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JAK  SE  JIŽNÍ  MORAVA 
ZAPSALA  NA  MAPU  SVĚTA

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES V ROUŠKÁCH DOPADL VÝBORNĚ!
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„Madame Concours Mondial“ Stefania Manfredi.
Dobrý strážný anděl, duch a motor soutěže po celou dobu příprav.
Je neuvěřitelné, co zvládla, co si pamatovala, jak vše organizovala. Bravo!
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Když v roce 1995 uspořádal Louis Havaux v Brugách první ročník soutěže 
vín, těžko si tehdy mohl představit, kam se jeho zamilovaný projekt dostane. 
Po jedenácti letech v Bruselu se Concours Mondial poprvé vydal za hranice 
- již pod taktovkou Louisova syna Baudouina. Soutěž tam pozval jeho kama-
rád António Rios de Amorim, majitel světoznámé firmy Corticeira Amorim, 
největšího výrobce korků. Bylo to tam skvělé a nastartovalo to novou tradici. 
Concours Mondial de Bruxelles si sice ponechal belgické hlavní město v ná-
zvu, ale rozletěl se do světa. Jednu z největších světových soutěží přivítalo  
(v abecedním pořádku) Aigle (CH), Bordeaux (F), Bratislava (SK), Guimarães 
(PT), Jesolo (I), Lisabon (PT), Luxembourg (LUX), Maastricht (NL), Peking (CN), 
Plovdiv (BG), Sicílie (I) a Valencie a Valladolid ve Španělsku.

 Tohle je velmi 
osobní vyprávění 

o velké soutěži,  
do níž jsme byli  

zaangažováni. 
Vyprávění o soutěži  

a o nás. Podobné 
příběhy by mohl 
napsat ze svého 
pohledu každý, 

kdo se příprav svým 
podílem zúčastnil…

JAK TO ZAČALO
Již před čínským konkurzem v roce 

2018 začal Thomas Brandl oťukávat 
možnost uspořádat soutěž u nás a do-
stalo se mu překvapivě pozorných uší 
a vnímavých hlav. Vloni ve Švýcarském 
Aigle tak mohl jihomoravský hejtman 
JUDr. Bohumil Šimek převzít pořadatel-
ský pohár, podávala se pečená kačena 
a pod Alpami hrála naživo moravská 
kapela. Všichni jsme to hodnotili jako 
excelentní úspěch naší vinařské diplo-
macie a nastala radostná etapa inten-
zivních příprav.

Bruselskou delegaci nadchla vzájem-
ná blízkost „přes ulici“ brněnského vý-
staviště a hotelů Quality a Voroněž, vy-
bavení hal i možnosti, které Brno skýtá. 

Baudouin Havaux neskrýval obavy. 
Naštěstí se ukázaly téměř zbytečné.

Začaly se na sebe nabalovat nápady, in-
formace, přibývalo lidí zaangažovaných 
do příprav. Hlavním pořadatelem se stal 
z praktických důvodů Vinařský Fond, 
který vedle své běžné činnosti koordi-
noval přípravné práce Národního vinař-
ského centra, Svazu vinařů, společnosti 
Attri, Jihomoravské centrály cestovního 
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ruchu a řady dalších podniků a institu-
cí. Jihomoravský kraj přispěl nemalou 
částkou a významnou osobní podporou 
hejtmana, město Brno příslibem dopra-
vy šalinou, tykadly i autobusy zdarma 
pro účastníky soutěže, vstříc vyšly hote-
ly, gastronomické školy v kraji, BVV. 

S učiteli gastronomických škol jsme 
probrali detailně, co se od studentů 
čeká, jak se mají chovat, jaké anglické 
fráze se mají naučit. Podporu a šikov-
né studenty nám poskytly Střední škola 
Brno Charbulova, Gymnázium Vídeň-
ská, Integrovaná střední škola Slavkov 
u Brna, Střední škola gastronomie, ho-
telnictví a lesnictví Bzenec, Střední vinař-
ská škola Valtice a Hotelová škola Brno. 
    Vše jelo jako na drátkách a směřovalo 
k datu 1. – 3. května 2020.

Kolem Vánoc se začalo mluvit o div-
ném viru kdesi v Číně. Na začátku roku 
2020 svět sledoval, jak Čína umisťuje 
celé regiony do karantény, aby bojovala 
proti šíření nového „netopýřího“ koro-
naviru. V té době si jen málokdo dokázal 
představit, co může následovat. Zprávy 
o výletnících držených na výletních lo-
dích nám byly už blíže, a když se objevili 
koronavirem infikovaní lyžaři, vracející 
se z Itálie a Rakouska, začalo být jasné, 
že se problém nevyhne ani nám. 

Světová zdravotnická organizace vy-
hlásila 11. března COVID-19 za pande-

Světové Soutěže vín

mii, čínský koronavirus byl rozšířen již 
do 110 zemí. Děti se radovaly z korona-
virových prázdnin a my dospělí jsme si 
říkali, že na ně budou vzpomínat, jako 
my na ty uhelné v sedmdesátkách. Ale 
ono přituhlo.

JAK SE TO ZASTAVILO
Nechci připomínat někdy až komický 

zmatek v příkazech, zákazech a opat-
řeních – ten si ostatně ještě dlouho 

budeme pamatovat všichni. Podstatné 
bylo, že 12. března vláda vyhlásila nou-
zový stav na území ČR na nejméně 30 
dnů, byly zakázány akce s účastí nad 30 
osob. Poslední schůzku s bruselským tý-
mem jsme stihli těsně předtím, než byl 
zakázán vstup cizinců do ČR a Čechům 
cestování do zahraničí, než nastala 
doba roušková.

Všechno, co bylo do té doby vykoná-
no kolem pořádání CMB v Brně – a je 
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třeba říci, že to byla prakticky kompletně 
hotová organizace – se ocitlo ve vzdu-
choprázdnu. Byl zrušen ProWein, Vi-
nitaly, všechny připravované soutěže 
po celém světě, drsným varováním byl 
bankrot společnosti Conceptum, pořa-
datele bruselského vinařského veletrhu 
Megavino. 

Osobní schůzky s Baudouinem Ha-
vauxem a Thomasem Costenoblem se 
změnily ve videokonference. Baudoui-
nův nápad s přesunem na přelom červ-
na a července se ukázal být příliš optimi-
stický, a tak padlo i druhé datum. Další 
„prázdninové“ termíny byly nemožné. 
Chyběly by děti z gastronomických škol, 
bez jejichž pomoci při přípravě a serví-
rování vzorků se tak velká soutěž prostě 
neobejde!

JAK SE TO ZASE ROZJELO
A tak se poslední naděje upřely 

na první zářijový víkend: Děti snad pů-
jdou do školy, národ trávil dovolenou 
u rybníků a na horách a tak snad bude 
vzdorovat koronaviru úspěšně doma, 
nenakažen zahraničními přenašeči…

Ze seznamu degustátorů už dávno 
vypadli všichni Američani včetně VIP 
osobností, jakými byli Joe Broski – pre-
zident American Wine Society či Bonnie 
Villacampa, ředitelka oblíbené texaské 
soutěže vín. Dalo dost práce jejich účast 
vyjednat, a jedno škrtnutí to zrušilo. 
Brusel se omluvil všem osloveným Amí-
kům, Kanaďanům, Jihoameričanům, 
Australákům i Novozélanďanům, doma 
zůstali všichni Asiaté a za červenými 
hranicemi jsou zavřeni i Židé z Izraele.

