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VINNÝ SPECIÁL

Rekord pokořen
Přes 900 medailí pro česká a moravská vína

TEXT: JAN KLIČKA • FOTO: DENÍK

Co rok, to nový rekord. Moravští 
a čeští vinaři by si z takového 
rčení mohli udělat svoje motto. 

Předloňskou medailovou žeň (728 cenných 
kovů) na mezinárodních soutěžích dokáza-
li v loňském roce nejenom zopakovat, ale 
s počtem 909 medailí ještě pořádně rozšířit. 
Největší úspěchy? Vinařství Gotberg z Popic 
získalo platinovou medaili za Ryzlink rýnský, 
pozdní sběr 2016, a to z prestižní světové 
soutěže Decanter World Wine Awards v Londý-
ně. A také v loňském roce pokračovalo vítězné 

tažení tuzemských vinařů za Atlantikem. Re-
kordních pět zlatých přivezli naši producenti 
z Great American International Wine Competi-
ton v New Yorku.  Velku zlatou medaili porotci 
přiřkli pro Ryzlink rýnský, slámové víno 2015 
a Frankovku, slámové víno 2015 z Vinných 
sklepů Lechovice, Veltlínské zelené pozdní 
sběr 2017 a za Pálava výběr z hroznů 2017 
z Vinných sklepů Zapletal a Lahofer Rosé 2017 
z Vinařství Lahofer. A domácí odrůda Pálava 
dobyla i San Francisco International Wine 
Competition. Pálava 2017 výběr z hroznů 
z vinařství Marka Líbala ovládla kategorii Best 
Late Harvest, což v Americe znamená nejlepší 

sladké víno. A jedna perlička: slavná vídeň-
ská soutěž AWC Vienna se pomalu mění na 
přehlídku moravského vinařství. Letos z Vídně 
tuzemští vinaři přivezli 347 medailí. „V přípa-
dě, že naši vinaři přivezou z takových soutěží 
medaile, znamená to jediné - jejich vína byla 
kvalitnější než tisíce a tisíce vín z vinařských 
velmocí a vyhlášených světových vinařství,“ 
konstatuje Jaroslav Machovec, ředitel Vi-
nařského fondu, který našim producentům 
pravidelně pomáhá s účastí na světových 
výstavách. Vedle příspěvku na startovné na-
příklad zajišťuje i dopravu soutěžních vzorků 
na jednotlivá klání.

Jedeme do sklípku. Tuto větu vysloví napros-
tá většina lidí, kteří se vydávají za vinaři na 
Moravu. V drtivé většině je to pravda. Vinaři 
mají sklep, ve kterém se odehrávají populár-
ní degustace a ochutnávky „pod zemí“ mají 
svoji neopakovatelnou atmosféru. Ovšem ani 

vinařské Moravě (a dokonce i vinařským Čechám) 
se nevyhýbají moderní trendy. Pokud se někde re-
konstruuje vinařství nebo majitelé staví na zelené 
louce, čím dál větší slovo mají architekti. Prvním 
velkým počinem byla stavba nového popického 
vinařství Sonberk (mj. jeden z vítězů Vinařství 
roku 2018), kterého se zhostil architekt Josef Ples-
kot. O kus dál vzniklo na základě plánů Martina 
Bukolského vinařství Gotberg. A od té doby jako 
by se se supermoderními vinařskými provozy 
roztrhl pytel. V severočeských Třebívlicích vzniklo 
Zámecké vinařství Johann W, v Praze- Troji velmi 
zdařilé vinařství Salabka. Na Moravě lahodí oku 
všech vínomilců třeba hustopečské vinařství Starý 
vrch nebo nové valtické vinařství Obelisk. V loň-
ském roce se pak zcela novým moderním provo-
zem na kraji Mikulova pochlubil Miroslav Volařík 
a zcela novou degustační expozici s vinotékou ve 
Velkých Bílovicích představily i Habánské sklepy. 
A buduje se dál: První návštěvníci by už letos měli 
vyzkoušet nové prostory vinařství Lahofer neda-
leko Znojma (na snímku vpravo). Budova, kterou 
navrhlo brněnské studio Chybik+Krystof, bude 
mít „průchozí“ střechu, která bude sloužit jako let-
ní amfiteátr. V létě se tu budou pořádat koncerty 
a různé kulturní akce.

Úkol pro architekty: Postavte vinařství   
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Česko mezi vinařskými velmocemi? 
Pomáhá tomu i klimatická změna

TEXT: JAN KLIČKA • FOTO: DENÍK

Čísla hovoří jasně: Za posled-
ních 60 let se zvýšila průměr-
ná teplota na jižní Moravě 

o 1,5 stupně. Zatímco dřív tuzemští vinaři 
každý rok napjatě sledovali cukernatost 
hroznů, od níž se odvíjí mimo jiné zatřídění 
vína (zda může být prohlášeno za přívlast-
kové), v posledních letech už přívlastková 
vína  dělají relativně snadno. Ročník 2018, 
jeden z nejteplejší v novodobé historii, 
je toho neklamným důkazem. „Pozvolné 
mírné oteplování v některých polohách 
pozorujeme už delší dobu, v posledních 
letech je však výraznější a plošnější. Na 
rozdíl od jiných odvětví je to pro vinařství 
významné plus, a to jak pro spotřebitele, 

