorie budou pivovary informovány 

po uzavření přihlášek.  

 
V případě nejasností se, prosím, obracejte na:  

 

vedoucího degustace Ing. Vladimíra Nesvadbu, Ph.D. 

telefon:  415 732 144 

mobil:   607 104 892 

e-mail:  nesvadba@chizatec.cz 
    degustace@chizatec.cz 

 

nebo 

 

jednatele společnosti Ing. Josefa Patzaka, Ph.D. 

telefon:  415 732 133 

mobil:   724 929 535 

e-mail:  patzak@chizatec.cz 
    degustace@chizatec.cz 
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nebo  

 

sekretářku Patricii Buchtovou 

telefon:  415 732 101 

mobil:   602 110 354 

e-mail:  buchtova@chizatec.cz 
    degustace@chizatec.cz 

nebo 

 

sládka Jana Herverta  

mobil:   723 236 685 

e-mail:  herjan@email.cz 
    degustace@chizatec.cz 
 
 

V současné době ještě neznáme program letošní Žatecké Dočesné, a tak prozatím 

ani nevíme, zda budou předávány diplomy ve městě při sobotní akci na hlavním 

pódiu, jako tomu bylo v předchozích letech. Přesto Vás však prosíme, abyste 

vyplnili do přihlášky i kontaktní osobu, která by v případě Vašeho umístění do 3. 

místa v jednotlivých kategoriích diplom na hlavním pódiu v sobotu převzala. 

Pokud však cestu do Žatce vůbec neplánujete, není samozřejmě Vaše účast na 

předávání povinná.    

 

Přehled ubytovacích kapacit v Žatci najdete na webových stránkách města Žatce:  

http://cs.zatec-thum.eu/turistika/ubytovani/. 

 

 

   Těšíme se na viděnou při této příležitosti.    

 

   S pozdravem            

 

                     

 

                   Ing. Josef Patzak, Ph.D. v.r.  

                                jednatel 
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