Neuvěříte, jak jsme všichni sledovali 
každodenní hlášení o evropském pan-
demickém semaforu. Bruselský tým byl 
napojen přímo na evropskou centrálu. 
Celé prázdniny bylo Česko hrdě zelené! 

Dva týdny před začátkem soutěže 
nás Velká Británie nechala zoranžovět 
a řada potvrzených hodnotitelů si to 
vyložila jako rozhodnutí Evropské unie, 
v níž Spojené království už není… Ma-
ďarsko ohlásilo uzavření hranic od 1. 
září. Rakousko se netajilo rozhodnu-
tím zpřísnit pravidla pro cestování přes 
vídeňské letiště. Navzdory uklidňujícím 
informacím rozesílaným z bruselského 
Vinopresu se strhla lavina omluvenek 
z celé Evropy.

Byli jsme připraveni přivítat 360 degu-
státorů ze 46 zemí, ale bylo spočítáno, 
že vše zvládne i 300 hodnotitelů. Dokud 
počet porotců ještě začínal dvojkou, ří-
kali jsme si jako ten myč oken padající 
z mrakodrapu: 200.patro, to je ještě 
dobrý… 180, ještě furt dobrý…

Sám jsem požádal Ministerstvo zdra-
votnictví ČR a úřad Hlavního hygienika 
s patřičným zdůvodněním o aktuální se-
znam bezpečných a ohrožených zemí, 
abychom měli argumenty pro degustá-
tory. Je po soutěži a na obě odpovědi 
čekám dodnes, zřejmě navěky.

Haló! Stále čekám!
Nastala druhá fáze akvizice porotců: 

z odbornosti se neslevilo ani o píď, ale 
dobrá znalost angličtiny se stala zbytným 
luxusem. Původní akcent na odborné no-
vináře a enology se změnil v otevřenou 
náruč pro obchodníky, sommeliery, zku-
šené lidi od vína bez ohledu na profesi. Ev-
ropou létaly maily, drnčely telefony. Ste-
fania Manfredi pracovala snad 24 hodin 
denně, její maily přicházely kdykoli přes 
den, naposledy jsem jí odpovídal v půl-
noci a ve dvě tam byla od ní další zpráva.  

   Ze „své“ části Evropy jsme za naši re-
dakci dodali poslední kandidáty v úte-
rý před naším odjezdem do Brna … 
a ve čtvrtek už byli na místě. Pavel Krška 
se Šárkou Nádvorníkovou se činili na do-
mácím kolbišti. Z původního seznamu 
zůstala jen polovina, ale přibylo 60 no-
vých jmen. Concours Mondial de Bruxel-
les 2020 hodnotil v Brně s 240 nadšený-
mi, oddanými, angažovanými porotci ze 
32 zemí a je třeba vyzvednout, že čeští 
porotci tvořili přiměřenou část meziná-
rodní jury, jen o málo větší, než bývá 
podíl domácích v jiných ročnících. Bravo!

Pokud vám připadne, že v Evropě 32 
zemí ani není (ve skutečnosti jich je 46), 
není to ani chyba, ani překlep, ani faleš-
ná propadanda. Fabiola Rios z Mexika 
žije a pracuje v Praze, Mike Mazey z No-
vého Zélandu v Brně, Američan Darrel 

Když se v předvečer soutěže objevila
nad Brnem duha, řekli jsme si,
že je to dobré znamení. Bylo.
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Joseph přijel z Vídně a Korejka Mi Yeun 
Hong z Bruselu a tak dále a tak dále.

Baudouin Havaux s oblibou říká, že 
porota CMB je jedna velká rodina a kaž- 
dá soutěž velkým rodinným setkáním. 
Tentokrát se rodina scházela za oprav-
du výjimečných podmínek. Všichni 
vyfasovali roušky a desinfekce, desin-
fekční stojany stály u každých dveří, 
všude informační rollbannery vyzývající 
k dodržování přísných bezpečnostních 
pravidel. Žádné objímání a polibky! Jen 
poťuknutí lokty a hned do bezpečné 
vzdálenosti. V hotelu byla připravená 
odběrová místnost pro hygieniky, v Ne-
mocnici u Svaté Anny nasmlouvaná labo-
ratoř s nepřetržitým provozem, schop-
ná rychlé analýzy odebraných vzorků. 
   Ve středu přijela převážná většina za-
hraničních porotců. Na bezpečnostním 
semaforu „červení“ Rumuni a Španělé 
byli rovnou z letiště převezeni na odběr, 
stejně jako někteří hodnotitelé ze zemí 
mimo EU, a pak byli až do rána na po-

Světové Soutěže vín

koji v osobní karanténě. Výsledky do-
padly dobře!

Ostatní hosté z bezpečných zemí se 
mohli zúčastnit úvodního semináře 
a společné úvodní večeře. Pěkně v rouš-
kách, s pořádnými rozestupy. Právě pro 
ně jsem už pěkných pár měsíců připra-
vovat prezentaci, která by za 50 minut 
v plné šíři a kráse představila historii 
a současnost našeho vinařství a jeho 
hrdé úspěchy. Nemožné? Téměř. Nebyl 
problém to napsat, zvláště, když Petr 
Gondáš připravil kvalitní základ. 

Problém byl v tom, kde a v čem zá-
kladní verzi pokrátit a jak vyzvednout to, 
v čem jsme proti jiným zemím výjimeč-
ní – svěží aromatiku našich vín, vlastní 
odrůdy vyšlechtěné v posledních 70 le-
tech, stálou expozici Salonu vín, 1200 
kilometrů vinařských cyklostezek, Sva-
tomartinské a další marketingové akce, 
Vinařský fond či neuvěřitelné množství 
mezinárodních úspěchů našich vín. Obě 
podvečerní po sobě následující prezen-

tace se setkaly s živým zájmem, první 
z nich šla dokonce online na oficiálních 
stránkách CMB a snad je ještě někde 
na Youtube nebo Facebooku k mání. 

POZNEJTE NAŠE VINAŘE!
Ve čtvrtek 3. září byli hodnotitelé hos-

ty Jihomoravského kraje, byl pro ně při-
praven speciální program – český den. 
Před tím, než budou po 3 následující 
dny hodnotit vína z celého světa, se měli 
seznámit s vinařstvím a vinohradnictvím 
jižní Moravy. Hodnotitelé tedy absolvo-
vali po skupinách v sedmi autobusech 
celodenní poznávací výlety po všech 
čtyřech vinařských podoblastech Mora-
vy. Byli jsme spojeni WhatsAppem a tak 
jsme věděli jeden o druhém, centrála 
nás informovala, kde kdy máme být, že 
už máme jet na další štaci nebo se vydat 
na cestu zpět do Brna.

První skupina vyjela na západ, tedy 
do oblasti Znojemska. Program odstar-
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toval návštěvou vinařství Lahofer s pro-
hlídkou nové moderní stavby navrže-
né architektonickým studiem Ondřeje 
Chybíka a Michala Krištofa, a degus-
tací tamních vín. Následovala návštěva 
vinařské obce Hnanice s prezentací tří 
místních vinařství a Louckého kláštera 
ve Znojmě s prohlídkou Znovínu Znoj-
mo. Účastníci zájezdu pak poobědvali 
ve Znojemském pivovaru, odkud se pře-
sunuli do nově zbudované Enotéky, kde 
absolvovali master class seznamující se 
se Znojemskou vinařskou podoblastí. 