tak i pro vinaře,“ potvrzuje Jaroslav Macho-
vec, ředitel Vinařského fondu. „U stávajících 
výsadeb mají vyšší teploty pozitivní dopad 
na dozrávání hroznů, ale kromě toho 
umožňují vinařům také nově vysazovat 
odrůdy náročnější na sluneční svit a tep-
loty,“ popisuje Machovec. Takovou novou 
odrůdou (sázenou s předpokladem teplého 
počasí) kdysi na moravských vinohradech 
býval třeba Merlot, který je dnes v tuzem-
sku plně domestikován. Například vinařství 
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice 
předloni pokusně vysázelo argentinský 
Malbec či španělské Tempranillo, tedy ty-
picky jižanské odrůdy a hodlá si na saze-
nicích ověřit právě jejich chování v nastalé 
klimatické změně. Z bílých odrůd se pak 
sázejí například Hibernaly či Solarisy, které 

jsou jako nově šlechtěné odrůdy odolnější 
vůči změnám počasí.  Dalo by se tedy říci, 
že tuzemští vinaři na změnu klimatu připra-
vují. Čemu ale poručit nedokáží, je déšť, 
respektive dostatek vody. „Zásadní pro to, 
aby teplejší klima mohlo být vinaři vnímá-
no pozitivně, je dostatek vláhy. Dlouho-
trvající sucha zejména v letních měsících, 
tedy před sklizní, totiž ovlivňují úrodu 
negativně,“ zdůrazňuje Machovec. Výhodou 
pro další rozvoj vinařství v Česku je kromě 
postupného oteplování ještě jeden fakt: že 
se vinohrady mají kam rozrůstat. „Zdaleka 
ne všechny vhodné polohy jsou již osázeny, 
a celková kapacita výměry vinic tak v České 
republice může dosahovat až několikaná-
sobku současných cca 18 000 ha,“ uzavírá 
šéf Vinařského fondu. 

Pověst českého a moravského vína se 
v posledních letech výrazně zlepšila 
a obor je opět atraktivní pro mladé 
lidi, říká v rozhovor pro Deník Víkend 

prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Na konci poslední sklizně mnozí vinaři 
tvrdili, že ročník 2018 bude zaslíbený čer-
venému vínu. Potvrzuje se ten předpoklad 
i nyní?
Ano. Myslím si, že kromě výborných bílých 
vín přinese ročník 2018 i velmi zajímavá 
vína červená. Hrozny loni měly dostatek 
slunečního svitu a dostatečný čas výborně 
dozrát, a to bez většího množství kyselin.

Zrovna u červených vín z Moravy a Čech 
panuje mezi mnoha lidmi určitá předpoja-
tost. V čem tkví jejich odlišnost a proč je 
pít?
Problém je v tom, že naše červená vína jsou 
porovnávána s víny z Francie, Španělska 
apod. Naše červená ovšem budou vždy 
jiná, i kdyby jen z důvodu odlišné odrůdové 
skladby. Ale s víny z Rakouska, Německa, 
Slovenska se směle můžeme rovnat. V po-
slední době se mi líbí třeba Merloty, které 
jsou ranější odrůdou a u nás velmi dobře 
vyzrávají. Na druhé straně Frankovky, Sva-

tovavřinecké, Modré portugaly a další u nás 
tradiční odrůdy jsou výborné a mají mnoho 
svých fanoušků. 

Bavíme se spolu na konci ledna. Co v tomto 
čase obvykle vinaři dělají? Laicky se zdá, že 
nic a že mohou odjet na dovolenou...
To se dříve říkalo. Dnes už ale neplatí, že 
ve vinařství je v zimě klid. Ve vinicích se 
totiž začíná stříhat réva a ve sklepě dochá-
zí k takzvanému školení vína, tedy k jeho 
finalizaci před lahvováním. Ale je pravda, 
že když už, tak nyní je pro vinaře doba asi 
nejvhodnější na dovolenou. 

Svaz vinařů je už podeváté vyhlašovatelem 
soutěže Vinařství roku. Jaká je budoucnost 
oboru? Je dost lidí, hlavně žáků SŠ či VŠ, 
kteří se chtějí vinařství věnovat?   
Myslím si, že tím, jak se podařilo celý obor 
stabilizovat a marketingově významně 
zvýšit zájem o naše vína, nalézá stále více 
mladých lidí svoji profesní perspektivu ve 
spojení s vinařstvím. Věřím tedy v dobrou 
budoucnost celého oboru. Samozřejmě nic 
není dokonalé a v poslední době pociťuje-
me hlavně výrazný nedostatek pracovníků 
na manuální práci. To se však dotýká celé 
ekonomiky.

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray: 

Ročník 2018 byl pro červená vína vysloveně příznivý  
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Tři malá, tři střední, tři velká. Devět finalistů, z nichž vzešli vítězové jednotli-
vých kategorií i absolutní vítěz a nositel titulu Vinařství roku 2018. V pořadí 
již 9. ročník prestižní soutěže i tentokrát přinesl vyrovnanou bitvu a slo-

žité rozhodování odborné poroty. Z 21 původně nominovaných vinařství na podzim 
loňského roku vzešla finálová devítka, kterou přímo v jejich sídle posléze navštívila 
sedmičlenná odborná komise. Na rozdíl od jiných soutěží v ČR se statut soutěže Vinařství 
roku zakládá na komplexním posuzování – tedy nejen na základě kvality vína, ale také 
podle toho, jak daní lidé svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a moderni-
zaci oboru vinařství. V kategorii malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok) se do finálové 
devítky probojovala vinařství Krásná hora s.r.o., Vinařství Škrobák a Jakub ŠAMŠULA 
vinařství. V kategorii střední vinařství (produkce 50 001 – 250 000 l/rok pak vinařství 
SONBERK, a.s., Vinařství Volařík a Johann W Zámecké vinařství Třebívlice. A v kategorii 
velké vinařství (produkce nad 250 000 l/rok) zaujala porotu vinařství CHÂTEAU VALTICE 
– Vinné sklepy Valtice, a.s., Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. a BOHEMIA 
SEKT, s.r.o. – vinařství Habánské sklepy. 

