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Opět lze ochutnat sto nejlepších
moravských a českých vín
n Na přelomu ledna a února se již tradičně
(letos podvanácté) otevírá sklepení valtického
zámku téměř na celý rok pro veřejnost. V jeho
prostorách totiž spravuje Národní vinařské
centrum Salon vín, tedy sto nejlepších,
respektive vítězných vín z Moravy a Čech.
Vlastimil Poliačik
Soutěž Salon vín získala
během času jak od vinařů,
tak od odborníků nálepku
nejprestižnějšího vinařského klání v Česku. Dostat své
víno do salonu je pro vinaře
díky stoupající konkurenci
stále obtížnější, takže umístění v první stovce je nejen

stále prestižnější záležitostí,
ale i komerčně více využitelnou známkou.
„Zájem rok od roku stoupá. Na letošní, osmnáctý
ročník salonu bylo přihlášeno rekordních 2073 vzorků
z 59 vinařství. Máme z toho
velkou radost, protože stále
více se soutěže zúčastňují
i menší vinaři. Zároveň takto

vysoký počet hodnocených
vín už nám dává dokonalou
představu o vínech a vinařství v České republice,
jejich kvalitě, potenciálu,
podoblastních a regionálních specifikách, vinařských
přístupech, využívání technologií a tak dál,“ říká Pavel
Krška, ředitel Národního
vinařského centra, které je
organizátorem akce.
Profesionální degustátoři,
kteří se zúčastnili finálového výběru, si pochvalovali
i výjimečnou kvalitu vzorků
letošního ročníku. „Dvanáct
let se už starám o průběh
soutěže. Musím říci, že jsem
z tohoto ročníku nadšený,
je jeden z nejlepších. Bylo
opravdu z čeho vybírat a bylo
to těžké. Kvalita byla hodně
vyrovnaná,“ říká enolog soutěže a hlavní someliér NVC
Marek Babisz.

Náročná pravidla

Šampion. Nejlepším vínem České republiky pro rok 2018 se stal Ryzlink vlašský, 2016, pozdní sběr od producenta Nové Vinařství. „Jedná
se o typický pálavský ryzlink vlašský s medovo-grepovou aromatikou
i chutí,“ říká o vítězném víně ředitel vinařství Petr Ptáček. Na snímku
svírá cennou trofej mezi hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem
Šimkem (vlevo) a předsedou Svazu vinařů Tiborem Nyitrayem.

Vína přihlášená do Salonu
vín musejí nejprve projít
systémem nominačních
oblastních soutěží garantovaných Svazem vinařů ČR.
Takzvaných oblastních kol,
která probíhají v srpnu, je
pět – pro vinařskou oblast
znojemskou, mikulovskou,
velkopavlovickou, slováckou a jedno společné pro
vinařskou oblast Čechy.
Teprve na základě nominace
může přihlásit vinař své víno
k hodnocení ve finální, tedy
národní soutěži vín, kde je
hodnocení dvoukolové. Nejprve odborná porota vybere

nejlepších 200 vín a z těch
ve finálním kole nejlepších
100 vín, kterým je udělena
zlatá medaile Salonu vín České republiky. Hodnocení je
prováděno vždy 100bodovým
systémem podle mezinárodních standardů.
„Poslední ročníky oceňujeme stříbrnou medailí také
vína, která se probojovala
do finálové dvoustovky. Jsou
vysoce kvalitní, což znamená,
že získala v konečném hodnocení minimálně 83 bodů, ale
přesto nedosáhla na zlatou
medaili a umístění v Salonu
vín,“ upozorňuje Pavel Krška.
Novinkou posledních let je
i to, že se tato stříbrná vína
objeví nárazově i v salonu.
Nakonec ze sta zlatých vín
ještě komise vybere vítěze
kategorií, nejlepší kolekci
a šampiona.

PREZENTACE

Vinař musí pro salon rezervovat určitý počet lahví
vítězného vzorku (například
u bílého vína 720), které NVC
postupně vykupuje a ukládá
ve sklepních prostorách. Zde
jsou k dispozici veřejnosti,
která má možnost ochutnat
kterékoliv ze zde uložených
vín. Každé víno má svůj prezentační box, ve kterém jsou
lahve uskladněny. Zároveň je
na boxu kompletní popis vína
včetně analytických údajů,
senzorické charakteristiky
a podobně.
Novinka poslední doby je
interaktivní pomůcka. Přes
poskytnutou síť Wi-Fi ná-

vštěvník může použít tablet
či chytrý telefon. Po načtení
QR kódu se dostane k veškerým informacím o vybraném
víně a i k různým službám
jako například k nákupnímu
e-košíku.
Návštěvníci si mohou
vybrat buď volnou degustaci, nebo z několika typů
programů řízených somelié
rem. Samozřejmě je možné
si vzorky jen prohlédnout
a pouze nakoupit celé lahve.

Skladba vzorků
v Salonu vín ČR 2018
V poměrném zastoupení bylo
do kolekce vybráno 73 vín
bílých, z nichž 58 bylo suchých
a polosuchých, 10 polosladkých
a 5 sladkých. Dále 23 červených vín suchých, 2 růžová
a 2 vína šumivá.
Nejúspěšnějšími odrůdami
letošního ročníku se staly Ryzlink
rýnský se 17 zastoupeními, dále
Chardonnay s 10 zastoupeními,
Veltlínské zelené a Rulandské
šedé s 8 zastoupeními,
následoval Sauvignon se
7 zastoupeními a nakonec
Frankovka, Pálava a Ryzlink
vlašský s 5 zastoupeními.
Ročníkem s největším
zastoupením je v letošní kolekci
ročník 2015 s 53 víny a dále
ročník 2016 s 37 víny. Nejstarší
víno je z roku 2008.
Vinařství s největším počtem
úspěšných vín je Vinselekt
Michlovský s 9 víny.