Poslední zastávkou, skoro na cestě 
domů, byla prohlídka vinic a farmy Tři 
Duby ve Stošíkovicích. Účastníky celým 
programem provázel sommelier Jakub 
Přibyl a předseda Znojemské besedy 
František Koudela: „Znojemsko se má 
čím pochlubit, ať je to historie, pře-

krásný Šobes, na který jsme bohužel 
nemohli z časových důvodů vystoupit, 
tradice svátku historického znojem-
ského vinobraní s průvodem družiny 
Jana Lucemburského. Jsou tu překrás-
né modré sklepy v šaldofském pískovci 
i moderní vinařství, jakými jsou třeba 
Lahofer nebo Vinice Hnanice. Přírodní 
biotopy se vzácnými živočichy, nádher-
né výhledy. Je toho daleko více, než 
kolik jsme toho mohli hostům za jediný 
den ukázat.“

Skupina, která absolvovala výlet 
do Mikulovské vinařské podoblasti, nej-
prve zamířila do Pavlova, kde navštívila 
stejnojmenné vinařství Pavlov a ochut-
nala tamní vína. Následoval přejezd 
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Thierry Heins (B) se selfíčkuje s Pála-
vou,  Paul White (NZ) studuje vinařskou 
mapu s Nicole Vaculik (D) a Anna Pakula  
(USA) s Petrou Pokornou (CZ) a Brazil-
kou Lumou Monteiro se chystají na Mi-
kulovský zámek. Ředitel Habánských 
sklepů ing. Josef Svoboda potěšil ochut-
návkou sektu Louis Girardot. 

do Mikulova a prohlídka Vinařství Vo-
lařík Mikulov. Obědem a master clas-
sem na Mikulovském zámku provázeli 
Michal Šetka a Ing. Petr Ptáček. Cestou 
zpět se ještě výprava zastavila v Dolních 
Dunajovicích na prohlídce vinic, které 
kdysi proslavil Josef Peřina v někdejším 
Mikrosu. Počasí přálo, odpolední slu-
níčko zářilo a tak si všichni mohli vyfo-

tografovat jeden z nepůsobivějších po-
hledů na Pálavu právě přes dunajovické 
vinice.

Výlet do Velkopavlovické podoblas-
ti odstartoval prohlídkou a degustací 
ve Šlechtitelské stanici vinařské ve Vel-
kých Pavlovicích. Je opravdu úctyhod-
né, co tu Jarmila a Vladimír Poliakovi 
v klasickém stylu vybudovali! Následo-
vala prohlídka s degustací vinařství Pet-
ra Bízy a Habánských sklepů. Oběd 
na posilněnou dostali hosté v kulturním 
domě ve Velkých Bílovicích, kde proběhl 
i master class představující Velkopavlo-

Světové Soutěže vín
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vickou podoblast. Programem provázeli 
sommelierský mistr Tomáš Brůha a vi-
nař Ing. Jan Stávek, PhD.

Na závěr výletu se ještě účastníci 
mohli pokochat nádhernou vyhlídkou 
od kapličky na Hradišťku. 

Poslední, ale určitě neméně zajíma-
vou, byla výprava do barvité Slovác-
ké podoblasti. Ta začala vysoko nad 
Bzencem u zrekonstruované kaple sv. 
Floriána a Šebestiána, kde hosty přiví-
tali starosta města Pavel Čejka, ředitel 

V Bzenci nás přivítal starosta Pavel Čej-
ka a tím začal opravdu skvělý a nezapo-
menutelný pobyt porotců na Slovácku. 
Prvními hostiteli byli Ing. Bořek Svoboda 
a Ing. Zbyněk Žiška za Zámecké vinař-
ství Bzenec. Přiblížili nám zdejší nejlepší 
tratě a jejich kvalitu dokumentovali vy-
branými víny.

Zámeckého vinařství Bzenec Ing. Bo-
řek Svoboda a technolog Mikrosvínu 
Ing. Zbyněk Žiška. Po přípitku vynika-
jícím sektem jsme mohli uvnitř kaple 
ochutnat vína ze ZVB a Mikrosvínu. Pak 
jsme sešli novým schodištěm ve vini-
ci do vinařství Vinum Moravicum, kde 
nás pohostili Jitka a Honza Bezchlebovi 
a předložili k vertikálnímu srovnání pěk-
né vzorky ryzlinků a rulandského mod-
rého.

V Archlebovském vinařství Spielberg.
CZ po vynikajícím obědě v luxusním 
prostředí nové části podniku s terasou 
a Degustáriem prošli vinařští odborní-
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Jitka Bezchlebová si všechny získala 
svou bezprostředností a otevřeností. Vi-
num Moravicum chutnalo i fotorepor-
térovi ČTK Vašku Šálkovi.

Vyřezávané sudy obdivovali u Bezchle-
bů všichni ... na snímku budoucí Master 
of Wine Ben Bernheim, syn Elisabeth 
Gabay, který v Brně absolvoval svou prv-
ní velkou zahraniční soutěž..

Světové Soutěže vín

ci provozem a vrátili se ke slováckému 
master classu. Vinaři z místního spolku 
uspořádali před několika týdny ma-
lou soutěž, kde ve slepém hodnocení 
vybrali 6 vín, nejlépe reprezentujících 
terroir i jeho hlavní odrůdy, já k nim 
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přidal sedmý vzorek od Milana Súkala 
čerstvě ověnčeného titulem Vinař roku 
2020 a 18 slajdů v powerpointu, připo-
mínajících historii, folklorní tradice kraje 
i osobnosti Lubomíra Glose a Václava 
Křivánka, autory úspěšných novošlech-
těnců Cabernet Moravia či Muškát mo-
ravský. 

Třešničkou výletu byla návštěva ma-
lého obecního muzea v Žarošicích, kte-
rým nás provedl jeho zapálený kurátor 
Roman Muroň. Muzeum v Žarošicích 
vzniklo v roce 1960, sbírkový základ vy-
tvořili Václav Broukal a Silvestr Snášel, 
oba rodáci ze Žarošic a řadou vlastních 
nálezů přispěl právě Roman Muroň. Ne-
věřili byste, kolik zajímavostí se v budo-
vě staré školy skrývá! A kolik tu čeká 
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pastí na člověka pokoušejícího se tlu-
močit v oboru, který mu není vlastní! 
Vykopávek staré pece na železo a žaro-
šické Venuše jsem se jakž takž zhostil, 
stejně jako ochotnické opony „Vlast“ 
od akademického malíře Josefa Koneč-
ného, ale hliněné omítky v černé kuchy-
ni jsem už nedal…

START!
Večer se konal uvítací ceremoniál 

a slavnostní zahájení soutěže pod nád-
hernými oblouky vznosného prvore-
publikového pavilonu A (Josef Kalous 
a Jaroslav Valenta, 1927-1928) na br-
něnském výstavišti. Jako první z řady 
řečníků přivítal účastníky hejtman Ji-
homoravského kraje Bohumil Šimek. 
Hosté ocenili nejen lahodný sekt na uví-
tanou a dobrou večeři, ale zejména 
rozdělení stolů do dvou nezávislých hal, 
spojených jen prostorem podia pro mo-
ravskou muziku a řečníky. Počet osob 
v každém z ramen pavilonu A nepřesáhl 

stovku, protože většina domácích degu-
státorů se připojila až v pátek. Bezpeč-
nost především!