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve 
spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu 
ČR a Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Hlavními partnery soutěže pro 
ročník 2018 jsou Korunní – certifikovaná voda vhodná k vínu a Albert s nabídkou vín 
finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově. Nad soutěží převzali záštitu hejtman 
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a brněnská primátorka Markéta Vaňková. Hlavním 
mediální partnerem je Deník.  

Jen vynikající víno nestačí. 
Teprve když se kvalitní nápoj 
snoubí s výborným jídlem, 
vznikne z toho opravdu velký 
zážitek. A přesně takhle to 
funguje v případě nového 

držitele titulu Vinařství roku 2018.  
Absolutním vítězem (a zároveň 
premiantem kategorie nejmen-
ších producentů) se stalo vinař-
ství Škrobák z Čejkovic. Rodinný 
podnik, který v roce 1992 založil 
Stanislav Škrobák starší a dnes 
v jeho šlépějích kráčí jeho dva 
synové: Stanislav ml. a syn Martin 
s manželkou Ladislavou. Zatímco 
mužská část týmu obhospodařuje 
vinařský provoz, snacha Ladislava 
vytváří gastronomické skvosty 
z lokálních produktů. Přestože 
kuchařinu nikdy nestudovala, její 
několikachodová degustační menu 

dnes snesou srovnání s absolutní 
tuzemskou špičkou profíků. Vše je 
korunováno vínem, ať je to třeba 
Ryzlink rýnský 2016 vyrobený 
metodou Sur-lie, nebo „nabušený“ 
Pinot Noir 2015 (řada Scarabeus). 
Ostatně když se Stanislava Škrobá-
ka zeptáte, jakého vína se nejraději 
napije, zmíní právě odrůdu Pinot 
Noir. Vinařství dnes obhospoda-
řuje 11 hektarů, které ekologicky 
obdělávají, a od roku 2013 společ-
ně vybudovali nové prezentační 
prostory a dál pokračují v rozšiřo-
vání. Moderní prostory s výhledem 
na čejkovické vinice jsou už nyní 
oblíbeným cílem všech „vínomil-
ců“ i místem pro svatby či oslavy. 
„Naší filozofií je dělat špičková vína 
a spojit je s výbornou gastronomií 
a kvalitní architekturou,“ uzavírá 
Stanislav Škrobák st. 

Absolutní vítěz Vinařství roku 2018, Vinařství Škrobák: 

Recept na vítězství? Špičkové víno a gastronomie 

Vinařství roku 2018:
vyrovnaná bitva finalistů  

VINAŘSTVÍ ROKU 2018

VÝSLEDKY
Absolutní vítěz: Vinařství Škrobák, Čejkovice 
Malé vinařství: Vinařství Škrobák, Čejkovice  
Střední vinařství: Sonberk, a.s., Popice  
Velké vinařství: Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
Pavlovice, a.s.  
Titul „Korunní Enolog roku 2018“ (cena mladému vinaři 
– enologovi do 40 let): Eliška Becková, Vinařství Volařík, 
Mikulov 

CENA PROF.  VILÉMA KRAUSE (pro významnou vinařskou 
osobnost a její celoživotní přínos): 
Ing. Josef Peřina

POČIN ROKU: 
Ing. Václav Hlaváček, CSc. – za neutichající podporu 
vinohradnictví a vinařství v České republice a zejména 
za mimořádnou aktivitu při zavedení zelené nafty pro 
révu vinnou a podporu projektům zajišťujícím vodu jako 
strategickou surovinu pro udržitelný rozvoj budoucího 
pěstování révy vinné v Jihomoravském kraji.

TEXT: JAN KLIČKA • FOTO: VINAŘSTVÍ ŠKROBÁK
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V kategorii malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok) se do finálové devítky  
probojovala vinařství Krásná hora s.r.o., Vinařství Škrobák a Jakub ŠAMŠULA vinařství.

Krásná hora s.r.o.

