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• nejvyšší národní soutěž vín v České republice

• stálá degustační expozice na zámku ve Valticích

Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi nejlepšími víny



je nejvyšší soutěží v rámci systému Národní soutěže vín a nava-

zuje na nominační soutěže jednotlivých vinařských podoblastí 

Moravy a vinařské oblasti Čechy. Každý rok se jí účastní přes 2100 

vín a je tak absolutně největší soutěží vín v ČR. 

Pořadatelem je Národní vinařské centrum, o.p.s. pod garancí 

Svazu vinařů ČR. Na základě nominací z oblastních kol vinaři 

přihlásí svá vína do prvního kola, kde se vybere nejlepších 400 

vín, ze kterých je ve druhém – finálním kole dle podmínek sta-

tutu soutěže vybráno nejlepších 100 vín, která jsou oceněna 

zlatou medailí Salonu vín ČR. Nejlepší víno soutěže získává titul 

„Šampion“, dále se vybírají vítězové kategorií a nejlepší kolekce. 

Ostatní vína ve finální čtyřstovce jsou oceněna stříbrnou medailí 

Salonu vín ČR za podmínky, že ve finálním kole získají min. 84 

bodů ze stobodové stupnice.

Ocenění v této nejvyšší národní soutěži vín jsou velmi prestižní 

jak pro dané víno, tak pro vinaře, který jej vyrobil.

•  Přihlášená vína jsou hodnocena nezávislými odbornými 

komisemi našich nejlepších degustátorů, držitelů meziná-

rodních degustačních zkoušek dle evropských ISO norem. 

Národní vinařské centrum jako jediné v ČR provádí nejen 

výuku a zkoušky degustátorů, ale také jejich pravidelné pro-

školování a vyhodnocování.

•  Hodnocení probíhá pomocí unikátního počítačového sys-

tému ELWIS (Electronic wine system) vyvinutého Národním 

vinařským centrem, který umožňuje degustátorovi soustře-

dit se pouze na hodnocení vína a eliminuje případné chyby 

při ručním sčítání a přepisu výsledků do počítače.

•  Hodnocení je u tzv. kulatých stolů a pomocí 100bodového 

systému Mezinárodní unie enologů a Mezinárodní organi-

zace pro révu a víno (O.I.V.).

•  Kromě bodového hodnocení jsou u vín oceněných zlatou 

medailí vyhodnocovány také parametry pro grafickou cha-

rakteristiku mohutnostního a aroma-profilu každého vína.

•  Jako jediná soutěž v ČR provádí Salon vín systematické analy-

tické kontroly vín přihlášených do soutěže.

•  Profesionální realizační tým a špičkové zázemí nově rekon-

struovaného Centra Excelence ve Valticích.

•  Záštity prezidenta republiky, ministra zemědělství a hejt-

mana Jihomoravského kraje

•  Nejlepší soutěžní vína celoročně prezentována v degustační 

expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích

Hlavní atributy soutěže 

Salon vín – národní soutěž vín ČR

Národní soutěž vín

–  5 nominačních soutěží

První kolo

–  na základě nominací přihlášeno každý rok 
cca 1300 vín

– postupuje 400 vín (novinka od ročníku 2019)

Finální kolo

–  vybere 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon 
vín 2020“ a šampiona a vítěze kategorií

–  zbytek vín ve finálním kole oceněn stříbrnou 
medailí Salonu vín ČR; podmínkou je 
dosažení 84 bodů ve finálním kole

–  celkový počet oceněných vín je limitován 
na max. 30% z počtu vín přihlášených 
do prvního kola

postupuje 400 vín

přihlášeno cca 1 300 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2020

Stříbrné medaile  
Salon vín 2020

Znojemská Mikulovská Velkopavlovická Slovácká Čechy



Na  odborné hodnocení soutěže navazuje stálá veřejná de-

gustační expozice vín Salonu vín ČR. Nachází se ve sklepních 

prostorách Státního zámku Valtice. Již od r. 2001 nabízí přehled 

o vínech ze všech vinařských podoblastí ČR. Každý rok je tu pre-

zentováno nejen sto nejlepších vín oceněných zlatou medailí 

Salonu vín ČR, ale také další vína formou krátkodobých tematic-

kých sezonních prezentací.

Vína v Salonu jsou od února do prosince daného roku k dispozici 

návštěvníkům, kteří mají možnost ochutnat a poznat na  jed-

nom místě a v reprezentativních prostorách nejlepší moravská 

a česká vína a zároveň se dozvědět všechny podstatné infor-

mace o každém vínu i vinařích, kteří je vyrobili. 

Návštěvníci si mohou vybrat z několika typů degustačních pro-

gramů, vína je možno i zakoupit. 

Na  recepci degustační expozice lze pořídit dárkové obaly 

na  láhve, vinařskou literaturu, degustační sklenice a  další 

sommelierské potřeby. Součástí expozice je také „Síň slávy 

vinařství ČR“ představující vítěze partnerské soutěže „Vinařství 

roku“ pořádané Svazem vinařů ČR. 

Spolu s valtickým zámkem patří Salon vín ČR mezi Top výletní 

cíle jižní Moravy a na základě opakovaných skvělých výsledků 

hlasování veřejnosti je od roku 2018 Salon vín ČR Championem 

soutěže TOP vinařský cíl. 

• Šampion soutěže

• Vítězové kategorií

• Zlatá medaile Salonu vín České republiky 

• Stříbrná medaile Salonu vín České republiky 

•  květen – záží 2019 – hodnocení podoblastních nominačních soutěží

• 1. kolo hodnocení: 18.–22. 10. 2019

• 2. kolo hodnocení:  3.–4. 12. 2019

Salon vín České republiky – stálá degustační expozice
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• celoročně otevřená veřejná degustační expozice (mimo ledna, kdy probíhá příprava nového ročníku)

• více než 23 000 degustujících návštěvníků ročně

•  několik typů degustačních programů, vč. unikátní tzv. „volné degustace“, programů řízených sommelierem 

a individuální degustace z prezentačního automatu

• podrobné informace o všech vínech a jejich producentech v katalogu a informačních panelech u kójí

• návštěvnické hlasování o nejlepší víno a vinařství Salonu

• vydávání odborné vinařské literatury

•  pořádání seminářů o víně a vinohradnictví  
pro laickou i odbornou veřejnost

•  pořádání mezinárodní soutěže  
GRAND PRIX VINEX

•  obecná podpora a propagace vín  
z Moravy a Čech

Zajímavosti expozice Salonu vín ČR

Další aktivity Národního vinařského centra

Kontakt
Národní vinařské centrum, o.p.s. – Salon vín ČR

stálá degustační expozice: Zámek 1 – tel.: 519 352 744

kanceláře a školicí prostory: Sobotní 1029 (Centrum Excelence) – tel.: 519 352 072

691 42 – Valtice, Jižní Morava, ČR

www.vinarskecentrum.cz | www.salonvin.cz

Projekt s podporou Vinařského fondu
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