
Složitá účast

Vinař, který získal zlaté 
ocenění, 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 
kterékoli ze zde uložených 
vín. Každé víno má svůj pre-
zentační box, ve kterém jsou 
lahve uskladněny. Zároveň 
je na boxu kompletní popis 
vína včetně analytických úda-
jů, senzorické charakteristiky 
a podobně.

Salon vín 2019

Vítězná vína budou po celý 
rok prezentována degustační 
expozicí v historickém skle-
pení valtického zámku. Ná-
vštěvník bude moci ochutnat 
ze 71 bílých vín, z nichž 43 je 
suchých, 15 polosuchých, de-
vět polosladkých a čtyři slad-
ká. Dále 26 červených vín, 
z nichž je 25 suchých a jedno 
sladké. Počet doplňují dvě 
růžová vína – jedno suché 
a jedno polosladké a také dvě 
jakostní šumivá vína. 

Nejvíce zastoupenou 
vinařskou podoblastí byly 
podoblast mikulovská a vel-
kopavlovická s 27 vzorky, 
slovácká s 22 a znojemská 

s 20 víny. Vinařská oblast 
Čechy je v letošním ročníku 
Salonu vín zastoupena třemi 
víny z mělnické podoblasti. 
Nejúspěšnějšími odrůdami 
letošního ročníku se staly 
Ryzlink rýnský s 21 zastou-
peními, dále Ryzlink vlašský 
s 10, Rulandské modré 
s osmi, Sauvignon a Ruland-
ské bílé se šesti a Frankovka 
a Veltlínské zelené s pěti 
zastoupeními.

Nejčastěji se v letošním Sa-
lonu vín setkáme s ročníkem 
2017 se 45 víny, dále roční-
kem 2015 s 34 víny a roční-
kem 2016 se 17 víny. Nejstarší 
víno v letošním Salonu vín je 
z roku 2009.

Vinařstvím s největším 
počtem úspěšných vín je Vin-
selekt Michlovský s 10 víny.

Přehlídka stovky nejlepších, respektive 
nejúspěšnějších vín z Moravy a Čech, 
která tradičně začíná v únoru – Salon vín – 
má již delší dobu respekt u odborníků 
a mimořádnou oblibu u milovníků vín.

Vlastimil poliačik
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Mít vystavené své víno 
v Salonu vín je pro vinaře 
již mimořádný úspěch. Už 
jen proto, že získat tuto 
možnost je stále obtížnější. 
Způsobuje to předně ros-
toucí počet vinařů vyrábějí-
cích kvalitní vína a zároveň 
i stoupající prestiž soutěže, 
která láká k účasti. 

„Získat absolutní titul 
v tak náročné soutěži, kde 
musíte projít třemi koly 
a pak v rozstřelu o šampiona 
porazit další skvělé vzorky, 
bereme jako skvělý výsle-
dek, který vytváří ideální 
zpětnou vazbu jak pro naše 
zákazníky, tak i pro naše 
zaměstnance,“ říká Bořek 
Svoboda, ředitel Zámeckého 
vinařství Bzenec, které letos 
získalo titul šampiona.

Nelehká cesta

Vinaři, kteří touží dostat 
se do Salonu vín, musejí se 
svými víny nejprve projít 
systémem nominačních 
oblastních soutěží garantova-
ných Svazem vinařů ČR. Jsou 
to takzvaná oblastní kola, 
kterých je pět – pro vinařskou 
oblast znojemskou, miku-
lovskou, velkopavlovickou, 
slováckou a jedno společ-
né pro vinařskou oblast 
Čechy. Vloni bylo přihlášeno 
rekordních 2199 vín. Teprve 
na základě nominace z těchto 
klání je možné se přihlásit 
do finále – tedy do národní 
soutěže vín, kde je hodnocení 
dvoukolové (v tomto ročníku 
postoupilo 1231 vzorků). 
Doposud odborná porota 

nejprve vybrala nejlepších 
200 vín a z nich nakonec 
100 zlatých. „Při hodnoce-
ní letošního ročníku jsme 
poprvé umožnili finálovou 
účast dvojnásobnému počtu 
vín oproti předchozím letům, 
tedy 400 nejlepším vínům 
z předchozích kol soutěže. 
Větší počet prvotřídních vín 
ve finále ještě zvýšil odbor-
nou úroveň posuzování vín 
v soutěži a s tím i kvalitu vín 
hodných prestižního ocenění 
‚Zlatá medaile Salonu vín‘,“ 
komentuje letošní novinku 
Pavel Krška, ředitel Národní-
ho vinařského centra, které 
finálovou soutěž a provoz 
Salonu vín organizuje. Nako-
nec ze sta zlatých vín komise 
vybere ještě vítěze kategorií, 
nejlepší kolekci a šampiona.

Vítězná vína 
jsou po celý rok 
prezentována 
ve sklepení 
valtického 
zámku.

Úspěch. Zástupci Zámeckého vinařství Bzenec pózují s cenou 
za šampiona, kterou získali za Rulandské bílé, pozdní sběr 2017, 
a s dalšími pěti zlatými medailemi.

Ve Valticích lze ochutnat  
nový výběr nejlepších vín
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