Kategorie malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Slovácká

V roce 2007 se rozhodli Marek a Blanka vysadit 
vinohrady ve Starém Poddvorově, až později zjistili, 
že první vinice tam založili cisterciáčtí mniši už ve 
13. století. Jihozápadní svah se sprašovým podložím 
byl natolik výjimečný a krásný, že mu cisterciáci 
dali latinské jméno Monte Pulchra – Krásná hora. 
Zdravý selský rozum a respekt před jedinečným 
terroir, vedlo rodinu k rozhodnutí obdělávat vinice 
ekologicky. Přechod k biodynamickému hospoda-
ření byl už jenom přirozeným pokračováním. Dnes 
hospodaří na 7 hektarech, o víno se stará synovec 
Ondřej a o vinice vinohradník Mikuláš. V tradiční 
trati pěstují tradiční odrůdy Pinot Noir, Chardonnay 

a Sauvignon Blanc, těm dá nejvíc vyniknout suchý, 
přírodní styl vín. A zrovna takový mají nejradši mistři 
a fanoušci vynikající kuchyně. To je důvod, proč se 
vína z Krásné hory nalévají ve výjimečných restau-
racích Čech, Moravy, ale také v Londýně, Kodani, 
Oslu, Dublinu, Vídni, Tokiu a New Yorku. Rodina se 
o vinařství a vinice stará zcela přirozeně stejně jako 
o svoje děti. Milují je, ale snaží se být důslední tak, 
aby z nich vyrostlo jen to nejlepší.

https://www.krasnahora.com/
Starý Poddvorov 360 696 16

Jakub ŠAMŠULA vinařství

Kategorie malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Velkopavlovická

Jakub Šamšula je moderní a dynamický vinař 
z Čejkovic. Specializuje se na výrobu limitovaných 
partií přívlastkových vín, převážně z bílých odrůd, 
pocházejících z redukovaných sklizní hroznů.  Celou 
svou produkci vinařství lahvuje.  Charakteristikou to-
hoto mladého rodinného vinařství je, že vyrábí úzký 
sortiment vín, což se trochu vymyká moravským 
zvyklostem. Šest bílých odrůd, dvě červené, pár 
lahví sektu. Hlavní důraz se zde klade na přípravu 
suchých vín, jež vynikají jemností a čistotou chutě. 
Jakub Šamšula s manželkou, tedy nejdůležitější lidé 
vinařství, vnímají vinařský obor jako poslání, ale také 
jako každodenní výzvu, věnují se mu tak s plným na-

sazením a jen ty nejlepší hrozny, které příroda dovolí 
sklidit, přetvářejí ve víno. Věří, že s ním se zákaz-
níkům dostává do rukou zhmotnělá práce ve vinici 
a sklepě. A vy si tak můžete vychutnat vzácný oka-
mžik souznění s vinařem, vinicí a vinařskou tradicí 
Čejkovic. Majitel vinařství Jakub Šamšula se věnuje 
vínu od prahu dospělosti, kdy převzal rodinný sklep. 
Je absolventem vinařské školy a mnoha odborných 
kurzů, čerpal zkušenosti během zahraničních cest 
a je členem několika profesních institucí.

https://www.samsula.cz/
Pod Zámkem 3, 696 15 Čejkovice

Vinařství Škrobák

Kategorie malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Velkopavlovická

Rodina Škrobákových je již po generace pevně 
spojena s obcí Čejkovice a s pěstováním révy vinné. 
Nikoho tedy nepřekvapí, že si zde zřídila i vlastní 
vinařství, ve kterém se angažují rodiče, syn Martin 
s manželkou Ladislavou a syn Stanislav. V roce 
2013 společně vybudovali nové moderní prezentační 
prostory ve vinařství a pokračují v záměru dokončit 
vinařský komplex, který uspokojí každého návštěv-
níka. V současné době je vinařství vyhledávanou 
lokalitou pro zážitkové degustace, rodinné oslavy, 
svatby a firemní meetingy. Disponuje vyhlášenou 
vlastní kuchyní, zaměřenou na domácí a regionální 
gastronomii. Vinařství rodiny Škrobákových kom-

binuje tradiční i moderní postupy. Již od počátku 
vsadili na vlastní vinice, což považují za základ pro 
dokonalé víno. Dnes tedy obhospodařují 11 hektarů 
vinic a neustále se snaží vinice rozšiřovat. Zároveň 
si uvědomují důležitost ochrany životního prostře-
dí, a proto se vše snaží dělat ekologicky. Hlavní 
myšlenkou vinařství je, že zážitek z vína je dokonalý, 
pokud se vnímá v širším kontextu. Víno chutná 
nejlépe tam, kde se zrodilo, a toto prostředí musí 
zážitek ještě zesílit. Proto dnes vinařství velmi dbá 
na moderní architekturu a snoubení vína s jídlem. 
Specializují se také na vína slámová a ledová.
http://vinoskrobak.cz/
Příhon 942 696 15 Čejkovice
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SONBERK, a.s.

Kategorie střední vinařství (produkce 50 001 – 250 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Mikulovská

Jestli se není co divit, že na některém z kopců pod 
Pálavou roste vinná réva, pak jsou to právě ta místa, 
kde leží sonberské vinohrady. V okolí dnešního 
vinařství Sonberk se vinná réva pěstovala už ve 
13. století a zdejší vína si vydobyla věhlas i stovky 
kilometrů daleko. Ve starých listinách z roku 1522 
dokonce existuje zmínka, že si víno odsud přeje 
na svůj stůl sám český král a moravský markrabě 
Ludvík Jagellonský. 
Na tyto pevné historické základy navázalo roku 
2003 nově založené vinařství Sonberk, které se 
brzy etablovalo jako jedno z nejlepších v republice. 
Z rukou vinohradníka Romana Slouka a sklepmistra 