Vlastní 27. ročník mezinárodní sou-
těže vín Concours Mondial de Bruxelles 
odstartoval v pátek 4. září ráno. Po ofi-
ciálním zahájení, kde byla představena 
soutěž, organizátoři a pořadatelé, složil 
profesor Josef Balík slib jménem všech 
porotců. Ředitel soutěže Thomas Cos-
tenoble připomněl principy hodnocení, 
přišly nulté kalibrační vzorky a začali 
jsme s hodnocením. 

Hodnotilo se jako vloni a předloni 
do minitabletů Xiaomi. Letos byl pro-

Světové Soutěže vín
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gram už dokonale vyladěný a za celé 
tři dny soutěže jsem nepostřehl jediný 
výpadek. 

51 porot hodnotilo po padesátce vín 
každý den, jen výjimečně více. Komise 
číslo 49 měla výjimečné postavení – byla 
vyčleněna pro hodnocení nově vypsané 
kategorie nízkoalkoholických a nealko-
holických vín. 

Jiné komise se zaměřily na rosé a my 
ostatní jsme si každý den užili bílých, 
červených, šumivých i sladkých vín.

Já měl letos opravdu výjimečné štěstí 
na perfektní složení poroty: Darja Zeml-
jič z Lublaně je typickou vědkyní. Zabývá 
se senzorickou analýzou, jako žena cítí, 
co my muži snad jen tušíme, umí to po-
psat … a pak o tom píše do slovinského 
odborného časopisu Kmečki glas, který 
vede. Sicilanka Cinzia Giunta, konzul-
tantka reprezentující svou vlastní firmu 
Gourmeet, je zkušená a má „napito“, 

hlavně Itálii a Francii. Knut Schwander 
je šéfredaktorem švýcarské edice vinař-
ského průvodce Gault & Millau. Doko-
nalý gentleman, který nestřílí od boku. 
A vysoký Mark de Backer je docentem 
Vlaamse Wijnakademie a licencova-
ným Bordeaux Wine Educatorem. 

Skvělá parta! Často jsme byli ve dvou, 
třech bodech, a když jsme se rozstřeli-
li, mělo to vždy svůj důvod, který jsme 
probrali, než jsme se vydali za dalšími 
víny.

Náš tým doplňovala slečna Eva Fla-
šarová, studentka Střední školy Brno 
Charbulova, která byla po všechny dny 
naší skvělou sommelierkou.

Myslím, že na to, co nám nosila hned 
první soutěžní den, dlouho nezapome-
neme. První série vypadala jako jakost-
ky ze Slovácka – ale bylo to desetkrát 
Vermentino z Korziky. Pak přišlo 13 
šumivých vín. Eva připravila skleničky 
„na šampaňské“ a my se po sobě úko-
sem dívali, jako že víme, že to budou 
bublinky odkudkoli, nějaká cava nebo 
sekt. Nemusím zdůrazňovat, že hodno-

cení je slepé a anonymní a původ i od-
růdu se dozvídáme vždy až při odchodu 
z degustační haly. Známe jen ročník, 
který je nutný pro posouzení barvy a vy-
zrálosti vína.

První vzorek byl z ročníku 2012 a tak 
jsem si vzpomněl na Bohemia Sekt Lou-
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Karel Hanza, profesor angličtiny z bze-
necké střední školy, nejenže připravil ja-
zykově své studenty, ale po celou soutěž 
pomáhal jako dobrovolník. Sponzorská 
voda Korunní se k vínu vážně hodí!

is Girardot 2012, zlatý z předloňských 
Vinalies Internationales. Tedy ta Bo-
hemka zraje do krásy! Když jsme dali 
velkou zlatou ročníku 2009, už mi bylo 
jasné, že nejsme doma a začal jsem si 
říkat, jestli ta Evička neměla náhodou 
pravdu. Jasná velká zlatá průměrem 94 
bodů pro ročník 2007 už byla velkou 
nápovědou, že pravdu měla. Bylo to 13 
ročníkových šampaňských značek jako 
Piper-Heidsieck, Collard Picard, Laurent 

Nelze představit všech 240 hodnotite-
lů, ale některé ano: Vlevo na snímcích 
Vaška Šálka francouzská enoložka Anne 
Serres, moravská vinařka Dominika Čer-
nohorská, CEO Vinných sklepů Valtice 
Marek Šťastný, nahoře Brit David Cob- 
bold, profesor Mendelovy university 
Mojmír Baroň a nakonec Korejka Mi 
Yeun Hong.

Světové Soutěže vín



  www.e-sommelier.cz / 19

Světové Soutěže vín

Lequart, Dom Caudron, Michel Genet 
nebo Heidsieck Rare!

Třetí flight přinesl pěkné červené 
z teplých krajin. Cinzia ho tipovala na jih 
Itálie, já se přikláněl k Portugalsku, Dar-
ja vypálila Tempranillo – a byla to oprav-
du Castilla la Mancha. První den jsme 
zakončili v Bordeaux Blaye Côte de Bor-
deaux ještě mladými, ale velmi pěknými 
osmnáctkami. Řekněte – není krásné 
hodnotit na CMB?

Odpoledne prvního dne sice bylo 
v programu označené jako volné, 
ale téměř všichni se rozhodli využít 
připravených voucherů a možnosti 

bezplatné veřejné přepravy a vydali 
se do štatlu. Vouchery nás dovedly 
do pěkné vinotéky Just Wine, kde 
znalá sommelierka nabízela pěkné 
vzorky moravských vín. Asi největší 
oblibě se těšil Jindra Kadrnka, který 
zároveň posloužil jako jazykolam pro 
cizince. Hned za rohem se Lokál mohl 
pochlubit Kšánovou přeštickou klo-
básou a skvělým tankovým Prazdro-
jem, prý jedním z nejlepších v Brně 
(i když domácí patrioti nedají sáhnout 
na Stopkovu pivnici a zejména na le-
gendární Bláhovku na rohu Gorkého 
a Stojanovy ulice).

Evička Flašarová
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Volné odpoledne v Brně zpříjemnil 
flashmob tanečního klubu Magic Free 
Group i perfektní výklad sommelierky 
Evy Svobodové ve vinotéce Just Wine. 
Pivo? To musel večer ochutnat každý!

Jeden z nejstarších restauračních mi-
nipivovarů Pegas na Jakubské nabízel 
degustační minipůllitříky se čtyřmi dru-
hy vydařených vlastních piv s pikantním 
utopencem. A na kafčo a zákusek jsme 
si mohli vyrazit do kavárny Momenta 
dole na Zelňáku.  

Na šestou podvečerní bylo avizováno 
programové překvapení na Jakubském 
náměstí. A opravdu přesně na čas vypu-
kl rytmický flashmob děcek z tanečního 
klubu Magic Free Group, který funguje 
už několikátou generaci pod vedením 
Pavly Loučkové, snad prý pětadvacet 
let. Bylo to veselé, hezké, jen škoda, 
že se tříminutové vystoupení nekonalo 
ještě jednou třeba o půl hodiny pozdě-
ji. Spousta hostů přišla jen pár minut 
po šesté a flashmob i jeho tanečníci byli 
pryč.

