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Pavel Krška: přes všechna 
opatření proběhlo hodnocení 
Salonu vín 2021 korektně
Organizátoři Národní soutěže vín se v podmínkách karantény museli popasovat 
s rekordním množstvím přihlášených vzorků. Nakonec se jim ale přes všechny 
překážky podařilo vybrat nejlepších sto vín České republiky. Více nám v rozhovoru 
řekl hlavní organizátor Pavel Krška z Národního vinařského centra, kde se finálová 
kola konala.

Mohl byste popsat opatření, která se 
musela během soutěže dodržovat?
V prvním kole museli všichni přijít s rouš-
kami a mohli si je sejmout, až když si 
sedli. Roušky a respirátory měl i veškerý 
personál. Degustátoři také neseděli u ku-
latých stolů, ale v řadách za sebou. Bylo to 
s minimální diskuzí. V druhém kole jsme 
hodnocení rozvolnili na dopolední a od-
polední. Komise měly místo sedmi členů 
pět. V sále byly pouze dvě, třetí byla v za-

sedačce, aby v jedné místnosti bylo maxi-
málně deset lidí a to s velkými rozestupy. 
I šampiona vybíralo méně degustátorů 
než obvykle. 

Neovlivnila opatření kvalitu soutěže?
Co se týče hodnocení vzorků, kvalita byla 
standardní. A to přesto, že vzorků bylo 
opravdu hodně, první kolo bylo výjimečně 
náročné. K tomu nám odpadávali degustá-
toři. Ani ne kvůli tomu, že by měli covid, 

ale buď byli v karanténě, nebo měli nějaké 
respirační onemocnění.

Takže jste neuvažovali, že akci letos 
zrušíte?
Tak hrozná ta situace nebyla. Ale posunuli 
jsme hodnocení dopředu. Nakonec druhá 
vlna přišla dřív, než jsme čekali; mysleli 
jsme, že to bude až v listopadu a prosinci. 
Jsme rádi, že jsme to zvládli.

Celkové výsledky budou známé 4. led-
na. Proč až s takovým odstupem?
Důvodů je víc. Chceme vyhlašování i medi-
álně načasovat, rozdělit. Vítězných sto vín 
už sice máme vybraných, ale ještě děláme 
finální kontrolu a laboratorní rozbory. 

Jak bude letos vypadat slavnostní ote-
vření Salonu vín?
V plánu bylo třetího února. Ale zatím 
nevíme, jestli to půjde, budeme to vědět 
v průběhu ledna. Když vidím vládní opat-
ření, myslím, že to dopadne tak, že pouze 
otevřeme expozici a předávání uděláme 
později nebo diplomy rozvezeme.

Co kvalita vzorků?
Byla výborná, na tom se degustátoři shod-
li. Vyhrál trochu jiný typ vína než v před-
chozích ročnících.

Do vítězného vinařství jste se vypravili 
osobně. 
Ano, zajeli jsme za nimi a natočili tam vi-
deo. Symbolicky jsme předali pohár přímo 
na místě a udělali rozhovor s enologem 
Jakubem Smrčkou. 