Oldřicha Drápala mladšího ročně vzejde asi 130 tisíc 
lahví vín. Sprašové podloží, které dobře zadržuje 
nezbytné množství vody, a jižní orientace vinohradu 
na vrchu Slunečná, přeje hlavně Ryzlinku rýnskému, 
Pálavě a Merlotu, které jsou aktuálně nejoblíbenější-
mi odrůdami mezi zákazníky i na českých a mezi-
národních soutěžích. Jen loni získala zlatou medaili 
a 96 bodů v hodnocení poroty slavné soutěže  
Decanter World Wine Awards sonberská slámová 
Pálava. Na různých mezinárodních soutěžích bodo-
valy také sonberské ryzlinky. 
http://www.sonberk.cz/cs/
Sonberk 393, 691 27 Popice

Johann W Zámecké vinařství Třebívlice

Kategorie střední vinařství (produkce 50 001 – 250 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Litoměřická

Zámecké vinařství Třebívlice vybudoval český pod-
nikatel a velký milovník vína Jan Dienstl. V letech 
2004–2010 vrátil do jedinečného panoramatu 
Českého středohoří 35 hektarů kvalitních vinic. První 
vinobraní výhradně z vlastních hroznů proběhlo 
v Třebívlicích v roce 2012. Jedná se o největší vinař-
ský projekt v Čechách za poslední dobu. Třebívlické 
vinařství je jedno z nejmodernějších v celém Česku 
s vysokým podílem automatizace, ale také tradiční 
ruční práce uplatňované nejen při šetrném sběru 
hroznů. Ty jsou na příjmu vytříděny na vibrač-
ním stole a poté přichází ke slovu pneumatický 
dusíkový lis. Vinný mošt z něj putuje do nerezových 

vinifikátorů a kvasných tanků a nakonec až do 
velkobjemových sudů z francouzského dubu nebo 
sudů barikových. Zatímco automatizace umožňuje 
co nejšetrnější zacházení s vínem při jeho zpra-
cování, ruční práce a vinařské srdce na správném 
místě zajišťují u jednotlivých odrůd jejich nejlepší 
výslednou kvalitu. Bílá vína zrají minimálně jeden 
rok, červená nejméně 18 měsíců, ale některé odrůdy 
dozrají do své ideální podoby třeba až po pěti letech. 
Celý výrobní proces si můžete projít v rámci exkurze 
a stát se tak sami na chvíli vinaři. 
http://johannw.com/cs
Masarykova 200, 411 15, Třebívlice

Vinařství Volařík

Kategorie střední vinařství (produkce 50 001 – 250 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Mikulovská

V rodině Volaříků poctivě pěstují lásku k vínu od dru-
hé světové války, kdy se zakladatel rodinné tradice, 
Leopold Volařík, naučil vinohradnickému a vinař-
skému umění od německých starousedlíků. Rozvoj 
vinařské tradice přerušila násilná kolektivizace 
a návrat k vinařství byl možný až po revoluci v roce 
1989, kdy v restitucích byly postupně vraceny vinice 
původním majitelům. Zakladatelem Vinařství Volařík, 
které vstoupilo na trh pod tímto označením v roce 
2007, je Ing. Miroslav Volařík. Vinařství nyní obhos-
podařuje v integrované produkci 80 ha vlastních 
vinic v Mikulovské vinařské podoblasti, z toho 4,2 ha 
v režimu ekologického zemědělství. Vyrábí přívlast-

ková, zejména bílá, vína. Produkci doplňují vína rosé 
a od roku 2011 i Sekty Volařík. Vinařství klade při 
pěstování velký význam na polohu vinice a vytváří 
vlastní řadu vín TERROIR – spojení nejprestižnějších 
viničních tratí s nejvhodnější odrůdou. Každá trať 
svou polohou, podložím a klimatickými podmínkami 
výrazně ovlivňuje charakter hrozna. Na etiketách vín 
z kolekce Terroir není dominantní odrůda, ale název 
viniční tratě – Kotelná, Železná, Ořechová hora, 
Věstonsko, Purmice, U Venuše. V roce 2014 vyšlo 
vinařství s novou řadou ORGANIC. 

http://www.vinarstvivolarik.cz/cs
K Vápence 1811/2a, Mikulov  

V kategorii střední vinařství (produkce 50 001 – 250 000 l/rok) pak vinařství SONBERK, a.s.,  
Vinařství Volařík a Johann W Zámecké vinařství Třebívlice. 

VINAŘSTVÍ ROKU 2018 / STŘEDNÍ VINAŘSTVÍ
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VINAŘSTVÍ ROKU 2018 / VELKÁ VINAŘSTVÍ

V kategorii velké vinařství (produkce nad 250 000 l/rok) zaujala porotu vinařství CHÂTEAU VALTICE 
– Vinné sklepy Valtice, a.s., Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. a BOHEMIA SEKT, s.r.o., 

vinařství Habánské sklepy. 

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.