Druhý den hodnocení mezinárodní 
soutěže vín Concours Mondial de Bru-
xelles proběhl v podobném duchu jako 
ten úvodní. Musím přiznat, že pro naši 
jury byl druhý den byl pravým opakem 
dne prvního, občas se zablýskla stříbrná, 
ale jinak jsme sotva dosáhli na medaile. 

Ale třetí den hodnocení to zase urovnal, 
takže si všichni odnášíme výborné vzpo-
mínky na hodnocení vín. 

Po sobotním obědě jsme se vyda-
li na další poznávací výlety, abychom 

Světové Soutěže vín
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našim zahraničním hostům ukázali co 
nejvíce ze současnosti našeho vinař-
ství. A že se máme čím pochlubit! Nové 
objekty Obelisku na rakouské hranici, 
ANNO vina v Lednici či Sonberku a Got-
bergu v Popicích, ale i valtický „křižák“ 
s novou vinařskou Stodolou nadchly 

návštěvníky podobně, jako kvalita na-
bídnutých vín. Jen Vinselekt Michlovský 
zůstal hostům uzavřen, testy tu potvr-
dily přítomnost koronaviru. Milošovi 
Michlovskému přejeme brzké zotavení!

Všichni se prošli v lednickém zámec-
kém parku a nakonec jsme se sešli 

ke společné večeři v jízdárně Valtické-
ho zámku, kde členy mezinárodní jury 
přivítal starosta Valtic Ing. Pavel Trojan. 

Reprezentativním vrcholem večera se 
pak stala návštěva Salonu vín ČR, degu-
stační expozice 100 nejlepších morav-
ských a českých vín pro rok 2020. Pavel 
Krška, Marek Babisz, Šárka Nádvorní-
ková – všichni jsme se snažili zdůraznit 
našim zahraničním kolegům, že tahle 
expozice stovky nejlepších vín je výsled-
kem každoroční Národní soutěže a že 
letošní expozice je už dvacátá v pořadí. 
Že je to místo, kam se chodí lidé učit 
znát vína, kde se často poprvé setkáva-
jí s „opravdovými“ víny, tak odlišnými 

Obeliskem nás dokonalou angličtinou 
provedl jeho sklepmistr Filip Lutzský. 
Tahle generace s praxí v Americe, No-
vém Zélandu, Austrálii se už neztratí!

Valtická vinařská stodola a její rotunda 
všechny přítomné nadchly a nechtěli 
věřit, že se jedná o novostavbu na mís-
tě čističky a ne o historický prostor.
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Porotce Concours Mondial de Bruxel-
les přivítal ve Valticích Ing. Pavel Trojan. 
Ing. Pavel Krška udělal privátní prohlíd-
ku Salonu vín Thomasu Brandlovi a pak 
se tam vrhli ostatní. Moravská muzika  
i expozice salonu plnily mobily!

od lahví na benzínkách a v konzumech. 
Odpovědí nám byl obdiv a přání, aby 
i v zemích našich hostů byla zřízena po-
dobná reprezentativní expozice, sezna-
mující na jednom místě v mnoha tváře-
mi vinařství země.

„CMB je pro mě vždy skvělou příle-
žitostí k poznávání vín z celého světa, 
a letos to bylo zejména o vínech z České 
republiky,“ napsala mi hned po návra-
tu Darja Zemlič z Lublaně. „Myslím, že 
Národní vinařské centrum ve Valticích 
jako vzdělávací středisko a zejména Sa-
lon vín mohou být dobrým příkladem 
pro Slovinsko. Přeji vašim vinařům skvě-
lé zážitky ze sklizně hroznů a těším se 
na setkání při dalších vinařských dobro-
družstvích!“

A novinář Pierre Thomas z Belgie zá-
žitek jen stručně okomentoval: „Cha- 
peau!“ (= klobouk dolů).

Světové Soutěže vín
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VELKÉ FINÁLE
V neděli 6. září soutěž končila. Hod-

notilo se, ale také se děkovalo. Bau-
douin Havaux i Thomas Costenoble po-
zvali za standing ovations celé veletržní 
haly B studenty sommeliery, studenty 
z přípravy vín v backstagi, lidi z pořada-
telského sboru, český i belgický pořada-
telský tým. Ti všichni si opravdu zaslouží 
poděkování nejen od top managemen-
tu soutěže, ale i od všech našich vina-
řů. Připravili Concours Mondial tak, že 
skvěle reprezentoval jak úroveň našeho 
vinařství, tak celou republiku. Zaslouže-
ný potlesk se snesl na hlavu tří osobně 
jmenovaných – Pavla Kršky, Martina 
Půčka a zejména Martina Chlada, jehož 

organizační schopnosti udělaly i v těch-
to složitých časech z dobré soutěže vý-
tečnou.

Thomas pak ohlásil, že v příštím roč-
níku CMB bude oddělena k samotnému 
hodnocení v italském regionu Abruzzo 
kategorie růžových vín podobně, jako 
se před několika lety oddělilo hodno-
cení destilátů. Samostatná soutěž Con-
cours Mondual du Sauvignon bude 
v portugalském Torres Vedras. 

Krátce před dvanáctou hodinou do-
šlo k poslednímu přerušení hodnocení. 
President soutěže Baudouin Havaux 
jako obvykle v tuto dobu slavnostně 
oznámil příští pořadatelskou zemi. Vi-
deo ukázalo horké prameny, rozkvetlé 
keře, rozlehlé vinice, zasněžené hory 
a šťastné a perspektivní lidi všech ge-

Soudruh Yujing Yang zanechal 
svým výhružně znějícím proje-
vem vše, jen ne dobrý dojem.

Pětice těch, jimž se dostalo zaslouže-
ných ovací za skvělou organizační práci: 
Martin Půček, Martin Chlad, Petr Gon-
dáš, Jaroslav Machovec a Pavel Krška!
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Hejtman Bohumil Šimek předal Bau-
douinovi v zastoupení čínské delegace 
pořadatelský pohár a namísto jindy běž-
ného objetí se pozdravili „belgickým“ 
pozdravem dotykem kloubů uzavřené 
pěsti. Všimněte si uvolněných úsměvů 
obou protagonistů. Povedlo se! Nestal 
se žádný malér! Je to za námi!

nerací. Osmadvacátý ročník Concours 
Mondial de Bruxelles se uskuteční 22. 
až 24. května 2021 ve městě Yinchuan, 
středisku vinařské oblasti Ningxia.

Kvůli pandemii „viru z Wuhanu“ se 
v Brně nemohli účastnit nejen hodno-
titelé, ale ani původně plánovaná po-
četná delegace. A tak starosta města 
Yinchuan Yujing Yang poslal alespoň 
oficírsky říznou zdravici. Zněla spíše jako 
doživotní rozsudek nad delikventem, 
než jako srdečné pozvání. O to výrazně-
ji zůstala ve vzduchu viset otázka, zda 
se v květnu příštího roku soutěž v Číně 

vůbec uskuteční (to asi ano), a kdo se jí 
bude moci za stávajícího stavu bezpeč-
nostních opatření zúčastnit. A také, kdo 
se bude chtít zúčastnit. Představa týdne 
v Číně a v lepším případě dalších dvou 
týdnů v karanténě je pro málokoho lá-
kavá…  

Baudouin zastoupil čínského funkcio-
náře a předal Bohumilu Šimkovi kazetu 
s kalíšky ozdobenými znaky čínského 
zvěrokruhu, jihomoravský hejtman mu 
poslal na oplátku dřevěnou bedýnku pl-
nou jihomoravských vín. Co jiného!