Kategorie velké vinařství (produkce nad 250 000 l/rok) 
Vinařská podoblast: Mikulovská

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. je 
rodinné vinařství s hlubokými moravskými kořeny 
a tradicemi a patří mezi nejvýznamnější a nejstarší 
vinařství v České republice. Sídlí v hlavním městě 
vína, ve Valticích.  Historie vinařství sahá až do  
12. století, ale k velkému rozvoji vinařství došlo 
hlavně v 15. století, díky šlechtickému rodu Lichten-
štejnů. Po vzoru francouzského vinařského dominia 
typu „Château“, vybudovali unikátní vinařský celek 
evropského formátu, který je největším pěstitelem 
révy vinné v České republice. Vinařství obhospoda-
řuje vinice na 1000 hektarech na Moravě, a to jak 
na Valticku, tak především na prémiových vinicích 

pod Pálavou. Práce na vinicích probíhá maximálně 
šetrně v souladu s přírodou a dle pravidel ekologic-
kého zemědělství. Ročně společnost zpracovává 
kolem 4500 tun hroznů. Vlajkovou lodí vinařství jsou 
odrůdy Sylvánské zelené, Ryzlink vlašský a rýnský 
i Merlot. Jinak vinařství nabízí téměř 40 různých 
odrůd vína. Výroba vín probíhá za pomoci nejmoder-
nějších, ale i tradičních postupů, od mladých a svě-
žích vín, vín zrajících v láhvi i na dubových sudech, 
až po různé druhy sektu. V nabídce pak najdeme 
přes 200 druhů kvalitních vín. 
https://www.vsvaltice.cz/
Vinařská 407, 691 42  Valtice

BOHEMIA SEKT, s.r.o., vinařství Habánské sklepy

Kategorie velké vinařství (produkce nad 250 001 l/rok)
Vinařská podoblast: Velkopavlovická 

Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílo-
vicích před čtyřmi staletími habány, mírumilovnými 
lidmi, kteří si na Moravě získali respekt jako zruční 
řemeslníci a vynikající vinaři.  Na jejich odkaz dnes 
navazuje stejnojmenné vinařství, které i po více než 
400 letech vyznává stejnou filozofii výroby zdejších 
vín. Vína z Habánských sklepů nechybí v žádném 
ročníku Salonu vín České republiky a pravidelně zís-
kávají uznání na mnoha tuzemských i zahraničních 
soutěžích. Nejnověji se Merlot pozdní sběr ročník 
2015 pyšní oceněním Šampion Muvina 2018. 
Poznat tajemství vinařského umu starých habánů 
mohou lidé i dnes. Poutavá prohlídková trasa zavede 

do původního habánského sklepa, ale neopomíná 
ani moderní výrobní prostory včetně lisovny i unikát-
ních dřevěných vinifikátorů. Vinařství otevřelo v roce 
2018 novou stylovou vinotéku, kde lze nejen degu-
stovat, ale v dobrém počasí posedět také na terase. 
Zajímavostí vinotéky jsou dřevěné sudy umístěné 
ve speciálním humidoru za sklem, v nichž zraje víno 
pro vlajkovou loď Habánských sklepů - Zweigeltrebe 
barrique. Vinotéka je spojena se sklepem s poseze-
ním pro 60 osob, který je vyhledávaným místem pro 
zážitkové degustace, firemní akce i rodinné oslavy. 
http://www.habanskesklepy.cz/
Čejkovská 1324, 691 02 Velké Bílovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Kategorie velké vinařství (produkce nad 250 000 l/rok) 
Vinařská podoblast: Velkopavlovická

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice 
navázala na tradici „Zemské révové školky“ zalo-
žené v roce 1901, k jejímuž odkazu se hrdě hlásí. 
Byla zde vyšlechtěna odrůda André a započaty 
práce na vyšlechtění odrůd Pálava, Aurelius a Agni. 
Hospodaří na 50 ha vlastních vinic, na nichž je 
vysázeno 20 odrůd révy vinné v mnoha klonech. 
Zajímavostí je také přehlídková vinice nacházející se 
na terasách nad penzionem, kde je vysázeno celkem 
180 různých odrůd révy vinné jako šlechtitelský 
materiál k ukázkám i k možnému dalšímu šlechtění. 
Při výrobě vína používá tradiční postupy v moderním 
prostředí, díky čemuž vína mají jasný odrůdový 

charakter. Každá lahev vína je odkazem na více než 
stoletou tradici pěstování révy z vlastního šlechtění. 
Výrobou vína ale vinařství nekončí. Vinařství provo-
zuje Vinařský penzion a restauraci André, která je 
zasazena uprostřed vinic. Tradiční vinařskou výrobu 
doplňuje široký nealko program z hroznových 
moštů. Produkují med od vlastních včelstev a pečují 
o malý meruňkový sad odrůdy Velkopavlovické. 
 

https://www.slechtitelka.cz/
Pod Břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice
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SALON VÍN – NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2019

Šampion soutěže, vítězové kategorií, nejlepší kolekce
Kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá (0–12 g/l 
zb. cukru)
Šampion soutěže a vítěz kategorie A - Rulandské 
bílé, Collection 1508, pozdní sběr, 2017, č. šarže 7319, 
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
Kategorie B – vína bílá polosladká (12-45 g/l zb. 
cukru)
Vítěz kategorie B - Pálava, výběr z hroznů, 2017,  
č. šarže 7317, VINAŘSTVÍ HANZEL s.r.o.
Kategorie C – vína bílá sladká (45 g/l a více zb. cukru)
Vítěz kategorie C - Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2017, 
č. šarže 30/17, VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY s.r.o.

Kategorie D – růžová vína a klarety (0–45 g/l zb. 
cukru)
Vítěz kategorie D - Rulandské modré rosé, výběr 
z hroznů, 2017, č. šarže 22/17, ŠTĚPÁN MAŇÁK
Kategorie E – vína červená suchá a polosuchá  
(0–4 g/l zb. cukru)
Vítěz kategorie E - Rulandské modré, výběr z hroznů, 
2015, č. šarže 14/15, JIŘÍ RADOCHA
Kategorie G – jakostní šumivá vína stanovené oblasti 
(„sekt s.o.“)
Vítěz kategorie G - Louis Girardot brut, jakostní 
šumivé víno s.o., 2013, č. šarže 14019D, BOHEMIA 
SEKT, s.r.o.
Cena za nejlepší kolekci - VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a.s.

SALON VÍN / SEZNAM VÍN OCENĚNÝCH ZLATOU MEDAILÍ

V sobotu 2. února se jako každý rok v tomto období ote-
vírají brány Salonu vín ČR, který představuje to nejlepší 
z moravského a českého vinařství pro aktuální rok. Jde 

totiž o degustační expozici sta nejlepších vín vybraných v rámci naší 
nejvyšší a největší soutěže vín, která je celoročně (vyjma ledna) pro 
veřejnost otevřena v podzemí zámku ve Valticích. Odborné komise 
vybíraly stovku nejlepších vín v několikakolovém systému anonym-
ních degustací. Pro představu: do letošního Salonu přihlásili vinaři 2199 
vzorků. Stovka nejlepších vín obdržela titul „Zlatá medaile Salonu vín 
ČR 2019“. Porota zároveň vybrala absolutního Šampiona soutěže, vítěze 
kategorií a nejlepší kolekci. Deník vám jako první představuje celou 
stovku nejlepších vín tohoto roku.

Kde ochutnat stovku nejlepších
Salon vín v podzemí zámku ve Valticích patří mezi ty nejlepší turistické 
cíle v České republice, které mají spojitost s vínem a vinařstvím. Ne 
nadarmo je také Salon vín držitelem titulu Champion TOP vinařský cíl 
ČR a každoročně některý z jeho degustačních programů absolvuje přes 
22 000 návštěvníků. Zřizovatelem je Národní vinařské centrum, o.p.s. 
Otevírací doba: pondělí: zavřeno, úterý–čtvrtek: 9.30–17.00, pátek–so-
bota: 10.30–18.00, neděle (červen–září): 10.30–17.00 (Otevřeno celo-
ročně kromě ledna, kdy probíhá příprava expozice nového ročníku.) 

Více info o degustačních programech:  
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz

Připijte si na zdraví
stovkou nejlepších 

moravských a českých vín
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SALON VÍN / SEZNAM VÍN OCENĚNÝCH ZLATOU MEDAILÍ

PLU Odrůda Ročník Jakostní 
zařazení Výrobce

1 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

2 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr Vinařství U Kapličky s.r.o.

3 Ryzlink vlašský 2017 výběr 
z hroznů

Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

4 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr Vican rodinné vinařství

5 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr BMVinařství s.r.o.

6 Ryzlink vlašský 2017 VOC Pálava VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

7 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

8 Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr DAVINUS s.r.o.

9 Ryzlink vlašský 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

10 Veltlínské zelené 2017 kabinetní 
víno Ing. Luděk Botur

11 Veltlínské zelené 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

12 Veltlínské zelené 2016 pozdní sběr Hana Mádlová

13 Veltlínské zelené 2017 VOC Znojmo Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s r.o.

14 Veltlínské zelené 2017 pozdní sběr Štěpán Maňák

15 Sylvánské zelené 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

16 Sylvánské zelené 2017 jakostní víno 
odrůdové

Školní statek 
Středočeského kraje 
Mělník

17 Sylvánské zelené 2017 pozdní sběr B\V vinařství a.s.

18 Cuvée 2016 pozdní sběr Vinařství ŠOMAN

19 Velká Bílá Slípka 2015 moravské 
zemské víno Vinné sklepy Zapletal

20 Chardonnay 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

21 Chardonnay 2017 moravské 
zemské víno Ondřej Brdečko

22 Chardonnay 2016 pozdní sběr VINAŘSTVÍ WALDBERG 
VRBOVEC s.r.o.

23 Rulandské bílé 2015 výběr 
z hroznů Vinařství Josef Dufek

24 Rulandské bílé 2015 výběr 
z hroznů Kamil Prokeš vinařství

25 Rulandské bílé 2015 výběr 
z hroznů

CHÂTEAU VALTICE - Vinné 
sklepy Valtice, a.s.

26 Rulandské bílé 2017 pozdní sběr Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

27 Rulandské bílé 2017 pozdní sběr Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

28 Rulandské šedé 2016 pozdní sběr Vinařství Kubík

29 Rulandské šedé 2013 výběr 
z hroznů

VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. 
s r.o.

30 Rulandské šedé 2017 pozdní sběr HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. 
s r.o.

31 Rulandské šedé 2016 výběr 
z hroznů

Vinařství Neoklas Šardice 
a.s.

32 Ryzlink rýnský 2015 kabinetní 
víno

Školní statek 
Středočeského kraje 
Mělník

33 Ryzlink rýnský 2015 VOC Mikulov SONBERK a.s.

34 Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

35 Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN 
MIKULOV a.s.

36 Ryzlink rýnský 2015 kabinetní 
víno

Česká zemědělská 
univerzita v Praze

37 Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Vinný dům, spol. s r.o.

38 Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr Vinařství Kubík

39 Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o.