Po skončení hodnocení a „hostitel- 

ském“ obědě byl pro mezinárodní de- 
gustátory připraven další kulturní pro-
gram v podobě návštěvy hvězdárny 
a planetária v Brně, hradu Špilberk 
a podzemí města a dalších památek 

Světové Soutěže vín
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v Brně. Závěrečným galavečerem se pak 
Brno a Jihomoravský kraj rozloučily se 
všemi vinařskými experty, kteří dorazili 
do Brna, a letošní velmi specifický a na-
pínavý ročník tak byl slavnostně ukon-
čen. 

Paralelně s atmosférou všeobecného 
nadšení ale probíhalo další kolo inten-
zivní organizační práce. Vypravit všech-
ny degustátory na letiště a nádraží, 
vybavit je prohlášeními o „bezinfekč-
nosti“, aby nezůstali viset na hranicích 
nebo na letištích…

PRESS TRIP
Skupina novinářů pak pokračovala 

další dva dny press tripem po Moravě 
s Eliškou Křížovou z Jihomoravské cen-

trály cestovního ruchu a já jsem si je 
převzal na prohlídku Prahy a praž-
ských vinic Svatá Klára a Salabka. 
Na večeři ve Zlatém klasu jsem jim 
dal ochutnat šampiona z Asia Wine 
Trophy - Pinot Blanc z třebívlického 
zámeckého vinařství Johann W., měl-
nickou Ludmilu z kalamáře, Kupsovu 
věhlasnou žernoseckou müllerku, 
nebo příjemný Solaris Nectar Lucis 
od Lucie Šimonové.

Degustace na pražských vinicích 
byly příjemné, oběd na Salabce při-
pravený týmem Petra Kunce luxusní. 
Rozloučením na letišti Václava Havla 
pak letošní Concours Mondial defi-
nitivně skončil. Bez objímání, polibků 
i bez podání ruky. I tak ale velmi sr-
dečně.

Skončil? Ani zdaleka!
Organizátory čeká vyúčtování, fak-

turace, úhrady, vyhodnocení, závěreč-
ná zpráva, distribuce medailí a diplo-
mů, brožura Ohlédnutí za CMB 2020. 
Odhaduji, že úplný konec nastane pro 
pořadatele někdy koncem října, když 
půjde vše dobře. 



26 / www.e-sommelier.cz

Světové Soutěže vín

VÝSLEDKY
Česká republika přihlásila téměř 

370 vín, třikrát více než vloni, čímž 
jsme se v počtu soutěžících vín po-
sunuli na páté místo za Francii, Špa-
nělsko, Itálii a Portugalsko. Kéž by to 
našim vinařům vydrželo!

Špatné nejsou ani výsledky. I při 
striktně slepé, anonymní degu-
staci, bylo možné očekávat, že 
šedesátka domácích degus-
tátorů pozná styl moravských 
vín a souzní s nimi. Nezdá se, 
že by TO platilo o všech, navíc 
v komisích vždy převažovali 
zahraniční hodnotitelé.

Bezpochyby potlesk a fan-
fáry si zaslouží B/V Vinařství 
a jejich absolutní šampion 
v nejobsazenější kategorii bí-
lých vín. Kupodivu je to výbě-
rový Hibernal 2015, odrůda, 
nad kterou u nás mnozí zvihají 
obočí a někteří ohrnují nos. 
Hibernal ve výběru z hroznů 
2015, vyzrálé, plné víno. Řeče-
no s Járou Cimrmanem - po-
suďte sami: Alkohol 12,5%, 
zbytkový gukr 8,2 gramu, ky-
seliny 6,6 gramu, takže plné, 

Nejlepší bílé víno v soutěži Hibernal, výběr z hroznů 2015 B\V vinařství, Sýpka Milotice, Česko

Nejlepší červené víno  
v soutěži

Cuvée Noémie 2016,  Côtes de Bordeaux Schenk NV Sa, Francie

Nejlepší sladké víno v soutěži Occhio di Pernice Riserva 2012 Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco, Italie 

Nejlepší šumivé víno v soutěži Champagne PH Rare Millésime 2006 Piper Heidsieck, Francie

Nejlepší biovíno v soutěži Palarea 2017 Finca Manzanares SLU, Španělsko

Trophée Sylvain pro nejlepší 
víno z dubového sudu

Don Jacobo Gran Reserva 2008 Bodegas Corral SA, Španělsko

Trophée Vinolok pro nejlepší 
růžové víno

Vinohora Feteasca Neagra Rose Dry Wine 2019 Vinaria Purcari SRL, Moldavsko

Best of Bulgaria Vineyards Selection Bolyarovo Cabernet Sauvignon 2015 Villa Yambol JSC

Best of Czech Republic Hibernal, výběr z hroznů 2015 B\V vinařství, Sýpka Milotice

Best of France Prestigi 2016 Mas du Novi – SAS St Jean du Noviciat

Best of Chile Kidia Gran Reserva Chardonnay 2017 Viña del Pedregal

Best of China Great Wall Château Terroir Cabernet Sauvignon 2016 Cofco Great Wall Wine (Hingxia) Co, Ltd.

Best of Italy Ottomano Rosso Riseva 2016 Montegrande Di Cristofanon Luigi E F.li

Best of Mexico Pozo de Luna Malbec 2015 Vinícola Pozo de Luna, S.A. de C.V.

Best of Portugal Quinta de Lemos Touriga Nacional 2010 Quinta de Lemos, S.A.

Best of Romania Rezerva Familiei Sauvignon Blanc 2009 SC Mera Com International SRL

Best of Slovakia Víno Mrva & Stanko Cabernet Sauvignon rosé dry 2019 Víno Mrva & Stanko A.S

Best of Spain Ondarre Gran Reserva 2011 Bodegas Ondarre SA

Best of Suisse Il Querceto 2016 Terreni alla Maggia SA

Best of South Africa Kleine Zalze Vineyard Selection Chenin Blanc 2019 Kleine Zalze Wines

VÝSLEDKY BEST OF

oblé a stále ještě suché víno z Ratíško-
vic, Hrubého pole. A aby toho nebylo 
málo - jsou tu ještě čtyři zlaté medaile 
za Neronet Reserva 2015, Neronet, 
výběr z bobulí, Reserva 2015, Sva-
tovavřinecké Reserva 2015 a Tramín 
červený, vyber z hroznu 2016! U Bá-

bíčků ve Vracově se budou radovat 
- sklepmistr Jiří Toman odvedl 
mistrovskou práci a na stěny si 
pověsí celkem 10 medailí! Ne-
jen na tomto výsledku je vidět, 
že úplně slepá degustace bez 
znalosti odrůdy a rozhodující 
většina zahraničních degustáto-
rů znamená objektivní, nepřed-
pojaté výsledky.