40 Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr Petr Bunža

41 Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

42 Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Vladimír Tetur

43 Ryzlink rýnský 2016 výběr 
z hroznů Vinný dům, spol. s r.o.

44 Ryzlink rýnský 2015 výběr 
z hroznů SPIELBERG CZ, s.r.o.

45 Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Vladimír Tetur

46 Ryzlink rýnský 2017 VOC Znojmo ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

47 Rotgipfler 2017 pozdní sběr Štěpán Maňák

48 Sauvignon 2016 pozdní sběr ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

49 Sauvignon 2017 pozdní sběr VÍNO J.STÁVEK

50 Sauvignon 2017 pozdní sběr Jan Baláž

51 Sauvignon 2016 pozdní sběr Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

52 Sauvignon 2017 pozdní sběr Réva Rakvice s.r.o.

53 Pálava 2017 pozdní sběr VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

54 Tramín červený 2015 výběr 
z hroznů

CHÂTEAU VALTICE - Vinné 
sklepy Valtice, a.s.

55 Tramín červený 2017 pozdní sběr VÍNO J.STÁVEK

56 Tramín červený 2017 výběr 
z hroznů BMVinařství s.r.o.

57 Ryzlink rýnský 2017 VOC Znojmo Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s r.o.

58 Ryzlink rýnský 2015 výběr 
z hroznů B\V vinařství a.s.

59 Rulandské bílé 2017 pozdní sběr VÍNO PROKEŠ s.r.o.

60 Ryzlink rýnský 2017 výběr 
z hroznů Vinařství Garčic

61 Hibernal 2017 výběr 
z bobulí VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

62 Hibernal 2017 výběr 
z hroznů Ing. Miroslav Volařík

63 Chardonnay 2017 výběr 
z bobulí VINICE - HNÁNICE s.r.o.

64 Ryzlink rýnský 2017 výběr 
z hroznů NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

65 Pálava 2017 výběr 
z hroznů Vinařství Hanzel s.r.o.

66 Sauvignon 2014 výběr 
z bobulí PECHOR Vinařství s.r.o.

67 Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr Vinařství U Kapličky s.r.o.

68 Pálava 2017 výběr 
z hroznů Vinařství LAHOFER, a.s.

69 Rulandské modré 
rosé 2017 výběr 

z hroznů Štěpán Maňák

70 Cabernet 
Sauvignon rosé 2017 pozdní sběr Střední vinařská škola 

Valtice, p.o.

71 Rulandské modré 2015 výběr 
z hroznů Jiří Radocha

72 Rulandské modré 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.



24

SALON VÍN / SEZNAM VÍN OCENĚNÝCH ZLATOU MEDAILÍ

73 Rulandské modré 2015 výběr 
z hroznů

RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ 
s.r.o.

74 Rulandské modré 2015 výběr 
z hroznů Vinařství Kněží hora s.r.o.

75 Rulandské modré 2015 výběr 
z bobulí

Šlechtitelská stanice 
vinařská Velké Pavlovice, 
a.s.

76 Rulandské modré 2015 výběr 
z hroznů Štěpán Maňák

77 Rulandské modré 2016 výběr 
z hroznů Vít Sedláček

78 Svatovavřinecké 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

79 Svatovavřinecké 2015 výběr 
z hroznů B\V vinařství a.s.

80 Cuvée 2015 výběr 
z hroznů Vinařství ŠOMAN

81 Merlot 2012 výběr 
z hroznů Ing. Luděk Botur

82 Merlot 2016 pozdní sběr CHÂTEAU VALTICE - Vinné 
sklepy Valtice, a.s.

83 Merlot 2016 výběr 
z hroznů Kamil Prokeš vinařství

84 André 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

85 André 2015 výběr 
z hroznů B\V vinařství a.s.

86 Cabernet 
Sauvignon 2017 pozdní sběr MORAVÍNO s.r.o.

87 Frankovka 2015 pozdní sběr Ing. Ladislav Musil

88 Frankovka 2015 výběr 
z hroznů

CHÂTEAU VALTICE - Vinné 
sklepy Valtice, a.s.

89 Frankovka 2016 kabinetní 
víno

VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

90 Frankovka 2016 pozdní sběr Kosík vinařství - MUDr. 
Pavel Kosík

91 Frankovka 2015 pozdní sběr Vladimír Tetur

92 Alibernet 2015 pozdní sběr Hana Mádlová

93 Cuvée Grand 
Rezerva 2015 pozdní sběr Vinařství Kubík

94 Bellegrado 2016 jakostní víno 
známkové Ing. František Zapletal

95
Bohemia 
Sekt Prestige 
Chardonnay brut

2015
jakostní 
šumivé víno 
s.o.

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

96 Louis Girardot 
brut 2013

jakostní 
šumivé víno 
s.o.

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

97 Ryzlink vlašský 2009 výběr 
z bobulí

VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
a.s.

98 Grand Pinot Bizé 2015 výběr 
z hroznů Ing. Petr Bíza

99 Lokus červený 2015 likérové víno VÍNO J. STÁVEK

100A Tramín červený 2017 výběr 
z bobulí

Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s r.o.

100B Ryzlink rýnský 2015 slámové víno Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s r.o.

Na život jako víno!

promění jídlo v hostinu
Naše Frankovka

Nechte se unést spojením šťavnaté chuti pečeného roastbeefu 
se zelenými fazolkami a omáčkou, kterou příjemně rozehraje 
sklenka naší Frankovky v jedinečný kulinářský zážitek. 
Dopřejte si víc.

PIJTE ZODPOVĚDNĚ
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