Svou trvale vysokou kvalitu 
potvrdil Mikrosvín Mikulov 
dvěma velkými zlatými za Ryz-
link vlašský Traditional Line, 
Březí, Ořechová Hora 2018 
a za Veltlínské zelené Traditio-
nal Line, Březí, Liščí vrch 2018, 
podpořenými zlatem za Ryzlink 
vlašský Traditional Line, Březí, 
Liščí vrch 2018.

Skupina Bohemia Sekt má 
velké zlato za Bohemia Sekt 
Prestige Brut 2017 a druhé 

za Ryzlink vlašský 2017 výběr z hroznů 
Soliter z Vinařství Pavlov.

A poslední velká zlatá míří na Znojem-
sko do nové budovy vinařství Lahofer 
za Rulandské bílé 2018. 

Celkem šest velkých zlatých, 40 
zlatých a 66 stříbrných medailí je 
v poměru k deklarovanému počtu našich 
přihlášených vín přesně 30% oceněných. 
To odpovídá konec konců tomu, že sou-
těž oceňuje některou z medailí maximál-
ně 30% přihlášených vzorků.

Slovenští kolegové se přesto, že měli 
Concours Mondial v roce 2013 v Brati-
slavě, soustřeďují spíše na soutěže, kde 
sběr vzorků organizuje Edita Ďurčová - 
tedy na pařížské Vinalies Internationales, 
madridský Bacchus a štrasburské soutě-
že bílých vín Le Mondial des Vins Blancs 
Strasbourg.

I tak ale získali Mrva & Stanko velkou 
zlatou a titul národního šampiona za Ca-
bernet Sauvignon rosé dry 2019 (a pod-
pořili ji zlatem za Müller Thurgau 2019 
a třemi stříbrnými). Celkem 10 zlatých 
si dále rozdělili Karpatská perla (Rizling 
rýnsky 2017 a  Aurelius 2017), Sloven-
ské vinice, Vino Levice, Vins, Zámocké 
vinárstvo Pezinok, Château Rúbaň, VPS 
Pavelka a syn a Vinárstvo Tajna. 
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Světové Soutěže vín

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2020
VÝSLEDKY VÍN Z ČESKÉ REPUBLIKY

B\V Vinařství Hibernal, výběr z hroznů Révélation 
Internationale Vin Blanc, Šampion kategorie bílých vín 2015 Grand Gold Gurdau Riesling Stará Hora 2017 Silver

Bohemia Sekt Prestige Brut 2017 Grand Gold Habánské Sklepy Ryzlink rýnský pozdní sběr 2018 Silver
Vinařství Lahofer Rulandské bílé 2018 Grand Gold Château Valtice -  Tramín červený, výběr z hroznů 2019 Silver
Vinařství Mikrosvín Mikulov  Ryzlink vlašský Traditional Line 
Březí Ořechová Hora 2018 Grand Gold Château Valtice - Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 2018 Silver

Vinařství Mikrosvín Mikulov Veltlínské zelené Traditional Line 
Březí Liščí Vrch 2018 Grand Gold Château Valtice - Merlot, výběr z hroznů 2017 Silver

Vinařství Pavlov  Ryzlink vlašský výběr z hroznů Soliter 2017 Grand Gold Moravíno  Pálava 2018 Silver
Agropol Mikulov Víno Nikolsburg Riesling 2018 Gold Obelisk Pálava 2018 Silver
B\V Vinařství Tramín červený, výběr z hroznů 2016 Gold Reisten Pálava, výběr z hroznů 2017 Silver
B\V Vinařství Neronet Reserva 2015 Gold Rodinné Vinařství Břeclav Ryzlink rýnský 2018 Silver
B\V Vinařství Neronet, výběr z bobulí, Reserva 2015 Gold Sing Wine  Veltlínské zelené 2019 Silver
B\V Vinařství Svatovavřinecké Reserva 2015 Gold Sonberk Pálava VOC 2018 Silver
Vinařství Gotberg Merlot - Rosé 2019 Gold Sonberk Chardonnay & Pinot Gris 2016 Silver
KOLBY Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2018 Gold Spielberg Chardonnay Austerlitz 2017 Silver
Obelisk Ryzlink rýnský 2017 Gold Spielberg Pinot Blanc Austerlitz 2018 Silver
Vinařství Pavel Binder Cuvée Binder Elegance 2018 Gold Templářské sklepy Čejkovice Rulandské bílé pozdní sběr 2018 Silver
Reisten Riesling VOC 2017 Gold Templářské sklepy Čejkovice Ryzlink rýnský pozdní sběr 2018 Silver
Spielberg Ryzlink rýnský, výběr z bobulí 2018 Gold Vican Rodinné Vinařství Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2019 Silver
Springer Skale Family Reserve 2015 Gold Vinařství Baraque Blanc de Blaufränkisch 2017 Silver
Vican Rodinné Vinařství Královské Chardonnay, výběr z hroznů 2018 Gold Vinařství Baraque Veltlínské zelené 2016 Silver
Vican Rodinné Vinařství Rulandské šedé, výběr z hroznů 2017 Gold Vinařství Fučík Ryzlink rýnský pozdní sběr Exclusive 2018 Silver
Vinařství Doležal Rosé Cuvée 2019 Gold Vinařství Hanzel Pálava 2018 Silver
Vinařství Josef Dufek  Ryzlink vlašský pozdní sběr 2018 Gold Vinařství Josef Dufek Ryzlink rýnský pozdní sběr 2018 Silver
Vinařství Lahofer Ryzlink rýnský VOC Znojmo Semi-dry 2018 Gold Vinařství Josef Dufek Souvignier Gris pozdní sběr 2019 Silver
Vinařství Lednice Annovino Sylvánské zelené 2019 Gold Vinařství Lacina Veltlínské zelené 2019 Silver
Vinařství Mikrosvín Mikulov  Ryzlink vlašský Traditional Line 
Březí Liščí Vrch 2018 Gold Vinařství Lacina Frankovka Rosé 2019 Silver

Vinařství na Soutoku Saphira 2018 Gold Vinařství Líbal Hibernal 2019 Silver
Vinařství Pavlov Chardonnay pozdní sběr 2017 Gold Vinařství Líbal Sauvignon 2019 Silver

Vinařství Štěpánek Cuvée Darina Terroir 2019 Gold Vinařství Mikrosvín Mikulov Ryzlink rýnský Traditional Line 
Mikulov Za Cihelnou 2018 Silver

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Solaris výběr z hroznů 2019 Gold Vinařství Popela Perná Chardonnay 2019 Silver
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Hibernal, pozdní sběr 2019 Gold Vinařství Štěpánek  Cuvée Darina Terroir 2019 Silver
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Hibernal, výběr z hroznů 2018 Gold Vinařství Štěpánek  Hibernal pozdní sběr 2019 Silver
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2018 Gold Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Sylvánské zelené, pozdní 

sběr 2019 Silver
Vinařství Volařík -  Ryzlink vlašský Železná - pozdní sběr 2018 Gold Vinařství U Kapličky Víno Dalibor - Sauvignon, pozdní sběr 2019 Silver
Vinařství Volařík - Ryzlink rýnský Purmice - výběr z hroznů 2018 Gold Vinařství Vajbar Zaječí - Pálava 2019 Silver

Vinařství Volařík - Sylvánské zelené - výběr z hroznů 2018 Gold Vinařství Vajbar Zaječí - Family Reserva Cuvée Cabernet 
Sauvignon - Merlot Barrique 2018 Silver

Vinařství Waldberg Ryzlink rýnský VOC 2015 Gold Vinařství Volařík -  Ryzlink vlašský - výběr z bobulí 2017 Silver
Vinařství Žůrek  Ryzlink vlašský 2018 Gold Vinařství Volařík - Pálava U Venuše - výběr z hroznů 2018 Silver
Vinné sklepy Lechovice Rulandské bílé, pozdní sběr 2018 Gold Vinné sklepy Skalák Chardonnay 2017 Silver
Vinné sklepy Skalák Sauvignon 2017 Gold Vinné sklepy Skalák Sauvignon slámové 2015 Silver
Vinné sklepy Skalák Sauvignon Barrique 2006 Gold Víno Hort Merlot Rose Late Harvest 2019 Silver
Víno Hruška Hibernal Authentic collection - orange wine 2018 Gold Víno Hruška Hibernal Organic collection 2019 Silver
Víno J.Stávek Rosé Bočky Svatovavřinecké VOC Modré Hory 2018 Gold Víno J.Stávek Vlašák Ryzlink vlašský 2018 Silver
Vinofol Ryzlink vlašský Novosedly Exclusive 2018 Gold Víno J.Stávek Bílá Frankovka kabinetní 2019 Silver
Zámecké Vinařství Bzenec Cabernet Sauvignon, Collection 1508 
pozdní sběr 2018 Gold Víno Marcinčák Mikulov - Frankovka slámové 2017 Silver

Znovín Znojmo  Tramín červený, Selection Of Noble Berries 2017 Gold Víno Mikulov Sommelier Club Ryzlink rýnský pozdní sběr 2018 Silver
Znovín Znojmo  Veltlínské zelené výběr z hroznů 2018 Gold Víno Mikulov Sommelier Club Rulandské bílé pozdní sběr 2018 Silver
AGRA Horní Dunajovice, Ryzlink rýnský 2018 Silver Víno Zlomek & Vávra Pálava výběr z hroznů 2019 Silver
Agropol Mikulov Víno Nikolsburg Riesling Italien 2018 Silver Víno Zlomek & Vávra  Chardonnay výběr z hroznů 2019 Silver
Antonín Valihrach - Pod Kumstátem Sauvignon pozdní sběr 2019 Silver Vinofol Rulandské bílé Novosedly Exclusive 2017 Silver
B\V Vinařství Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018 Silver Vlnka  Chardonnay 2019 Silver
B\V Vinařství Tramín červený, výběr z hroznů 2015 Silver Vlnka  Rulandské šedé 2019 Silver

B\V Vinařství Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2015 Silver Zámecké Vinařství Bzenec Ego No. 1/59 Chardonnay - 
Rulandské bílé 2018 Silver

B\V Vinařství Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018 Silver Zámecké Vinařství Bzenec Chardonnay, Terroir Moravia, 
Vracov, Klínky 2018 Silver

B\V Vinařství Zweigeltrebe Reserva 2015 Silver Zámecké Vinařství Bzenec Rulandské bílé, Terroir Moravia, 
Vracov, Klínky 2018 Silver

Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut 2017 Silver Znovín Znojmo  Tramín červený Selection Od Berries 2017 Silver
Bohemia Sekt Prestige 36 Brut 2015 Silver Znovín Znojmo  Tramín červený, pozdní sběr, 2019/9348 2019 Silver
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KAM PŘÍŠTĚ?
Prý do Číny. Čína je bohatá, nekoneč-

ní, úžasně jiná, lákavá a někdy i docela 
děsivá. Pěstování hroznů tu raketově 
roste a podle některých statistik je už 
Čína jedničkou v ploše vinohradů, podle 
jiných předběhne Španělsko až za ně-
jakou dobu. Concours Mondial de Bru-
xelles 2021 se má konat od 19. do 22. 
května v autonomní oblasti Ningxia 
na mezinárodním výstavišti Yinchuan  
(贺兰山), které je jedním z největších vý-
stavišť v severozápadní Číně.

Vinařství a vše s ním spojené se v oblas-
ti Ningxia stalo důležitým hospodářským 
pilířem. Donedávna byl v této pouštní ob-
lasti podél hranic s Vnitřním Mongolskem 

pouze těžební provoz a elektrárny. Oblast 
leží na půl cestě mezi Pekingem a Tibe-
tem. Vinice Ningxia se nacházejí na vý-
chodním úpatí Helanských hor, jejichž 
nejvyšší vrchol má 3556 metrů. Za svůj 
vznik vděčí zavlažovacímu programu, 
jehož voda pochází ze Žluté řeky. Ta tu 
teče v nadmořské výšce 1000-1100 met-
rů. Z vyprahlé pláně vyrostlo téměř 40000 
hektarů vinic, více než 150 vinařství i sku-
tečných vinařských chateaux s okázalou 
architekturou. Ningxia se nachází mezi 
30. a 50. rovnoběžkou severní polokoule, 
tedy v pásu, který je považován za „zla-
tou zónu“ pro pěstování vinných hroznů. 
Mezinárodní odrůdy jako Cabernet-Sau-
vignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah a Char-
donnay jsou široce vysazeny v celém regi-
onu, ale existují i neočekávanější odrůdy 
jako Gamay, Sémillon a Riesling. Spolu 
s dalšími provinciemi, jako je Sin-ťiang 
a Kuang-tung, patří mezi nejslibnější re-
giony rozvíjející se vinařské oblasti země.

Toto nově nalezené vinařské Eldorado 
přilákalo nejen bohaté podnikatele, kte-
ří zbohatli v petrochemickém, uhelném 
a stavebním průmyslu, ale také prestižní 

a renomované skupiny Pernod Ricard. Vý-
jimečné klimatické, environmentální a ge-
ologické podmínky regionu přesvědčily 
tým mezinárodních odborníků, aby do-
poručili společnosti LVHM založit vinařství 
v tomto terroiru. V roce 2013 otevřeli mo-
derní vinařství Chandon China. Tato ob-
last je ideální pro pěstování Chardonnay 
a Pinot Noir, dvou odrůd, které jsou 
nezbytné pro výrobu šumivých vín v kla-
sickém stylu „méthode traditionnelle“. 
První zdejší šumivé víno je odrazem jeho 
kořenů: jemně kombinuje čínskou odva-
hu a modernost s odvěkou francouzskou 
savoir-faire.

Dobrou volbu potvrzuje i Baudouin 
Havaux, president Concours Mondial de 
Bruxelles. Věří, že „Ningxia  je jedna z nej-
zajímavějších čínských vinařských oblastí. 
V blízké budoucnosti bude oprávněně 
moci tvrdit, že je jednou z nejznámějších 
vinařských oblastí na světě!“

Château Chandon

Château Moser

Světové Soutěže vín



Rosnička je často spojovaná 
s předpovědí počasí. 
Právě počasí má v každém ročníku 
rozhodující vliv na charakter vín. 
Vína, ve kterých je projev počasí 
nejvýraznější, nesou označení 
Rosnička zelená.

VÍNA HRDÁ 
NA SVŮJ PŮVOD
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